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1. Čo je väčší hriech? 

1. Čo je väčší hriech: zabiť fyzické telo, alebo odvádzať duše od 

Pána Ježiša Krista Božej Rodiny? 

 

Každá bytosť pozostáva z ducha, duše a tiel. Fyzické telo je dočasný prostriedok 

získavania zážitkov a skúseností, po vyčerpaní účelu je rozložené na pôvodné 

častice. Sentientná = sebauvedomelá bytosť nie je fyzickým telom, ale 

nesmrteľným vedomím, relatívnou bunkou absolútneho stvoriteľa Pána Ježiša 

Krista (čoskoro Pána Ježiša Krista Božej Rodiny). Z duchovného hľadiska je 

prioritou záchrana Stvorenia elimináciou negatívneho stavu, ktorý ohrozuje a 

obmedzuje všetky bytosti Multivesmíru. Čo je negatívny stav? Neprijatie a 

priamo odmietnutie Pána Ježiša Krista ako jediný zdroj života, porušovanie 

duchovných zákonov lásky. 

Keď niekto zabije fyzické telo inej bytosti, porušuje duchovné zákony a ponesie 

následky. Môže svojho činu ľutovať a žiadať o odpustenie, poučiť sa z chýb a 

ďalej už nehrešiť. Je privítaný ako márnotratný syn a po očistení v Novej škole 

je prijatý do Pravého Stvorenia. Pán Ježiš Kristus odpúšťa každému, kto o 

odpustení úprimne požiada a snaží sa o nápravu. Nezabudnite, že takýchto 

činov sa dopúšťajú bytosti zo zóny vymiestnenia = pekiel a planéty Zeme v 

3D/Nula, ktorá slúži ako škôlka pre peklá a jediný styčný bod medzi pozitívnym 

a negatívnym stavom. Tieto bytosti podliehajú ovládaniu mysle, žijú odtrhnuté 

od pravej reality a sú zavírusované. 

Keď niekto odvádza duše iných bytostí od Pána Ježiša Krista (pre tých, ktorí 

poznajú najnovšiu prirodzenosť: Pána Ježiša Krista Božej Rodiny), zaslúži sa o 

predlžovanie existencie negatívneho stavu, a tým aj utrpenie obrovského 

množstva sentientných bytostí. Z duchovného hľadiska je oveľa väčším 

hriešnikom ako vrah fyzických tiel. Aj takáto bytosť má možnosť zmeniť svoj 

prístup a požiadať Pána Ježiša Krista o odpustenie a pomoc pri návrate do 

Jeho/Jej milujúcej náruče. 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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2. Milovať všetko je duchovná pasca 

2. Milovať všetko je duchovná pasca 

 

Pán Ježiš Kristus je absolútna láska, múdrosť, dobro, inteligencia, 

spravodlivosť, odpúšťanie… miluje všetky bytosti vo Stvorení, ale nemiluje 

negatívny stav, ktorý Sám/Sama nestvoril/a, iba ho dočasne toleruje kvôli 

dôležitému poučeniu. V tele Ježiša Krista učil/a zákony lásky k Bohu a blížnym, 

v knihách Nového Zjavenia tieto zákony ďalej doplnil/a a rozviedol/rozviedla. 

Máme milovať Božiu iskru, teda prítomnosť Pána Ježiša Krista v každej bytosti, 

ale nemáme milovať negatívne myšlienky, činy, prostredie, teda negatívny stav, 

ktorý zamoruje Stvorenie a snaží sa ho zahubiť ako rakovina. Na planéte Zem v 

3D/Nula, ktorá je pod vládou Pseudotvorcov, je Božie slovo prekrúcané a ľudia 

sú aj prostredníctvom rôznych ezoterických a náboženských smerov a 

organizácií vháňaní do duchovných pascí. Jednou z nich je bezpodmienečná 

láska ku všetkému a všetkým. Na prvý pohľad je to veľmi pozitívne a 

pochádzajúce od Boha, ale má to jeden háčik: ak budeme bezpodmienečne 

milovať negatívny stav, podporíme ho a zaistíme jeho existenciu na večnosť. 

Negatívny stav je popieranie duchovných zákonov Pána Ježiša Krista, jeho 

rozpínanie by mohlo viesť k duchovnej smrti celého Stvorenia. Príkladom je 

zneužívanie tzv. „kresťanského“ cítenia obyvateľov Európy počas organizovanej 

migrácie obyvateľov, najmä moslimských krajín, za účelom premiešania rás, 

vyvolávania strachu, lepšieho ovládania prostredníctvom odoberania 

posledných „slobod“, represií atď. Láska k blížnemu sa tu vykladá účelovo ako 

povinnosť poskytnúť nadštandardné zabezpečenie ľuďom s odlišnou kultúrou, 

náboženským cítením, morálkou... na úkor vlastných obyvateľov, hlavne žien a 

detí. Milovať treba s múdrosťou, rozlišovať pozitívne od negatívneho, neupínať 

sa na nič hmotné, zbavovať sa všetkých druhov závislostí. Požiadajte Pána 

Ježiša Krista vo svojom vnútri = duchovnom srdci, aby vás vyviedol/vyviedla z 

negatívneho stavu a počúvajte Jeho/Jej tichý hlas = intuíciu, venujte svoj čas 

duchovnej práci na sebe a obklopujte sa ľuďmi, s ktorými súznite. Nebojte sa 

zmeniť vo svojom živote to, čo už nefunguje (vzťahy, prácu, zábavu…) a milujte 

Pána Ježiša Krista Božiu Rodinu, Božiu iskru vo všetkých bytostiach a sami 

seba. Tým sa postupne vymaníte z pavúčej siete ovládacích programov 

Pseudotvorcov a budete stúpať na špirále duchovnej cesty. 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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3. Milovať Boha nadovšetko 

3. Milovať Boha (Pána Ježiša Krista Božiu Rodinu) nadovšetko 

 

Pán Ježiš Kristus (v novom cykle času Pán Ježiš Kristus Božia Rodina) je 

jediným zdrojom života v Multivesmíre, večný rodič všetkých bytostí. Milovať 

Ho/Ju je múdre, prirodzené a žiaduce. Vďaka aktivácii negatívneho stavu došlo 

k duchovnému pádu mnohých bytostí, ktoré sa postavili proti Bohu a z lásky sa 

prevrátením frekvencie stala nenávisť. Došlo to tak ďaleko, že mnohé bytosti 

popierajú existenciu Boha a vznik života odvodzujú z hmoty. Absolútny rodič 

pripravil/a z lásky k Stvoreniu plán záchrany, ktorého súčasťou bola prvá 

priama inkarnácia Najvyššieho do hmotného tela Ježiša Krista. Ukazoval na 

mnohých konkrétnych príkladoch lásku k Bohu a blížnym, vždy staval lásku k 

Bohu na prvé miesto, pretože vedel, že bez Neho/Nej nie je možný žiadny život. 

Jeden príklad z Biblie (Matúš 12:46-50):  

„Zatiaľ čo Ježiš hovoril k zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli s 

ním hovoriť. Ktosi mu povedal: ‚Pozri, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a 

chcú sa s tebou rozprávať.‘ No on tomu, čo mu to hovoril, odpovedal: ‚Kto je moja 

matka a kto sú moji bratia?‘ Načiahol ruku k svojim učeníkom a povedal: ‚Hľa, 

moja matka a moji bratia! Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v 

nebesiach, je mojím bratom, sestrou i matkou.‘“ 

Aj v tele Jany, druhej priamej inkarnácie Boha (s novou prirodzenosťou Pána 

Ježiša Krista), je obklopený/obklopená spolupracovníkmi z najvyšších dimenzií 

Stvorenia, aby vyviedol/vyviedla najskôr časť ľudstva, neskôr všetky bytosti zo 

zóny vymiestnenia do pozitívneho stavu a navždy uzavrel/a skrátený cyklus 

času, kedy je aktívny negatívny stav. Každý si pred inkarnáciou do 

hrubohmotného tela vybral, aké aspekty života chce prežiť. Najbližší 

spolupracovníci Pána Ježiša Krista Božej Rodiny majú tie najnáročnejšie 

podmienky, aby ukázali svoju lásku, vieru a oddanosť Božej misii aj napriek 

mnohým prekážkam a duchovným skúškam, ktoré sú často na hranici 

únosnosti. Aj oni sú často postavení pred voľbu: Božia rodina, alebo pozemská 

rodina. V niektorých prípadoch sa darí skĺbiť svoje poslanie s fungovaním v 

rodine, avšak vďaka ovládacím programom Pseudotvorcov je to veľmi náročné 

pre všetkých. Potom záleží na vzájomnej láske, či takýto vzťah vydrží, alebo sa 

rozpadne. Kto sa sem inkarnoval s úlohou nasledovať Pána Ježiša Krista Božiu 

Rodinu z vnútra, má vo svojej DNA priamo zapísané svoje prebudenie z 

nevedomosti, silnú túžbu sa spojiť s Božou rodinou a spolupracovať v Božej 

misii. Aj napriek všetkým prekážkam, útokom Pseudotvorcov a ich 

prisluhovačom aj napriek rodinným príslušníkom, sa stále drží svojho poslania. 

To neznamená, že u neho nemôže dôjsť k výkyvom a dočasným poklesom na 

duchovnej ceste, ale vždy sa dokáže vrátiť späť, doslova vstať ako Fénix z 

popola. Len veľká láska k Pánovi Ježišovi Kristovi a celému Stvoreniu dokáže
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prinášať tie najväčšie obete. Druhý príchod Pána Ježiša Krista prebieha z 

vnútra navonok, a preto Jana nedokazuje svoje Božstvo žiadnymi vonkajšími 

prostriedkami tak, ako to činil Ježiš formou rôznych zázrakov. Preto každý, kto 

prijme Janu vo svojom srdci zo svojej slobodnej vôle, je súčasťou Božej rodiny a 

zaslúži sa o ukončení negatívneho stavu. 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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4. Pomoc blížnym 

4. Pomoc blížnym 

 

Najvyšší v tele Ježiša ukazoval nielen svojim učeníkom, ako majú žiť v súlade s 

duchovnými zákonmi lásky. Kvôli lepšiemu pochopeniu používal podobenstvo, 

napríklad (Matúš 25:34-40): 

„Potom kráľ povie tým po pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite 

kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a 

dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a 

prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste 

ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou.‘ Vtedy mu povedia spravodliví: 

‚Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali 

sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a 

priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za 

tebou?‘ Kráľ im odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z 

týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘“  

Po odhalení pôvodu negatívneho stavu v knihách Nového Zjavenia treba 

rozlišovať, čo je alebo nie je pomoc blížnemu, aby sme sami neupadli do 

duchovnej pasce a nestali sa obeťou Pseudotvorcov a ich prisluhovačov z pekiel. 

Nadarmo sa nehovorí: urob čertovi dobre, peklom sa ti odmení, cesta do pekiel 

je dláždená dobrými úmyslami, nehádžte perly pred svine, nehádžte hrach o 

stenu. Príkladom je pomoc ľuďom, ktorí prichádzajú s úmyslom ničiť, zabíjať a 

zotročovať. Treba dodržiavať zákon slobodnej voľby a pomoc iným, či už 

materiálnu, alebo duchovnú, nikomu nevnucovať. Výhodu majú tí, ktorí sú 

vedome spojení s Pánom Ježišom Kristom vo svojom vnútri a nechajú sa viesť 

intuíciou, pretože vždy vedia, čo majú alebo nemajú robiť, komu a ako pomáhať. 

Drvivá väčšina obyvateľov planéty Zem v 3D/Nula takéto spojenie nemá, je 

ovládaná až na 95 % negatívnymi entitami a podľa toho vyzerá aj ich život. 

Duchovné je pôvodcom hmotného, nie naopak, ako si ešte mnohí ľudia myslia, a 

preto duchovná pomoc je dôležitejšia ako materiálna. Čím skôr bude ukončená 

existencia negatívneho stavu, tým skôr tiež skončí akékoľvek utrpenie bytostí: 

hlad, choroby, vojny, násilná smrť tela, nedostatok čohokoľvek, čo robí život 

životom. Ak podáte hladnému chlieb, neodstránite tým príčinu jeho hladovania. 

Je to samozrejme dobrý skutok a z duchovného hľadiska pomôžete sami sebe, 

ale oveľa viac pomôžete celému Stvoreniu tým, že budete na sebe duchovne 

pracovať a stanete sa majákom, ktorý svieti na cestu blúdiacim v tme. Nie je 

všetko zlato, čo sa blyšti, nie je pomoc ako pomoc. Vždy záleží na úmysle, s 

akým kto pomáha. Niektorí pomáhajú preto, aby sa v očiach verejnosti javili 

ako láskyplní, štedrí alebo aby získali nejaký prospech. Z duchovného hľadiska 

je taká pomoc úplne bezcenná. Kto pomáha z lásky, neočakáva žiadnu odmenu,
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robí to kvôli princípu, že robiť tak je dobré, je príkladom pre všetkých a posúva 

duchovnú úroveň svoju aj iných. 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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5. Meno Boha 

5. Meno Boha 

 

Boh je všadeprítomná energia, jediný zdroj života všetkého a všetkých. 

Donedávna bolo jedno, ako Ho/Ju bytosti pomenovávajú, pretože nemal/a 

žiadnu podobu, nebolo možné si Ho/Ju predstaviť ani vidieť. Všetko sa zmenilo 

po fúzii (splynutí) s Jeho/Jej prvou priamou inkarnáciou Ježišom Kristom, ktorá 

bola dokončená v roku 1987 lineárneho času planéty Zem 3D/Nula. Telo Ježiša 

bolo zbožštené a odvtedy má absolútny Boh meno Pán Ježiš Kristus. Toto meno 

má hlboké duchovné súvzťažnosti (viac v 2. kapitole Nového Zjavenia Pána 

Ježiša Krista: http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ 

nove_zjeveni_pana_jezise_krista_02.htm). Vďaka telu, ktoré bolo očistené od 

všetkého negatívneho pochádzajúceho od Pseudotvorcov, sa môže každá bytosť 

Multivesmíru stretnúť tvárou v tvár s Bohom bez toho, aby utrpela ujmu kvôli 

vibračnému rozdielu. Najmä bytosti zo zóny vymiestnenia by stretnutie s 

absolútnou láskou nemohli prežiť. Nová prirodzenosť Boha spolu s knihami 

Nového Zjavenia je z mnohých dôvodov zárukou eliminácie negatívneho stavu. 

Aby bol proces zhmotnenia Boha/Bohyne dokončený, inkarnovala sa ženská 

podstata Pána Ježiša Krista do tela Jany v roku 1957 na území Českej 

republiky. Jej úlohou je okrem iného napísanie druhej dávky Nového Zjavenia 

(pokračovanie formou Doplnení je diktované AA Michalovi Rafaelovi) a 

vyvedenie časti ľudstva do Pravého Stvorenia, najčastejšie na Novú Zem v 5D, 

kde bude založená Božia rodina narodením 2 detí, chlapca a dievčaťa, opäť 

priamych inkarnácií Pána Ježiša Krista (viac v 1. Doplnení Nového Zjavenia 

Pána Ježiša Krista Božej Rodiny: http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm). Na konci 

cyklu času, kedy bude úplne vyprázdnená zóna vymiestnenia = peklá, čím 

prestane jestvovať negatívny stav v jeho aktívnom móde, splynie Jana a obe 

deti Božej rodiny s Pánom Ježišom Kristom a vznikne najnovšia prirodzenosť 

Boha: Pán Ježiš Kristus Božia Rodina. O týchto zmenách prirodzenosti Boha sa 

bytosti Multivesmíru dozvedajú v súvislosti s knihami Nového Zjavenia, ktoré 

sú písané na planéte Nula, kde bol aktivovaný negatívny stav a kde bude tiež 

ukončený. Preto je životne dôležité šíriť tieto knihy medzi ľudí a ďalšie bytosti, 

najmä zóny vymiestnenia. Na prijatí mena Pán Ježiš Kristus, neskôr Pán Ježiš 

Kristus Božia Rodina, závisí aj postavenie každej bytosti vo Stvorení. 

Každý/každá má slobodnú voľbu prijať alebo odmietnuť Novú a Najnovšiu 

prirodzenosť Boha, ale zároveň nesie následky svojej voľby. Po previbrovaní 

Jany na Novú Zem sa bude Božia rodina v telách Pána Ježiša Krista a Jany, 

neskôr aj detí, ukazovať bytostiam celého Multivesmíru, aby s nimi mali osobnú 

skúsenosť, mohli sa ich dotýkať, objímať ich, hovoriť z očí do očí, zažívali na 

vlastnú „kožu“ život aj v ich fyzickej blízkosti. Do rozdelenia ľudstva na planéte 

Zem 3D/Nula sa Jana bude stretávať s pripravenými spolupracovníkmi a 

priateľmi, aby spolu s tímom Božej rodiny v nových dokonalých
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multidimenzionálnych telách šírili informácie o živote vo všetkých častiach 

Stvorenia a zóny vymiestnenia a prinášali dôkazy, ktoré doteraz nikto iný 

nemal a nemohol mať k dispozícii. Jana je zatiaľ relatívna Bohyňa v tele, plní 

plán absolútneho Pána Ježiša Krista na 100 %. Každý, kto je k nej privedený 

(nie náhodou) má právo ju prijať alebo odmietnuť, avšak podľa svojej slobodnej 

voľby sa zaradí buď na stranu pozitívneho stavu, alebo negatívneho stavu so 

všetkými dôsledkami a následkami.  

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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6. Konvertovanie padlých bytostí 

6. Konvertovanie padlých bytostí 

 

Najvyšší, teraz Pán Ježiš Kristus, v novom cykle času Pán Ježiš Kristus Božia 

Rodina, pred aktiváciou negatívneho stavu sľúbil/a, že sa osobne ujme 

vyvedenia padlých bytostí zo zóny vymiestnenia. Keď Pseudotvorcovia napadli 

Pravé Stvorenie a dostali sa až do 9D, odkiaľ chceli pokračovať až do najvyšších 

dimenzií, aby si podmanili celý Multivesmír, inkarnoval sa Najvyšší do tela 

Ježiša Krista. Po splnení svojho poslania na Nule aj v peklách, kde odobral 

Pseudotvorcom ich najväčšie schopnosti a uzavrel ich na neznámom mieste, aby 

už priamo nemohli zasahovať do diania, otvoril všetkým bytostiam zóny 

vymiestnenia cestu do Pravého Stvorenia. Preto Ježiš hovoril: Ja som cesta, 

pravda i život. Aby mohol byť celý proces vyprázdnenia pekiel zavŕšený, bolo 

treba odhaliť pôvodcov negatívneho stavu Pseudotvorcov a vyjaviť okolnosti 

aktivácie negatívneho stavu na planéte Zem. Práve v období okolo roku 1987, 

kedy bol dokončený proces fúzie absolútneho Boha s Ježišom Kristom a vznikla 

tak Nová prirodzenosť Boha: Pán Ježiš Kristus, bolo nadiktované pravé Božie 

slovo priamo z vnútra, bez použitia mediátora, Petrovi Danielovi Francuchovi, 

Čechovi, vtedy žijúcemu v USA. Knihy Nového Zjavenia sú prvým Božím 

slovom, ktoré je napísané v doslovnom jazyku, sú kľúčom k eliminácii 

negatívneho stavu. Citát z Korolárií k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista: 

„Prístupnosť Nového Zjavenia cez vás a prostrednictvom vás (čiže cez tých, ktorí 

čítajú, prijímajú a praktizujú Nové Zjavenie kvôli princípu) umožňuje, aby boli 

agenti negatívneho stavu konvertovaní do pozitívneho stavu a aby tak boli 

spasení. Ako si z ‚Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista' pamätáte, žiadne iné 

dodatočné prostriedky, pomocou ktorých je táto veľmi dôležitá konverzia možná, 

nejestvujú.“ 

Negatívny stav nemožno žiadnym spôsobom reformovať a zlúčiť so stavom 

pozitívnym, a preto všetky bytosti, ktoré uviazli v peklách dobrovoľne, alebo 

boli zasiahnuté vírusom Pseudotvorcov a bola im prevrátená frekvencia, majú 

možnosť konvertovať do pravého Stvorenia jedine tak, že zo svojej slobodnej vôle 

prijmú novú prirodzenosť Boha = Pána Ježiša Krista ako jediný zdroj života. 

Pán Ježiš Kristus sa v roku 1957 inkarnoval/a do ženského tela Jany, aby 

pomohol/pomohla v čase transformácie vyviesť časť ľudstva do vyššej dimenzie, 

a tým bolo umožnené krátke pseudovíťazstvo negatívneho stavu na planéte Zem 

3D/Nula, nevyhnutné na zodpovedanie otázky: Ako by vyzeral život bez Boha = 

LÁSKY? Jana sa previbrovaním na Novú Zem v 5D stane cestou pre obyvateľov 

Zeme, ktorí splnia podmienky pre život v pozitívnom stave bez toho, aby ju 

spoznali v hrubohmotnom tele. Všetci, ktorí budú vyzdvihnutí na lode 

vesmírnych ľudí, sa s Bohyňou Janou v novom multidimenzionálnom tele 

zoznámia ešte pred umiestnením na Novú Zem alebo inú planétu v 5D.
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Konvertovanie bytostí pekiel je priamo spojené s prijatím novej a najnovšej 

prirodzenosti Boha, Jeho/Jej duchovných princípov lásky, podstúpením tzv. 

„vykurovania“, inými slovami rozpustením a odstránením všetkých negatívnych 

vlastností a myšlienok, výmenou negatívneho tela za pozitívne od Pána Ježiša 

Krista, preštudovaním všetkých kníh Nového Zjavenia v Novej škole (v 

intermediálnom = sprostredkujúcom svete, kde sa bytosti pripravujú na ďalšiu 

inkarnáciu). Kto nebude konvertovať do konca cyklu času, bude odvedený do 

takzvaného limba = neutrality, kde naňho už nebude pôsobiť negatívny ani 

pozitívny stav, a bude mu položená otázka, či bude chcieť žiť v súlade s 

duchovnými zákonmi, alebo podstúpi duchovnú smrť, kedy mu bude život 

odobraný a jeho elementy použité na stvorenie inej sentientnej = 

sebauvedomelej bytosti. 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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7. Život v pozitívnom stave 

7. Život v pozitívnom stave 

 

Pán Ježiš Kristus je absolútne pozitívny, a preto tvorí iba láskyplné sentientné i 

nesentientné bytosti a prostredia. Kvôli zákonu slobodnej voľby dovolil/a 

aktiváciu negatívneho stavu, aby všetci spoznali dôsledky takéhoto zvráteného 

pseudoživota a nikdy ho už nevolili. Až bude odpovedané na otázku: Ako by 

vyzeral život, keby bol odvodzovaný nie z duchovných princípov a nie od 

Najvyššieho, ale zo stupňa prírodného, z najviac vonkajšieho postavenia 

Stvorenia, nie z najvnútornejšej pozície Stvorenia, ako tomu vždy bolo, dôjde k 

úplnému ukončeniu negatívneho stave a všetky bytosti budú na večnosť žiť a 

tvoriť v láske, radosti, šťastí a dostatku. V súčasnom cykle času, keď vedľa seba 

jestvujú oba protikladné stavy a vzájomne sa ovplyvňujú, nie je možné prežívať 

plnosť pozitívneho života, a preto si nikto zatiaľ nevie predstaviť, ako taký život 

bude vyzerať. Predovšetkým dôjde k prepojeniu všetkých dimenzií a bytosti 

dostanú nové multidimenzionálne telá, ktoré už nebudú nijako viazané na 

prostredie. Nebudú sa musieť neustále zaoberať odmietaním negatívnych 

myšlienok a svoj potenciál plne využijú na tvorenie ďalších svetov a bytostí, 

láskyplných a priateľských vzťahov s inými, cestovanie po Multivesmíre, 

poznávanie iných civilizácií a kultúr a v neposlednom rade aj osobnú a 

jedinečnú komunikáciu s Pánom Ježišom Kristom Božou Rodinou. Žiť v 

pozitívnom stave znamená milovať absolútneho Boha (Pána Ježiša Krista, v 

novom cykle času Pána Ježiša Krista Božiu Rodinu), ostatné bytosti a seba, 

dodržiavať duchovné zákony lásky. Ako povedal Ježiš: „Lebo kto má, tomu bude 

pridané...“ Každý, kto žije pozitívne, má po všetkých stránkach všetko, čo 

potrebuje pre naplnený, šťastný a radostný život. Pán Ježiš Kristus v tele Jany 

bude prvý, kto previbruje na Novú Zem v 5D, ktorá je už súčasťou nového 

Multivesmíru v novom cykle času, aby prinášal/a na planétu Zem/Nula aj do 

zóny vymiestnenia dôkazy o novom, doposiaľ nepoznanom živote. Týmto 

konkrétnym spôsobom pomôže bytostiam, polapeným v pasci negatívneho 

stavu, v konvertovaní na základe slobodnej voľby a k vyprázdneniu pekiel. 

Bytosti v pozitívnom stave v súčasnom cykle času žijú neporovnateľne lepšie 

ako bytosti antivesmíru a Nuly. Nepoznajú žiadne zotročovanie a nútené práce 

kvôli obžive, ovládanie mysle, nedostatok čohokoľvek, ich telá sú vitálne a 

zdravé (s výnimkou poškodenia v dôsledku pomoci ľudstvu), nepotrebujú spať, 

nemajú vylučovacie orgány, pretože všetku potravu dokonale spracujú na 

energiu. Čím vyššia dimenzia, tým viac voľnosti, schopností a možností tvoriť 

myšlienkou. Kto si volí láskyplný život, bude počas rozdelenia ľudstva 

vyzdvihnutý na lode vesmírnych ľudí a pozná na vlastnej koži, aké to je v raji, o 

ktorom sa píše v Zjavení Jánovom (21:1-7): 
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„Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani 

mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový 

Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som 

počul mohutný hlas: ‚Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať 

a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu 

a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo 

skôr, sa pominulo.‘ A ten, čo sedel na tróne, povedal: ‚Hľa, všetko tvorím nové.‘ 

A dodal: ‚Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.‘ A povedal mi: ‚Už sa 

vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo z 

prameňa vody života. Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on 

mi bude synom...‘“  

Práve tento sľub a proroctvo sa splnia zatiaľ malej časti ľudstva po vytrhnutí, 

neskôr všetkým bytostiam Multivesmíru. Viac v Novom Zjavení Pána Ježiša 

Krista (http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm) a Novom 

Zjavení Pána Ježiša Krista Božej Rodiny (http://bozirodina.cz/NZMK-

obsah.htm). 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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8. Predstavitelia Pána Ježiša Krista  

8. Predstavitelia Pána Ježiša Krista  

(Pána Ježiša Krista Božej Rodiny) 

 

V knihe Dialógy s Pánom Ježišom Kristom je vysvetlený pojem predstaviteľ 

Pána Ježiša Krista. V čase prenosu prvej dávky Nového Zjavenia cez Petra 

Daniela Francucha ešte nebolo možné odhaliť prítomnosť druhej priamej 

inkarnácie Boha/Bohyne Pána Ježiša Krista na Zemi 3D/Nule. Kto sa už s touto 

skutočnosťou zoznámil a prijal ju vo svojom srdci, je predstaviteľom Pána Ježiša 

Krista Božej Rodiny. Ostatní čitatelia a praktizujúci prvé dávky Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista sa s najnovšou prirodzenosťou Boha stretnú 

najneskôr počas rozdelenia ľudstva. Duchovná úroveň obyvateľov Nuly je 

väčšinou veľmi nízka vďaka ovládacím programom Pseudotvorcov, stvoriteľov 

pozemského ľudstva. Inkarnujú sa sem najčastejšie bytosti z pekiel a pravé 

ľudské bytosti, len menšina pochádza z Pravého Stvorenia. Keby sa sem 

Najvyšší/Pán Ježiš Kristus nevtelil/a, nemohlo by dôjsť k otvoreniu cesty zo 

zóny vymiestnenia do pozitívneho stavu a budúcej eliminácii negatívneho stavu. 

Spolu s Ním/Něj prišli, najmä v čase transformácie, milióny bytostí svetla, aby s 

touto náročnou úlohou pomohli. Každý tu plní svoje jedinečné poslanie a len 

niektorí majú predinkarnačnú dohodu s Pánom Ježišom Kristom, že sa počas 

života v hrubohmotnom tele stanú Jeho/Jej predstaviteľmi. Čím sú odlišní od 

iných pomocníkov? Predovšetkým prijímajú novú, niektorí už najnovšiu 

prirodzenosť Boha (Pána Ježiša Krista, Pána Ježiša Krista Božej Rodiny), čítajú 

knihy Nového Zjavenia a snažia sa žiť v súlade s nimi, počúvajú intuíciu a 

nechajú sa viesť Pánom Ježišom Kristom (Pánom Ježišom Kristom Božou 

Rodinou) z vnútra. To však neznamená, že sú nejakými guru, niečím viac ako 

ostatní, pretože pred Pánom Ježišom Kristom sú si všetci rovní. Nemusia na 

prvý pohľad robiť nič výnimočné, väčšinou nemajú žiadne duchovné schopnosti, 

nekonajú zázraky, dokonca sa môžu správať aj negatívne, pokiaľ sú pod 

vplyvom Pseudotvorcov, ktorí sa ich snažia aj cez rodinných príslušníkov a 

priateľov rôznymi spôsobmi poškodiť a dokázať, že nie sú o nič lepší ako ostatní 

ľudia. Nikto im však nevezme ich vieru v absolútneho Pána Ježiša Krista (v 

novom cykle času Pána Ježiša Krista Božiu Rodinu), dokážu Ho/Ju nasledovať 

aj v tých najťažších podmienkach, svoje poslanie pomáhať celému Stvoreniu s 

ukončením negatívneho stavu berú ako prioritu. Uvedomujú si, že Božia misia 

nie je prechádzka ružovým sadom, najmä v telách od Pseudotvorcov, učia sa 

milovať iné bytosti a odpúšťať im, hľadať Božiu iskru, ktorá spája každú bytosť, 

aj tú najnegatívnejšiu, s jediným zdrojom života = Pánom Ježišom Kristom. 

Nikto nie je dokonalý a na svojej duchovnej ceste robia „chyby“ aj predstavitelia 

Pána Ježiša Krista. Ukazujú všetkým, aké ťažké je žiť v nepriateľskom 

prostredí v nedokonalom obmedzujúcom tele a nájsť cestu späť do náručia
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jediného pravého milujúceho rodiča Pána Ježiša Krista. Keď upadnú a nechajú 

sa zviesť lákadlami materiálneho sveta, podľahnú na chvíľu pokušeniu a 

pozlátku ilúzie matrixu, zase vstanú a s pokorou sa vrátia na svoju duchovnú 

cestu. Majú vždy všetko, čo potrebujú na splnenie svojho náročného poslania, aj 

keď si to nemusia vždy uvedomovať. Často žijú pod hranicou chudoby, sužovaní 

finančným systémom, ale nikdy nie sú bez účinnej pomoci v pravý čas. Vedia, že 

všetko sa deje z duchovných dôvodov pre poučenie, sú príkladom pre ostatných, 

najmä pre padlé bytosti v peklách, ktoré aj vďaka nim konvertujú do 

pozitívneho stavu. Nie je rozhodujúce, ako sa kto chová navonok, ale čo vyžaruje 

z vnútra, aké pohnútky a myšlienky ho vedú k vonkajším prejavom, a preto nie 

je vhodné kohokoľvek súdiť. Predstavitelia Pána Ježiša Krista (Pána Ježiša 

Krista Božej Rodiny) sú vedení z vnútra absolútnym Bohom, teda aj najbližší 

spolupracovníci Jeho/Jej priamej inkarnácie Jany, Tím Božej rodiny. To ich 

odlišuje od členov rôznych vonkajších organizácií, cirkví a siekt. Sú 

synchronizovaní, niektorí odovzdávajú nové Božie slovo v podobe oznámení, 

básní a rozhovorov, vždy v súlade s knihami Nového Zjavenia, pre vnímavejších 

jedincov je zrejmá dokonalosť plánu Pána Ježiša Krista v ich každodennej práci. 

Po previbrovaní Jany a vybraných spolupracovníkov na Novú Zem dôjde k 

výraznejšiemu urýchleniu transformácie ľudstva a šíreniu najpravdivejších 

informácií medzi duchovne prebudenými, aby mohlo byť vytrhnutých a 

zachránených pred Novým svetovým poriadkom čo najviac ľudí. 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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9. Vchádzanie do vnútra 

9. Vchádzanie do vnútra 

 

V Novom zákone Biblie je napísané (Ján 4:24):  

„Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a pravde.“  

Jedným z dôvodov, prečo sa Najvyšší inkarnoval/a do tela Ježiša na planétu 

Zem/Nula, bola nevyhnutnosť zlepšenia komunikácie so všetkými bytosťami, 

najmä v zóne vymiestnenia a na Nule, aby mohlo dôjsť k ukončeniu 

negatívneho stavu. Po fúzii tela Ježiša s Najvyšším vznikla Nová prirodzenosť 

Absolútneho Boha - Pán Ježiš Kristus, ktorý sa môže komukoľvek vo Stvorení i 

peklách ukázať v tele a nadviazať osobný kontakt s akoukoľvek bytosťou, vždy v 

súlade so zákonom slobodnej voľby. Pre nadviazanie komunikácie s Pánom 

Ježišom Kristom je potrebné vchádzať do svojho vnútra (duchovného srdca), kde 

je prítomný/prítomná. Pre bytosti pozitívneho stavu je to jednoduché, pretože 

nie sú ničím a nikým obmedzené, avšak pre bytosti z antivesmíru a planéty 

Nula je to oveľa zložitejšie vďaka ovládacím programom, prevrátenej frekvencii, 

zavírusovaniu a zapuzdreniu ducha a duše. S blížiacim sa rozdelením ľudstva 

na Nule sa pozitívny stav približuje k negatívnemu, čo spôsobuje okrem iného 

ľahšie nadviazanie komunikácie s Pánom Ježišom Kristom a duchovnou 

rodinou, na druhej strane väčšiu kontamináciu Pseudotvorcami a démonmi pri 

vchádzaní do vnútra. Nadviazanie správneho spojenia s Pánom Ježišom 

Kristom súvisí s prijatím Jeho/Jej novej prirodzenosti. V súčasnosti už nie je 

vhodné používať akékoľvek rituály a naučené formulácie, pretože všetko, čo sa 

neustále opakuje, podporuje negatívny stav a umožňuje temným bytostiam 

vydávať sa za Pána Ježiša Krista alebo anjelov svetla. Výnimkou je použitie 

univerzálnej Modlitby Pána Ježiša Krista z Nového Zjavenia 

(http://bozirodina.cz/Modlitba.htm), ktorá uľahčí prístup k Pravému Pánovi 

Ježišovi Kristovi. Každý je na inej duchovnej úrovni a má iný plán duše, a preto 

nemožno odovzdať univerzálne platný návod na vchádzanie do vnútra, ale 

možno načrtnúť niektoré osvedčené metódy, ktoré môžu pomôcť: 

1. úprimná túžba zo srdca nadviazať priamu komunikáciu s Pánom Ježišom 

Kristom a duchovnou rodinou 

2. odbúrať strach, netrpezlivosť, očakávania, myšlienky  

3. nájsť pokojné prostredie, príjemnú polohu tela 

4. predstaviť si Pána Ježiša Krista (môže pomôcť obrázok, najlepšie najbližšia 

podoba Pána Ježiša Krista)  

5. poprosiť Pána Ježiša Krista o nadviazanie komunikácie s Ním/Něj, alebo inou 

bytosťou svetla
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6. požiadať (najlepšie formou vyššie uvedenej Modlitby Pána Ježiša Krista) o 

ochranu pred negatívnymi bytosťami 

7. klásť otázky a počúvať odpovede, ktoré môžu prichádzať rôznymi spôsobmi: 

telepaticky = myšlienky, intuícia = prvý nápad, pocit, ktorým sa budete 

riadiť, automatické písmo... 

Nenechajte sa odradiť, keď vám to nepôjde hneď na prvýkrát, skúmajte svoje 

dôvody a pohnútky, nič si nevyčítajte, odpustite si, milujte. Čím vyššie vibrácie 

máte, tým ľahšie nadviažete spojenie s Pánom Ježišom Kristom a duchovnou 

rodinou. Zvyšovanie vibrácií nie je len o pozitívnych myšlienkach, láskyplnosti a 

radosti, ale predovšetkým o duchovnej práci na sebe. Pravidelné čítanie a 

praktizovanie Nového Zjavenia rozširuje vedomie a urýchľuje postup na špirále 

duchovnej cesty. Smutný predstaviteľ Pána Ježiša Krista má vyššie vibrácie 

ako veselý „slniečkár“, ktorý miluje všetkých a všetko bez múdrosti a 

rozlišovania pozitívneho od negatívneho. Pre každého, kto bol oboznámený s 

novou prirodzenosťou Boha platí, že použitie iného mena Boha ako Pán Ježiš 

Kristus ho automaticky zavedie k Pseudotvorcom a ich poskokom, ktorí sa 

šikovne maskujú aj za samotného Pána Ježiša Krista. To platí aj pre tých, ktorí 

sa zoznámili s Pánom Ježišom Kristom Božou Rodinou (budúcou najnovšou 

prirodzenosťou) a z akéhokoľvek dôvodu ju neprijali, obrátili sa k nej chrbtom. 

V takom prípade ani použitie Mená Pán Ježiš Kristus nepovedie k spojeniu s 

Ním/Něj. 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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10. Odpustenie 

10. Odpustenie 

 

Pán Ježiš Kristus odpúšťa všetkým bytostiam v Multivesmíre bez rozdielu 

akékoľvek, aj tie najhroznejšie činy (týka sa v drvivej väčšine bytostí v zóne 

vymiestnenia a na planéte Zem 3D/Nula). To však neznamená, že tieto bytosti, 

ktoré porušujú duchovné zákony lásky, nenesú následky svojich rozhodnutí a 

činov. Až do konca tohto cyklu času, kedy je aktívny negatívny stav, sú 

umiestnené mimo Pravého Stvorenia v peklách, kde žijú pod vládou 

Pseudotvorcov. Vďaka inkarnácii Najvyššieho do tela Ježiša, vstupu Ježiša do 

pekiel po ukrižovaní, dočasnej separácii Pseudotvorcov a neskôr vzniku novej 

prirodzenosti Boha (Pána Ježiša Krista) a napísaniu kníh Nového Zjavenia je 

možné, aby každá bytosť zo zóny vymiestnenia konvertovala na základe 

slobodnej voľby do pozitívneho stavu (viac v Duchovnej škole Pána Ježiša Krista 

Božej Rodiny 6: http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pana-jezise-krista-bozi-

rodiny-6/). Nikto, okrem absolútneho Pána Ježiša Krista, nemôže byť dokonalý, 

pretože je relatívnou bytosťou. Čím väčšia vzdialenosť od Pána Ježiša Krista v 

duchovnom zmysle, tým viac porušovania duchovných zákonov, horšia kvalita 

života a menej lásky. Nevyhnutnou súčasťou návratu padlých bytostí je 

odpúšťanie sebe aj iným. Ježiš povedal (Lukáš 17:3-4):  

„Dávajte si pozor! Ak sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak robí pokánie, odpusť 

mu! A čo by sa aj sedem ráz za deň proti tebe prehrešil a sedem ráz sa k tebe 

vrátil a povedal by: ‚Ľutujem!‘, odpusť mu!“  

Kto nie je schopný odpúšťania, hromadí v sebe zlobu, pocit krivdy, výčitky, 

myšlienky na pomstu a iné negatívne energie, ktoré ho zožierajú, znižujú mu 

vibrácie, zhoršujú zdravie i vzťahy s inými. Odpúšťaním sa postupne zbavuje 

týchto negatívnych javov, doslova ich rozpúšťa a odplavuje a namiesto nich 

prichádza úľava, pocit naplnenia, láska, pokoj a mier v duši. Schopnosť 

odpúšťať priamo súvisí s duchovnou úrovňou jedinca. Čím väčšie pochopenie 

dôvodov existencie negatívneho stavu, tým vyšší nadhľad a menšie emocionálne 

reakcie na čokoľvek negatívne, napríklad vojny, terorizmus, politiku atď. 

Odpúšťanie neznamená schvaľovanie a tolerovanie negatívneho konania. Nikto 

nie je povinný znášať násilie, krádeže a iné zločiny, má právo na ochranu svojho 

zdravia a života. Výhodu majú všetci nasledovníci a predstavitelia Pána Ježiša 

Krista (kto pozná aj Pána Ježiša Krista Božej Rodiny), pretože žijú vedome, 

počúvajú intuíciu, sú postupne vyvádzaní zo všetkých problémov a vnímajú 

ochranu absolútneho Boha. Kto odovzdá svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi 

(Pánovi Ježišovi Kristovi Božej Rodine), nemusí mať žiadne starosti, pretože len 

z absolútnej pozície možno vedieť, čo je pre každú relatívnu bytosť najlepšie pre 

jej individuálny rast. Tým sa zbavuje svojich nedostatkov, učí sa odpúšťať, 

milovať s múdrosťou, lepšie chápať i dodržiavať duchovné zákony, inými
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slovami stúpa na špirále duchovnej cesty a približuje sa absolútnemu Pánovi 

Ježišovi Kristovi.  

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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11. Ego 

11. Ego 

 

Každá bytosť má tri hlavné úrovne mysle: najvnútornejšiu, intermediálnu a 

vonkajšiu (viac v Základoch ľudskej duchovnosti: http://www.andele-nebe.cz/ 

svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_2_2.htm).  

Súčasťou vonkajšej mysle je aj takzvané Ego = osobné vedomie. V pozitívnom 

stave sú všetky mysle prepojené, a preto nemôže dochádzať k skreslenému 

vnímaniu reality, a každá bytosť má priame spojenie s jediným zdrojom života 

Pánom Ježišom Kristom. Dôsledkom aktivácie negatívneho stavu bolo aj 

zfabrikovanie ľudských tvorov Pseudotvorcami, ktorí použili 95 % zvieracích 

génov a len 5 % pravých ľudských, nadelených od Najvyššieho (teraz Pána 

Ježiša Krista). Každý, kto sa inkarnuje do tohto tela, má zapuzdreného ducha a 

dušu, teda mizivý prístup k svojej intermediálnej a najvnútornejšej mysli, 

spojenie s Pánom Ježišom Kristom v duchovnom srdci je obmedzené na 5 %, čím 

vzniká priestor na manipuláciu vonkajšej mysle. Pseudotvorcovia vytvorili 

dômyselný systém ovládacích programov, ktorými udržujú svoje ovečky v 

nevedomosti, klamstvách, strachu a povrchnom spôsobe života. Až vďaka 

druhému príchodu Pána Ježiša Krista, ktorý prebieha z vnútra navonok od 

konca 50. rokov 20. storočia, súčasťou ktorého je aj druhá priama inkarnácia 

Jana a všetky knihy Nového Zjavenia, dochádza k prebúdzaniu stále väčšieho 

počtu ľudí, rozširovaniu ich vedomia, zvyšovaniu vibrácií a postupného 

odpuzdrenia ducha a duše. Každý, kto nastúpi na svoju individuálnu duchovnú 

cestu, sa zbavuje ovládania temnými bytosťami a zlepšuje svoje spojenie s 

Pánom Ježišom Kristom vo vnútri (bez toho, aby poznal pravé meno Boha = 

Pána Ježiša Krista). Na najvyššej duchovnej úrovni sú tí, ktorí sa 

prostredníctvom kníh Nového Zjavenia dozvedia pravdu o aktivácii negatívneho 

stavu, prijmú novú, prípadne najnovšiu prirodzenosť Boha a odovzdajú Mu/Jej 

svoj život, čím podriadia svoju vonkajšiu myseľ, konkrétne ego, vedeniu Pánom 

Ježišom Kristom vo vnútri. Tým sa môžu zbaviť ovládacích programov z 95 % až 

na 10 %, výnimočne aj menej. Čo znamená príslovie: má veľké ego? Z vyššie 

uvedených informácií jasne vyplýva, že ego je súčasť ovládanej vonkajšej mysle, 

spojené so zvieracími génmi od Pseudotvorcov, a preto sa vyznačuje 

sebeckosťou, súťaživosťou, porovnávaním sa s inými, vyzdvihovaním vlastných 

zásluh a schopností, hájením svojho teritória (napríklad materiálnych statkov, 

skupiny ľudí). Pseudotvorcovia vládnu nad ľudstvom a v celej zóne vymiestnení 

metódou: rozdeľ a panuj. Cez ego bytostí vyvolávajú strach, nezvary, pocit 

nedostatku čohokoľvek, tie najnižšie pudy, aby sa mohli živiť negatívnymi 

energiami. Každý má vo svojej DNA schopnosť sa zmeniť, teda aj tá 

najnegatívnejšia bytosť z pekiel môže nájsť cestu späť do Pravého Stvorenia. Až
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do konca tohto cyklu času je možnosť si vybrať medzi pozitívnym a negatívnym 

stavom. Kto prijme Pána Ježiša Krista vo vnútri a nechá sa viesť intuíciou, 

stáva sa láskyplnejším, menej sebeckým, získava vyšší nadhľad a nenechá sa 

zaťahovať do zbytočných sporov, nemá potrebu dokazovať svoju prevahu nad 

inými. To neznamená, že si nechá páčiť napádanie negatívnymi bytosťami, len 

dôveruje vnútornému vedeniu a robí len to, čo cíti. Problém je, že mnoho 

takzvaných duchovných a láskyplných bytostí je vedené priamo 

Pseudotvorcami, ktorí sa vedia vydávať aj za Pána Ježiša Krista, pretože sa 

vďaka „veľkému egu“ nedokázali spojiť v pravým Pánom Ježišom Kristom vo 

vnútri a považujú sa za neomylných spasiteľov iných a nie sú potom schopné 

prijať pravdu z kníh Nového Zjavenia ani Bohyňu v tele. Všetci do jedného 

ukazujú náročnú cestu späť do pozitívneho stavu a zaslúžia sa o ukončení stavu 

negatívneho, hoci niektorí idú dočasne opačným smerom. 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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12. Prečo je nevyhnutné rozdelenie ľudstva? 

12. Prečo je nevyhnutné rozdelenie ľudstva? 

 

Planéta Zem 3D/Nula je javiskom, kde sa zobrazuje život bez Boha, a zároveň 

jediným miestom v Multivesmíre, kam sa inkarnujú bytosti z pozitívneho aj 

negatívneho stavu. Bola premiestnená v priestore i čase Pseudotvorcami kvôli 

experimentu: Čo by sa stalo, keby sa niekto pokúsil vysvetliť vznik všetkého 

života prírodnými procesmi bez toho, aby bral do úvahy akékoľvek ne-prírodné 

alebo duchovné príčiny? Aký by bol ľudský život bez akejkoľvek duchovnosti? 

Pseudotvorcovia zfabrikovali nielen telá ľudských tvorov tu žijúcich, ale aj 

všetku faunu a flóru použitím ukradnutého materiálu z Pravého Stvorenia 

Najvyššieho (teraz Pána Ježiša Krista), ktorý sprznili a pridali k nemu 

negatívne prvky. Až v súvislosti s odhalením týchto skutočností v knihách 

Nového Zjavenia je možné nastúpiť cestu späť a transformovať ľudstvo, inými 

slovami vrátiť ho späť, kam patrí, k svojmu jedinému rodičovi Pánovi Ježišovi 

Kristovi. Pretože nič z negatívneho stavu nemôže byť prenesené do stavu 

pozitívneho, nemôžu vzostúpiť hmotné telá ľudí, zvierat, rastlín ani planéty 

Zem 3D/Nula do 5D nového Multivesmíru v novom cykle času. Navyše treba 

dokončiť experiment a na chvíľu nechať zvíťaziť negatívny stav, aby si ho v 

budúcnosti už nikto nezvolil. Už v Biblii sa píše o rozdelení ľudstva, iba inými 

slovami, najčastejšie v podobenstvách (Lukáš 17:34-36): 

„‚Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý 

ostane. Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá ostane.‘ Opýtali sa ho: 

‚Kde, Pane?‘ On im povedal: ‚Kde bude telo, tam sa zhromaždia aj supy.‘“  

Kto si volí svojimi myšlienkami a činmi život v súlade s duchovnými zákonmi 

lásky, bude vytrhnutý z tejto reality Zeme 3D/Nuly najčastejšie za pomoci 

vesmírnych ľudí najskôr na ich lode, po navýšení vibrácií a zoznámení sa s 

pravdou mu bude vymenené telo za dokonalý duplikát od Pána Ježiša Krista a 

potom bude umiestnený na Novú Zem alebo inú vhodnú planétu v 5D. 

Výnimočne dôjde k previbrovaniu tela priamo. Aj počas tohto procesu sa 

hrubohmotné telo od Pseudotvorcov rozpadne na atómy a bude nahradené 

duplikátom. To isté sa už deje s vybranou faunou a flórou. Nič nemôže byť 

stratené, ani všetky pseudovýtvory zo zóny vymiestnenia, iba budú uložené v 

jazere ohňa a síry (z Biblie), dnešným jazykom vesmírnej databanke, aby mal 

každý možnosť ich spoznať bez toho, aby sám na vlastnej koži prežil dôsledky 

života v negatívnom stave. Previbrovanie oboma spôsobmi nie je to isté ako 

smrť tela, pretože ide o pokračovanie rovnakého života, iba v kvalitatívne iných 

podmienkach, bez pobytu v intermediálnom svete, kde sa duša pripravuje na 

ďalšiu inkarnáciu do tela. Po vytrhnutí láskyplných ľudí sa na túto planétu 

vrátia Pseudotvorcovia, aby sa priamo ujali vlády nad svojím pseudostvoreným
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ľudstvom a zobrazili odpoveď na vyššie uvedenú otázku. Zavedú Nový svetový 

poriadok a očipujú ľudí, čím sa zvýši miera ovládania z 95 % na 99,99 %. 

Medzitým bude žiť vytrhnutá časť ľudstva na Novej Zemi spolu s Pánom 

Ježišom Kristom Božou Rodinou v láske, radosti, šťastí, dostatku všetko, čo robí 

život príjemným a naplneným. V pravý čas bude negatívny stav na Zemi 3D aj v 

celej zóne vymiestnenia ukončený, pretože všetkým zvyšným nekonvertovaným 

bytostiam bude otvorená pamäť a budú mať dosť informácií, aby si vybrali život 

v novom Multivesmíre Pána Ježiša Krista Božej Rodiny, kde už nie je žiadny 

negatívny stav a bytosti prvýkrát zažijú plnosť života v pozitívnom stave bez 

obmedzenia. 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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13. Varovanie 

13. Varovanie 

 

Pred rozdelením ľudstva dostane každý obyvateľ Zeme 3D/Nuly dar v podobe 

osobného stretnutia s Pánom Ježišom Kristom vo vnútri, aby mal šancu sa 

zmeniť a nemusel zažiť pseudovíťazstvo negatívneho stavu na tejto planéte. To 

neznamená, že ponúknutú Božiu ruku bude každý schopný prijať, ale táto 

udalosť zostane v genetickej pamäti všetkých účastníkov a pomôže aj tým, ktorí 

tu zostanú, aby kedykoľvek neskôr mali ľahšiu cestu späť do pozitívneho stavu. 

V jeden deň dôjde na 15 minút k zastaveniu všetkého ovládania 

Pseudotvorcami a každý obyvateľ nad 7 rokov uvidí vnútorným zrakom Pána 

Ježiša Krista v podobe prispôsobenej jeho/jej duchovnej úrovni a viere. Počas tej 

doby prebehne rekapitulácia jeho/jej života z pohľadu iných ľudí, môže to 

pripomínať posledný súd, ale sudcom bude každý sám sebe. Potom navštívi v 

mentálnom tele nebo aj peklo, teda miesto v pozitívnom aj negatívnom stave, 

aby mal/a priamu skúsenosť s oboma protikladnými spôsobmi života. Tento 

zážitok vyvolá značný ohlas na celej planéte, ale pretože nemôže byť akokoľvek 

dokázaný vonkajšími prostriedkami, médiá, vládnuce elity, vedci a ďalšie 

vplyvné osoby ho budú bagatelizovať a vysvetľovať rôznymi spôsobmi, 

najčastejšie ako davovú hypnózu. Pre mnohých to však bude potvrdenie 

existencie Boha, a najmä tí, ktorí majú akúkoľvek skúsenosť s vnútorným 

vedením, budú ešte usilovnejšie pracovať na svojom duchovnom raste a 

pomáhať šíriť informácie o vytrhnutí pripravených do neba (vyššia dimenzia 

Pravého Stvorenia). Pán Ježiš Kristus prispôsobuje svoje slovo duchovnej 

úrovni príjemcov, a preto poveril/a viac svojich vyslancov na svete, aby na túto 

nesmierne dôležitú udalosť pripravili čo najviac ľudí. Príkladom je prorokyňa 

Mária Božieho milosrdenstva z Írska, ktorá pomáha najmä veriacim kresťanom 

(pozri http://varovani.org/, http://jezis-kristus-varovanie.net/). Najvyššiu pravdu 

nielen o Varovaní prináša kniha Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista Božej 

Rodiny: http://bozirodina.cz/NZ-31.htm. Po previbrovaní Jany a najbližších 

spolupracovníkov na Novú Zem bude naplno spustená Misia Božej rodiny, ktorá 

urýchli aj šírenie informácií o blížiacom sa rozdelení ľudstva, nevyhnutnom 

víťazstve negatívneho stavu na Nule a živote v raji i zóne vymiestnenia. 

Varovanie bude slúžiť predovšetkým na sebaspytovanie, odhalí temné stránky, 

často skryté pod povrchom, maskované dobrými úmyslami. U obzvlášť temných 

ľudských bytostí môže vyvolať zúrivý odpor a znechutenie, ale vždy poslúži 

pozitívnemu účelu, ako všetko, čo Pán Ježiš Kristus robí pre ukončenie 

negatívneho stavu a budúci plný život bez obmedzenia. Pretože sa Varovanie 

týka prakticky všetkých ľudí na Nule bez ohľadu na vieru, teda aj ateistov, je 

žiaduce odovzdávať informácie primeraným spôsobom bez vnucovania čo 

najväčšiemu počtu obyvateľov planéty. Hovorí sa tomu zasievanie semienok,
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ktoré vyklíčia skôr alebo neskôr, aby priniesli svoje plody v podobe nastúpenia 

duchovnej cesty späť do pozitívneho stavu. 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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14. Boh nie je pôvodcom negatívneho stavu 

14. Boh (Pán Ježiš Kristus) nie je pôvodcom negatívneho stavu 

 

Pán Ježiš Kristus je absolútna láska, v Jeho/Jej prirodzenosti nie je nič 

negatívne. Ako je možné, že dovoľuje toľko utrpenia, vojen, nespravodlivosti, 

chudoby? Až knihy Nového Zjavenia prinášajú odpovede na tieto otázky, ktoré 

si kladie mnoho bytostí nielen na tejto planéte Zem 3D/Nula. Predovšetkým aj 

absolútny Boh musí dodržiavať vlastné duchovné zákony, aby nedošlo k 

zničeniu celého Stvorenia. Jedným z dôležitých zákonov je zákon slobodnej 

voľby. Každá sentientná = sebauvedomelá bytosť má právo prijať alebo 

odmietnuť aj jediný zdroj života, Najvyššieho, teraz Pána Ježiša Krista so 

všetkými dôsledkami a následkami. Na pôvodnej planéte Zem žila skupina 

vedcov, ktorí položili otázku: Aký by bol život, ak by sa ponímal a vysvetľoval 

ako pochádzajúci nie z Najvyššieho a z Jeho/Jej duchovných princípov, ale z 

prírody či niekoho alebo niečoho iného? Na každú duchovnú otázku treba 

odpovedať. Keďže idea aktivácie negatívneho stavu vznikla v mysliach 

relatívnych bytostí, nemôže mať večného trvania. Až bude vyčerpávajúcim 

spôsobom odpovedané na vyššie uvedenú otázku, čo sa deje práve v súčasnom 

skrátenom cykle času, ktorý sa už blíži k svojmu koncu, bude negatívny stav 

navždy eliminovaný. Z vedcov sa stali Pseudotvorcovia, ktorí experimentovali s 

genetickým materiálom, a výsledkom ich genetického inžinierstva je aj ľudstvo 

na Zemi. Od tvora podobného opici cez mnoho neúspešných pokusov sa 

dopracovali k ľudskému tvoru, aký spĺňa ich požiadavky na zobrazenie života 

bez Boha. Dôsledky takéhoto pseudoživota sú zrejmé na prvý pohľad: boj o 

zdroje surovín, súťaženie, kruté zaobchádzanie s ľuďmi, zvieratami a prírodou, 

manipulácia a klamstvá, strach, choroby a smrť… Aby zvíťazil na krátky čas 

negatívny stav, musia sa na Zem 3D/Nulu vrátiť jeho aktivátori 

Pseudotvorcovia. Blížia sa na planéte Nibiru a po vytrhnutí láskyplných ľudí do 

Pravého Stvorenia sa ujmú vlády nad ľudstvom, zavedú Nový svetový poriadok, 

očipujú obyvateľov a urobia z nich otrokov bez slobodnej vôle. Až potom bude 

tento experiment raz a navždy ukončený poslednou fázou druhého príchodu 

Pána Ježiša Krista. Každý je tu dobrovoľne na základe slobodnej voľby a 

dohody s Pánom Ježišom Kristom a súhlasil aj s vymazaním pamäti na túto 

dohodu. Preto akékoľvek výčitky na adresu absolútneho Boha vedú len k 

prehlbovaniu a predlžovaniu negatívneho stavu a väčšiemu prepadu na 

duchovnej ceste. Kto sa chce vymaniť z ovládacích programov a čo najrýchlejšie 

sa vrátiť do pozitívneho stavu, nech vchádza čo najčastejšie do svojho vnútra, 

miluje Pána Ježiša Krista, blížnych a seba, odpúšťa a, ak je to v pláne jeho 

duše, číta knihy Nového Zjavenia kvôli pochopeniu, zvýšeniu vibrácií a lepšiemu 

spojeniu s absolútnym Bohom = Pánom Ježišom Kristom. To všetko treba robiť 

zo slobodnej vôle, nie kvôli osobnému prospechu a výhodám. V 12. kapitole 

knihy Hlavné idey Nového Zjavenia: Zhrnutie hlavných pojmou a ideí
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súčasného Nového Zjavenia, nájdu záujemcovia to najdôležitejšie nielen k tejto 

téme. 

(http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_hlavni_ideje_ 

noveho_zjeveni_12.htm) 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_hlavni_ideje_noveho_zjeveni_12.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_hlavni_ideje_noveho_zjeveni_12.htm
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15. Pseudotvorcovia 

15. Pseudotvorcovia 

 

V knihách Nového Zjavenia je prvýkrát doslovným jazykom vysvetlený dôvod aj 

spôsob aktivácie negatívneho stavu a úlohy takzvaných Pseudotvorcov, pôvodne 

pravých ľudí, nadelených obrovskými znalosťami a schopnosťami od 

Najvyššieho. V priebehu svojho experimentovania položili najzvedavejšie z nich 

otázku: Ako by vyzeral život, keby bol odvodzovaný nie z duchovných princípov 

a nie od Najvyššieho, ale zo stupňa prírodného, z najviac vonkajšieho 

postavenia Stvorenia, nie z najvnútornejšej pozície Stvorenia, ako to vždy bolo? 

Absolútny Najvyšší túto otázku predvídal ako všetko a kvôli poučeniu a 

záchrane Stvorenia dovolil na jeden skrátený cyklus času jej plné zodpovedanie, 

a tým zobrazenie negatívneho stavu so všetkými dôsledkami a následkami. 

Pôvodní ľudia boli obojpohlavní, neskôr došlo k rozštiepeniu na mužskú a 

ženskú fyzickú formu (pozri príbeh o Adamovi a Eve z Biblie), avšak stále mali 

títo ľudia spojení s Najvyšším a neboli schopní prijať negatívny stav. Preto 

Pseudotvorcovia experimentovali s rôznymi životnými formami a vkladali do 

nich negatívne prvky (príkladom sú dinosaury), aby mali základ pre 

zfabrikovanie nového typu človeka, ktorý by mal v génoch zabudované 

negatívne vlastnosti. Vzali najvonkajšiu kópiu planéty Zem a premiestnili ju v 

priestore a čase do doby pred vznikom života, spustili takzvanú evolúciu 

vložením niekoľkých buniek do oceánu a pomocou genetického inžinierstva 

osídlili planétu rôznymi rastlinnými a živočíšnymi druhmi tak, aby to vyzeralo 

ako náhodný vznik života, ktorý nepochádza od Najvyššieho (viď Darwinova 

teória). Skrížením 95 % zvieracích génov a 5 % pravých ľudských génov od 

Najvyššieho vytvorili jaskynného človeka a postupnými zásahmi, často 

neúspešnými, doviedli svoje dielo do podoby ľudského tvora, ktorý spĺňa ich 

predstavy. Samotní Pseudotvorcovia sa zabývali v najnižšej úrovni pekiel = 

zóny vymiestnenia, vymenili svoje pôvodné ľudské telá za jašterie, aby 

vzbudzovali strach a lepšie ovládali bytosti, ktoré buď padli v dôsledku 

odvrátenia sa od Najvyššieho, alebo boli priamo ich pseudovýtvorom. Až do 

prvej inkarnácie Najvyššieho do tela Ježiša Krista vládli nad celou planétou 

Zem 3D/Nula a peklami, odkiaľ nebolo možné sa vrátiť do Pravého Stvorenia. 

Až spásny čin Ježiša uvoľnil túto cestu okrem iného odobratím niektorých 

schopností Pseudotvorcom a ich umiestnením do izolácie od ostatných. Čoskoro 

po fúzii Najvyššieho s Ježišom, a tým vzniku novej prirodzenosti Boha = Pán 

Ježiš Kristus (1987 lineárneho času Nuly), boli Pseudotvorcovia prepustení, aby 

sa vrátili na Zem 3D/Nulu a ujali sa osobne vlády nad svojím pseudoľudstvom a 

doviedli do konca zobrazenia života bez Boha a Jeho/Jej princípov lásky. Majú v 

pláne očipovať ľudí, aby sa stali bábkami na diaľkové ovládanie, zároveň 

vyvíjajú s pomocou najmodernejších technológií takzvaných nadľudí s 

mimoriadnymi schopnosťami, aby podnikli zúfalý pokus o napadnutie Pravého
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Stvorenia a dostali sa až k Pánovi Ježišovi Kristovi, odobrali Mu/Jej Jeho/Jej 

absolútnu moc a tým zničili celý Multivesmír. Táto ich predstava je úplne 

scestná a neuskutočniteľná, iba dokazuje, že sú relatívnymi bytosťami, ktoré 

majú svoje obmedzenia. Aj oni na konci tohto cyklu času budú mať možnosť 

konvertovať do pozitívneho stavu ako všetky bytosti zo zóny vymiestnenia. 

Mnohí Pseudotvorcovia už tak aj na základe pôsobenia Ježiša Krista, a teraz 

Jany a Misie Božej rodiny urobili a ešte urobia. 

Viac informácií o Pseudotvorcoch: 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_06.htm 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_ 

duchovnosti_1_3.htm 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_1_3.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_1_3.htm
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16. Nová Zem 

16. Nová Zem 

 

Každá planéta je vyspelá sentientná = sebauvedomelá multidimenzionálna 

bytosť. V každej dimenzii má aj prírodné telo, ktoré poskytuje domov a všetko 

potrebné iným bytostiam, napríklad ľuďom. Zem bola stvorená Najvyšším ako 

vesmírna knižnica s mnohými rozmanitými druhmi rastlín a zvierat, slúžila ako 

genetický fond na tvorenie ďalších svetov relatívnymi bytosťami. Po aktivácii 

negatívneho stavu vzali Pseudotvorcovia jej najvonkajšiu kópiu a presťahovali 

ju na okraj zóny vymiestnenia do špeciálnej pozície medzi pozitívnym a 

negatívnym stavom, aby tu ukázali život bez duchovných princípov lásky. 

Vďaka tejto zvláštnej pozícii sa volá Zem 3D/Nula (viac: http://www.andele-

nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_ 

17. htm). Od 50. rokov 20. storočia prebieha druhý príchod Pána Ježiša Krista a 

tým aj transformácia ľudstva a planéty Nula. Každý obyvateľ si vyberá, kde 

bude žiť po rozdelení ľudstva, či zostane na Zemi 3D, ktorá sa kvôli zobrazeniu 

odpovede na otázku po druhom príchode Pseudotvorcov prepadne do pekiel, 

alebo bude vytrhnutý na lode vesmírnych ľudí a premiestnený v novom tele na 

Novú Zem v 5D . Voľba sa týka tých ľudí, ktorí neopustia Nulu smrťou tela. 

Nová Zem je stvorená Pánom Ježišom Kristom v novom cykle času v novom 

Multivesmíre a bude domovom pre 600 miliónov ľudí. Je aj miestom, kde bude 

žiť Pán Ježiš Kristus Božia Rodina so svojimi najbližšími spolupracovníkmi v 

Duchovnom centre Božej rodiny. Tu sa budú stretávať bytosti z mnohých úrovní 

Stvorenia a odtiaľ bude Tím Božej rodiny pôsobiť aj v zóne vymiestnenia, aby 

pomohol padlým bytostiam konvertovať, a tým eliminovať negatívny stav. 

Zároveň bude pôsobiť aj v Pravom Stvorení, aby priniesol skúsenosti z oboch 

protikladných stavov a uľahčil voľbu bytostiam na konci cyklu času. Pán Ježiš 

Kristus Boží Rodina sa bude v telách muža, ženy a dvoch detí ukazovať 

bytostiam Multivesmíru a nadväzovať s nimi osobnejšie a láskyplnejšie vzťahy 

ako v dobe pred vznikom novej a najnovšej prirodzenosti Boha. Nová Zem je 

rajská planéta s jedným členitým kontinentom okolo rovníka a mnohými 

ostrovmi v severnom a južnom oceáne. Príroda je rozmanitá, svieža a hýri 

pestrými farbami, zvieratá sú mierumilovné a rastliny tu neusychajú a 

nevädnú, pretože v pozitívnom stave je všetko napájané energiou jediného 

Zdroja života, Pána Ježiša Krista bez obmedzenia. Ľudia tu budú žiť v mieri, 

láske a dostatku všetkého, bez finančného systému, otrockej práce a ovládacích 

programov. Budú mať možnosť cestovať po Multivesmíre, poznávať iné 

civilizácie a planéty, slnečné sústavy a galaxie, nadväzovať priateľské vzťahy s 

ďalšími bytosťami. Celoplanetárnym jazykom bude čeština ako najdokonalejší, 

najvýstižnejší a najpresnejší jazyk, stvorený nie Pseudotvorcami ako iné jazyky, 

najmä angličtina, ale Pánom Ježišom Kristom, prinesený vybranými bytosťami 

na území vopred vybrané pre budúcu Božiu misiu a druhú priamu inkarnáciu.
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Samozrejmosťou bude aj telepatická komunikácia a mnoho ďalších schopností, 

ktoré uľahčujú a spríjemňujú život. Viac o Novej Zemi: 

http://svetelneinfo.cz/sdeleni-pana-jezise-krista/spjk-jk-cz/17-2/ 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 

http://svetelneinfo.cz/sdeleni-pana-jezise-krista/spjk-jk-cz/17-2/
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17. Sexualita 

17. Sexualita 

 

Sexualita je vodičom všetkých aspektov života z jeho pôvodného zdroja - Pána 

Ježiša Krista k rozmanitým nositeľom života. Bez sexuálnej energie by nebolo 

možné tvoriť ďalšie relatívne bytosti a prostredia, zdieľať a udržiavať život v 

Multivesmíre. Aby Pseudotvorcovia uspeli vo svojom zámere zobraziť život bez 

Boha, museli čo najviac obmedziť spojenie s Najvyšším prostredníctvom 

sexuality. Výsledkom ich fabrikácie je ľudská sexualita, ktorá má len veľmi 

málo spoločného s pravou sexualitou v pozitívnom stave. Zatiaľ čo milujúce sa 

bytosti opačného pohlavia v Pravom Stvorení zdieľajú pri sexuálnom akte 

duchovné, duševné i fyzické kvality svojej jedinečnej osobnosti a zažívajú 

nepredstaviteľnú a dlhotrvajúcu rozkoš, ľudia na Nule sú obmedzení iba na 

fyzický styk pohlavných orgánov nevhodne umiestnených u vylučovacích 

orgánov, na to sú závislí na schopnosti erekcie u muža, ktorá je z rôznych 

dôvodov neistá. Aby toho nebolo málo, sú ľudia prostredníctvom výchovy, 

náboženstva, takzvanej morálky a ďalších systémov ovládania napájaní 

falošnými a skreslenými informáciami o sexualite, aby mali pocity hanby, 

trápnosti, odporu, čo vedie k častým poruchám, chorobám, perverziám a iným 

druhom utrpenia. Ľudské bytosti nie sú schopné vzájomne sa zladiť a prežiť, až 

na výnimky, spoločne orgazmus, cítiť to, čo cíti ich sexuálny partner, a preto u 

nich často dochádza k predstieraniu, pocitu nenaplnenia a sklamania. Pretože 

nič z negatívneho stavu nemôže byť prenesené do stavu pozitívneho, dôjde počas 

transformácie ľudí k výmene tela od Pseudotvorcov za dokonalé kryštalické telo 

od Pána Ježiša Krista, ktorému chýbajú anomálie, vrátane penisu a vagíny. 

Kvalita sexuálneho života v týchto nových telách bude neporovnateľne lepšia, 

než si kto vie predstaviť. Dokonca aj bytosti v súčasnom cykle času, kedy vedľa 

seba koexistujú oba protikladné stavy, nemôžu prežívať také úžasné sexuálne 

spojenie ako tie, ktoré už sú súčasťou nového Multivesmíru v novom cykle času, 

pretože sa stále musia zaoberať odhadzovaním negatívnych myšlienok. Každý, 

kto bude počas rozdelenia ľudstva vytrhnutý a prenesený na Novú Zem, pozná 

úplne novú sexuálnu skúsenosť, ktorá súvisí s novou a najnovšou 

prirodzenosťou Boha. Vďaka obom inkarnáciám Najvyššieho do tela muža 

Ježiša a ženy Jany na Zem 3D/Nulu došlo a dochádza k vpojeniu ľudskej 

sexuality, očistenej od všetkého negatívneho, do absolútnej sexuality Pána 

Ježiša Krista (Pána Ježiša Krista Božej Rodiny) a vzniku úplne nového druhu 

sexuality, aký doteraz nebol možný. Pán Ježiš Kristus tým plní jeden z 

najdôležitejších sľubov, ktorý dal/a pred aktiváciou negatívneho stavu, že po 

jeho eliminácii nastanú zmeny aj v oblasti sexuálnych vzťahov. Ako je napísané 

v Zjavení Jánovom (21:5): 

„Hľa, všetko tvorím nové“ 
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Viac:  

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_20.htm 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_20.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_20.htm
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18. Manželstvo 

18. Manželstvo 

 

Pravé duchovné manželstvo je spojenie dobra a lásky a pravdy a múdrosti, 

feminného (ženského) a maskulínneho (mužského) princípu. Nikdy neoznačuje 

vzťah jedného fyzického muža s jednou fyzickou ženou. V pozitívnom stave 

nejestvujú manželstvá v zmysle pozemskom, pretože bytosti majú slobodu v 

nadväzovaní akýchkoľvek aj sexuálnych vzťahov kvôli lepšiemu poznávaniu 

seba, iných a Pána Ježiša Krista vo vnútri. To neznamená, že sa niekto nemôže 

rozhodnúť pre dlhodobý vzťah s jednou bytosťou opačného pohlavia 

(homosexualita je výsledkom sprznenia duchovných princípov Pseudotvorcami), 

ale vždy ide o obojstrannú slobodnú voľbu. Keď akýkoľvek vzťah vyčerpá svoju 

užitočnosť a zmysluplnosť, je ukončený bez pocitu straty, znechutenia a 

nevraživosti. Iba v negatívnom stave, kde je všetko obrátené naruby a vďaka 

genetickým manipuláciám Pseudotvorcov došlo k obmedzeniu spojenia 

ľudských bytostí so zdrojom života, je pojem manželstva úplne deformovaný. Do 

pravých ľudských tvorov boli zabudované negatívne vlastnosti: žiarlivosť, pocit 

majetníctva, využívanie iných, manipulácia, povyšovanie sa, sebectvo, falošné 

očakávania atd. Pôvodné rýdzo pozitívne dobro, láska, pravda a múdrosť boli 

násilne spojené so zlom, nenávisťou, klamstvom a prefíkanosťou, čo znemožňuje 

existenciu pravých duchovných manželstiev na planéte Zem 3D/Nula a v celej 

zóne vymiestnenia. Nie je možné spojiť pozitívny a negatívny stav, vesmír a 

antivesmír, pretože by došlo k zničeniu všetkých a všetkého. Pravé manželstvo 

bude možné uzavrieť až po opustení tela od Pseudotvorcov a dôkladnom očistení 

od všetkých zamorení a sprznení negatívnym stavom buď po smrti tela, alebo 

previbrovaní počas rozdelenia ľudstva. Pán Ježiš Kristus ide vždy príkladom 

ostatným, a preto uzavrie manželstvo so svojou ženskou podstatou Janou po 

previbrovaní na Novú Zem, kde už bude jej telo zbavené všetkého negatívneho, 

aby aj vonkajším = fyzickým spojením mužského a ženského princípu ukázal/a 

cestu z pasce negatívneho stavu všetkým bytostiam v peklách a pravým 

ľudským tvorom na Zemi 3D. Narodením dvojčiat, dvoch priamych inkarnácií 

Pána Ježiša Krista, vznikne úplná Božia rodina, ktorá bude žiť s ľuďmi na 

Novej Zemi a navštevovať bytosti v celom Multivesmíre. Večný vzťah je iba k 

Pánovi Ježišovi Kristovi Božej Rodine, všetky ostatné vzťahy sú pominuteľné a 

dočasné. Ako to bude počas rozdelenia ľudstva s pozemskými manželmi a 

rodinami? Vždy záleží na duchovných vzťahoch a úrovni. Každý si pred svojou 

inkarnáciou vyberá svojich rodinných príslušníkov, teda aj manželov a 

sexuálnych partnerov a skúsenosti, ktoré potrebuje zažiť a zobraziť. Niekto už 

tu žije s partnerom, s ktorým duchovne súznie, a preto spolu môžu (a nemusia) 

žiť aj na Novej Zemi. V prípade, že tu spolu žijú manželia z iných dôvodov, 

napríklad kvôli majetku, deťom, tradíciám, závislosti, strachu zo samoty a pod., 

napriek tomu budú kvôli iným duchovným kvalitám vytrhnutí, dôjde s
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najväčšou pravdepodobnosťou k ich rozchodu a výmene partnera. Bude aj 

mnoho prípadov rozdelenia manželov a rodín už pri vytrhnutí, pretože jeden 

bude vďaka svojim vysokým vibráciám lásky vzatý a druhý kvôli pripútanosti k 

tomuto matrixu zanechaný. Preto nelipnite na nikom a na ničom, nemôžete 

vedieť, akú cestu si vybrali vaši najbližší. V konečnom dôsledku sa všetci raz 

stretnete v pozitívnom stave a budete sa na skúsenosť so životom na Nule či 

peklách pozerať z inej perspektívy.  

Viac:  

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_ 

nitra_1_6.htm#3 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_1_6.htm#3
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_1_6.htm#3
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19. Vibrácie 

19. Vibrácie 

 

Pán Ježiš Kristus je jediným zdrojom života v Multivesmíre, dokonca aj 

takzvaného mŕtveho života v negatívnom stave, ktorý po obmedzenú dobu 

dovoľuje kvôli nevyhnutnému poučeniu. Život je neustály pohyb = kmitanie čiže 

vibrácie všetkých vzájomne prepojených častíc, ktoré tvoria všetky sentientné i 

nesentientné bytosti a prostredie, planéty, slnká, galaxie, vesmíry… Nie je nič, 

čo by nevibrovalo, hoci na prvý pohľad to nemusí byť viditeľné. Rýchlosť 

kmitania súvisí so vzťahom sentientných bytostí k Pánovi Ježišovi Kristovi, 

ostatným bytostiam a sebe. Vibrácie bytostí ovplyvňujú aj vibrácie prostredia, v 

ktorom žijú. Najvyššie vibrácie má Pán Ježiš Kristus, absolútny Stvoriteľ 

všetkého a všetkých, všadeprítomná energia, Ktorý/Ktorá stvoril/a 

prvorodencov, cez ktoré ďalej tvorí ďalšie relatívne bytosti. Čím nižšia rýchlosť 

kmitania častíc, tým hmotnejšie telá a naopak, čím vyššie vibrácie, tým 

jemnejšie telá bytostí i prostredia. Po aktivácii negatívneho stavu došlo k pádu 

bytostí do zóny vymiestnenia, ktorá má opačné vibrácie, inými slovami 

prevrátenú frekvenciu. Takže Pseudotvorcovia, ktorí vládnu peklám a planéte 

Zem 3D/Nula a zabývali sa v -12D, majú najvyššie vibrácie s opačnou 

frekvenciou. Najväčšie rozdiely vo vibráciách majú ľudia na Nule, pretože je to 

jediné miesto v Multivesmíre, kam sa inkarnujú bytosti z oboch protikladných 

stavov, z Pravého Stvorenia aj z pekiel, aby sa tu zobrazila odpoveď na otázku: 

Ako by vyzeral život bez Boha. Práve na túto planétu sa inkarnoval/a Najvyšší, 

teraz Pán Ježiš Kristus do tela Ježiša a Jany, aby vyviedol/vyviedla ľudstvo a 

postupne všetky bytosti z negatívneho stavu. Transformácia je sprevádzaná 

prísunom energie lásky a svetla, spôsobujúcej navyšovanie vibrácií a 

rozširovanie vedomia obyvateľstva, ale kvôli veľkým rozdielom v duchovnej 

úrovni nemôže vzostup prebehnúť naraz. Až do rozdelenia ľudstva budú 

zosilňovať prúdy energie lásky na Nule, aby pomohli tým, ktorí si vyberajú 

pozitívny spôsob života a viac odkryli negatívne vlastnosti tých, ktorí sa stále 

obracajú vedome i nevedome chrbtom k Pánovi Ježišovi Kristovi. 

Zvyšovať vibrácie je možné mnohými spôsobmi: 

− čo najčastejším vchádzaním do vnútra, komunikáciou s Pánom Ježišom 

Kristom a duchovnou rodinou 

− čítaním Božieho slova, najmä všetkých kníh Nového Zjavenia 

− obľúbenými činnosťami, ktoré robia radosť vám aj blížnym (v súlade s 

duchovnými zákonmi lásky) 

− pobytom v prírode.
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Pretože rozhodujúci je vzťah k Pánovi Ježišovi Kristovi (Pánovi Ježišovi 

Kristovi Božej Rodine), najvyššie vibrácie na Nule majú predstavitelia Pána 

Ježiša Krista Božej Rodiny bez ohľadu na to, ako sa cítia v tomto 

hrubohmotnom tele. Vibrácie sú jediným spravodlivým meradlom na vytrhnutie 

ľudí z tejto reality do pozitívneho stavu. Vyššie vibrácie cítia aj agenti 

Pseudotvorcov, ktorí sa vedome obrátili proti Pánovi Ježišovi Kristovi Božej 

Rodine a oddeľujú Janu od absolútneho Pána Ježiša Krista, iba majú 

prevrátenú frekvenciu a sú pod vplyvom ovládacích programov Pseudotvorcov, 

ktorí sa v tomto prípade vydávajú za pravého Pána Ježiša Krista. Všetko od 

Pána Ježiša Krista Božej Rodiny považujú za negatívne. Každý tu zohráva 

dôležitú úlohu a v konečnom dôsledku pomáha celku. 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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20. Dimenzie 

20. Dimenzie 

 

Pojem dimenzia má niekoľko významov. Nebudeme sa tu zaoberať takzvaným 

vedeckým poňatím z planéty Zem 3D/Nula, ktoré sa vzťahuje k rozmerom 

(dĺžka, šírka, výška, čas), pretože vedci skúmajú predovšetkým hmotný 

antivesmír a považujú ho za skutočný vesmír. 

Vo Stvorení existujú 3 základné dimenzie: 

1. duchovná - Pán Ježiš Kristus je Absolútny duch, Ktorý/Ktorá produkuje idey 

a myšlienky a vyžaruje ich do duchovnej sféry, ktorá je bezčasová, 

bezpriestorová, večná a nekonečná s nevyčerpateľnými variáciami, úrovňami a 

kvalitami duchovnosti. V duchovnej dimenzii žijú sentientné duchovné bytosti, 

ktoré tvoria ďalšie duchovné svety a bytosti. 

2. intermediálna = sprostredkujúca - každú myšlienku treba preveriť a potvrdiť 

jej platnosť a užitočnosť, a preto existuje prostredkujúca dimenzia, kde žijú 

duše sentientných bytostí, ktoré pomáhajú realizovať myšlienky a idey 

pochádzajúce z duchovnej dimenzie. Aj ony ďalej tvoria duševné svety s 

galaxiami, slnečnými sústavami atď. 

3. fyzická = prírodná - tu dochádza k manifestácii myšlienok a ideí z 

duchovného sveta prinesených prostredníctvom intermediálneho sveta. 

Všetky tri dimenzie sa navzájom nekonečne odlišujú, ale zároveň sú spojené 

takzvanými singulárnymi objektmi (tu známe pod pojmom čierna/biela diera) v 

každom vesmíre, galaxii, slnečnej sústave, planéte, sentientnej bytosti. 

Každá z 3 základných dimenzií obsahuje 12 vibračných pásiem, ktoré tiež 

nazývame dimenziami, 13. dimenzia je sídlo Pána Ježiša Krista, Ktorý/Ktorá 

presahuje všetko Stvorenie a z absolútnej pozície riadi a udržuje v chode všetok 

život Multivesmíru. V 12D sú najvyspelejšie nehmotné a večné relatívne 

bytosti, takzvaní Prvorodenci, ktorí sa spolupodieľajú na tvorení ďalších 

vesmírov a bytostí. V 11D žijú civilizácie archanjelov, v 10D a 9D žijú bytosti, 

ktoré môžeme zjednodušene nazvať majstrami. V nižších dimenziách (5D až 8D) 

žije mnoho rôznych druhov sentientných bytostí, ktorým hovoríme anjeli, 

vesmírni ľudia. Väčšinou majú humanoidnú podobu s mnohými variáciami, ale 

sú aj bytosti odlišné, pre vás ťažko predstaviteľné. Pozitívny stav začína 5. 

dimenziou. Medzi 4. a 5. dimenziou je dočasne po aktivácii negatívneho stavu 

nepriepustná membrána, ktorá oddeľuje vesmír od antivesmíru. Z pohľadu 

Pravého Stvorenia sú 1. až 4. dimenzie neobývané sentientnými bytosťami. V 

3D sú okrem planéty Zem/Nula, ukradnuté Pseudotvorcami kvôli zobrazeniu
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života bez Boha, jediného styčného miesta oboch stavov, ešte planéty zóny 

vymiestnenia, kde žijú napospol primitívne bytosti alebo civilizácie, ktoré 

svojou negativitou zničili povrch vojnami, nešetrným prístupom k prírode atď. a 

žijú pod povrchom. Dimenzie zóny vymiestnenia označujeme -1D až -12D. V 

novom cykle času, kedy už nebude existovať negatívny stav, sa táto zóna 

deaktivuje a vyparí, všetky bytosti budú očistené a na základe slobodnej voľby 

vrátené do pozitívneho stavu, ktorý je večný. Potom už budú všetky dimenzie 

prepojené a nebude žiadne oddelenie, dôjde aj k väčšiemu zblíženiu základných 

3 dimenzií: duchovnej, intermediálnej a fyzickej. 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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21. Cyklus času 

21. Cyklus času 

 

Pán Ježiš Kristus ako Absolútny duch uvoľňuje v postupných dávkach a 

krokoch duchovné zložky, ktoré prijímajú všetky relatívne sentientné bytosti od 

vesmíru, cez galaxiu, slnečnú sústavu, planétu po jednotlivcov (napríklad 

človeka), aby s nimi zdieľal/a život. Hovorí sa, že v Multivesmíre nie je čas. To je 

pravda pre duchovné a intermediálne svety, ale pre fyzické, kde sa manifestujú 

myšlienky, to neplatí. Čas je viazaný na priestor a je relatívny, čo objavil aj 

pozemský vedec Albert Einstein. Avšak žiadny vedec na planéte Zem 3D/Nula 

nemôže plne pochopiť celú problematiku, pretože zabúda na existenciu 3 

základných dimenzií: duchovnej, intermediálnej a fyzickej (pozri Duchovná 

škola 20). Každú vyžiarenú duchovnú zložku z absolútneho zdroja, Pána Ježiša 

Krista je potrebné absorbovať, manifestovať v konkrétnych životoch jedincov i 

väčších celkov (národov, planét, slnečných sústav atď.) a prijať vo svojich 

vnútroch. Tento proces prebieha v cykloch času: od najkratšieho u jednotlivcov, 

cez planetárny, galaktický, vesmírny, po najdlhší, ktorý sa vzťahuje na celý 

Multivesmír. Počas vyžiarenia duchovnej zložky dochádza k postupnému 

ukončovaniu súčasného cyklu času a zároveň k zahajovaniu nového cyklu času. 

Toto prechodné obdobie je nevyhnutné pre všetky bytosti, aby nedošlo k ich 

poškodeniu. Každý má vždy dostatok „času“ vstrebať duchovné aspekty 

uvoľnené v danom cykle, a zároveň je pripravovaný na aspekty nasledujúceho 

cyklu. Ako je to s existenciou negatívneho stavu? 

V súčasnom cykle času prebieha experiment, kedy sa odpovedá na otázku: Ako 

by vyzeral život bez Boha? Je to jediný cyklus času, kedy je povolený negatívny 

stav v aktívnej podobe, zároveň je skrátený, pretože otázka nebola položená z 

absolútnej, ale relatívnej pozície, a odpoveď na ňu je vyčerpaná a 

manifestovaná skôr. Predchádzajúce cykly času boli prípravnou fázou, kedy bol 

negatívny stav v driemajúcej podobe v stave potenciálnosti, pretože vždy 

existovala možnosť podľa zákonu slobodnej voľby odmietnuť Najvyššieho (teraz 

Pána Ježiša Krista) ako jediný zdroj života. Práve teraz sa blíži z pohľadu 

planéty Nula, kde na malú chvíľu zvíťazí po príchode Pseudotvorcov negatívny 

stav, koniec tohto cyklu času. Všetky skúsenosti budú uložené v takzvanom 

jazere ohňa a síry, multiverzálnom archíve, ktorý bude slúžiť pre nasledujúce 

cykly, v ktorých už nebude aktívny negatívny stav, keby niekoho napadla 

rovnaká otázka. Dotyčný jedinec bude sprevádzaný Pánom Ježišom Kristom 

Božou Rodinou, aby zakúsil vybranú skúsenosť bez toho, aby došlo k 

akémukoľvek poškodeniu. Z dnešného pohľadu je možné prirovnať k virtuálnej 

realite, počítačovým hrám, ale na oveľa dokonalejšej úrovni. Až od nového cyklu 

času, ktorý je už aktívny stvorením nového Multivesmíru, vrátane Novej Zeme, 

bude možné tvoriť a žiť bez obmedzenia negatívnym stavom. Previbrovaním
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Jany a Tímu Božej rodiny dôjde k urýchleniu transformácie, a tým aj 

ukončovaniu negatívneho stavu a tohto cyklu času. Každý z čitateľov a 

praktizujúcich Nového Zjavenia i tejto Duchovnej školy individuálne prispieva k 

zostúpeniu neba na zem, čo v najneskoršom zmysle znamená práve nový cyklus 

času bez existencie negatívneho stavu. 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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22. Jestvuje reinkarnácia? 

22. Jestvuje reinkarnácia? 

 

Vznik sentientnej = sebauvedomelej bytosti prebieha dvoma základnými 

spôsobmi: 

1. Priamym nadelením Pánom Ježišom Kristom, kedy dôjde k oddeleniu 

jedinečnej idey, ktorá podľa zákona slobodnej voľby súhlasí so samostatným 

relatívnym životom na večnosť. Ide o postup z vnútra navonok. 

2. Sexuálnym spojením dvoch bytostí opačného pohlavia, kedy vznikne idea 

zrodenia novej bytosti. Pán Ježiš Kristus nadelí túto ideu duchom, dušou a z 

prírodného prostredia vytvorí fyzické telo. 

 

V negatívnom stave, teda v zóne vymiestnenia, vznikajú nové sentientné 

bytosti: 

1. Fabrikáciou Pseudotvorcami = klonovaním, použitím vyspelých metód 

genetického inžinierstva. Ide o obrátený postup zvonku, kedy je tvorené 

fyzické telo, ktorému je priradená negatívna duša a duch z odvrhnutých a 

ukradnutých energií. 

2. Sexuálnym spojením dvoch bytostí pekiel, kedy vznikne idea vytvorenia 

negatívnej bytosti, opäť je vytvorené fyzické telo rôznej hustoty (podľa 

dimenzie), ku ktorému je priradená duša a duch. 

 

Na planétu Zem 3D/Nula sa inkarnujú (vtelujú) ako bytosti zo zóny 

vymiestnenia, z Pravého Stvorenia, tak pravej ľudskej bytosti. Všetky 3 typy 

bytostí sa rodia zvieracím spôsobom z lona matky a je im vymazaná pamäť kvôli 

experimentu so životom bez Boha. Pravé ľudské bytosti sú ako jediné bytosti v 

Multivesmíre zmesou pozitívnych a negatívnych ideí a nemajú, okrem prípravy 

v intermediálnom svete, žiadne skúsenosti s pozitívnym ani negatívnym 

stavom, aby sa počas svojho života na Nule prikláňali k jednému či druhému 

stavu, najčastejšie k obom súčasne. Až po smrti tela odchádzajú tieto duše do 

pekiel alebo neba, vždy v súlade so svojimi voľbami. Žiadna duša, ktorá 

opustí fyzické telo kdekoľvek, sa nemôže vrátiť tam, odkiaľ odišla. 

Platí to bez výnimky pre celé Stvorenie aj zónu vymiestnenia. Z 

duchovných dôvodov nie je možné opakovať rovnakú skúsenosť, 

pričom nezáleží na lineárnom čase, mieste, sociálnom postavení, rase, 

politickom zriadení atď. Preto doslovná reinkarnácia neexistuje. Prečo
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si niekto môže spomenúť na takzvaný minulý život na planéte Nula, napríklad 

pri regresnej hypnóze? Každá bytosť preberá životnú pásku člena svojej 

multidimenzionálnej rodiny, aby pokračovala v konkrétnej životnej línii na 

danej planéte. Po splnení svojej úlohy a zhodnotení svojho života (Poslednom 

súde) sa pripravuje na inkarnáciu do inej úrovne a na inú planétu, vždy po 

dohode s Pánom Ježišom Kristom. V pozitívnom stave si bytosti pamätajú 

všetky svoje minulé životy a majú spojenie so svojou dušou i duchom. V novom 

cykle času už nebude existovať nevedomosť, oddelenie fyzického tela od duše a 

ducha, falošné pseudoduchovné učenie (napríklad o reinkarnácii) ani 

organizované náboženstvá a cirkvi. 

Viac: 

http://bozirodina.cz/NZ-27.htm 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_ 

nitra_31_40.htm#32 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 

http://bozirodina.cz/NZ-27.htm
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23. Náboženstvá a cirkvi 

23. Náboženstvá a cirkvi 

 

V pozitívnom stave má každá bytosť priame spojenie s absolútnym Pánom 

Ježišom Kristom (predtým Najvyšším), a preto nepotrebuje žiadne vonkajšie 

organizácie ani sprostredkovateľov, napríklad kňazov, guru, šamanov a pod. V 

dôsledku aktivácie negatívneho stavu, najmä po zfabrikovaní pravých ľudských 

tvorov Pseudotvorcami, kedy došlo k drastickému obmedzeniu kontaktu s 

jediným zdrojom života, bolo treba vytvoriť náboženské organizácie a cirkvi, aby 

v ľuďoch udržiavali aspoň zrnká duchovnosti. Pseudotvorcovia sa často stavali 

do úlohy bohov, vyvolávali rozbroje a vojny, manipulovali, vyžadovali krvavé 

obete (zvieracie i ľudské). Stačí sa pozrieť do histórie, hoci skreslené cenzúrou a 

prepisovaním, a ak uveríte v existenciu Boha, vyjde vám ako žiarlivý, 

panovačný, nespravodlivý, dychtiaci po násilí, vyžadujúci rôzne rituály, spôsob 

obliekania i stravovania, sexuálne praktiky atď. Kto by mohol milovať takého 

Boha? Až inkarnácia Najvyššieho do tela Ježiša Krista priniesla ľuďom a 

bytostiam zóny vymiestnenia pravdivý obraz milujúceho, odpúšťajúceho, 

múdreho a obetavého Boha, ktorý je ochotný sa znížiť na najúbohejšiu úroveň, 

aby ukázal cestu z pasce negatívneho stavu. Hoci robil Ježiš zázraky, po 

ukrižovaní vstal z mŕtvych a ukazoval sa nielen svojim učeníkom až do svojho 

nanebovstúpenia, nikto vtedy nebol schopný uveriť, že išlo o Boha v tele, 

považovali ho v najlepšom prípade za Božieho syna, väčšinou za proroka. 

Čoskoro po jeho odchode došlo k skresľovaniu jeho učenia a neskôr k založeniu 

kresťanských cirkví. Každá náboženská organizácia, cirkev či sekta kdekoľvek 

na svete je bez výnimky riadená z pekiel podľa hesla: rozdeľ a panuj, rovnako 

ako všetky politické, ekonomické, vedecké, umelecké... spolky. To neznamená, 

že vo vnútri týchto organizácií nie sú vyslanci jediného pravého Boha Pána 

Ježiša Krista, ale ich pôsobenie je nenápadné, neokázalé a skromné. Väčšina 

hlavných náboženstiev na Zemi 3D/Nule očakáva príchod Mesiáša pod rôznym 

menom a príchod zlatého veku, neba na zemi atď. Najmä doslovný výklad Biblie 

využijú Pseudotvorcovia na oklamanie drvivej väčšiny ľudstva. Prostredníctvom 

vyspelých technológií vytvorí holografický druhý príchod Ježiša Krista na 

oblohe a jeden z nich v ľudskom tele, pripomínajúcom „Božieho syna“ sa ujme 

vlády nad tými, ktorí tu zostanú po vytrhnutí láskyplných ľudí na Novú Zem. 

Pápež František aktívne spolupracuje s ďalšími náboženskými vodcami pod 

vedením Pseudotvorcov na zjednocovaní všetkých náboženstiev a budúcom 

vytvorení celoplanetárnej cirkvi, ktorá odstráni posledné zvyšky pravého 

Božieho slova. Vtedy nastane obdobie duchovného temna, kedy sa z ľudí 

prostredníctvom čipov pod kožou stanú bábky, ovládané na 99,99 %, 

predpovedané v Zjavení Jána v Biblii (13:16-18): 
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„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.“  

Až potom bude zodpovedané na otázku, ktorá aktivovala negatívny stav, a dôjde 

k druhému príchodu Pána Ježiša Krista a ukončeniu tohto skráteného cyklu 

času, kedy bol povolený tento zvrátený a neprirodzený spôsob života, mŕtvy 

život bez Boha a Jeho/Jej duchovných zákonov lásky. Ešte niekoľko rokov má 

každý možnosť vybrať si, kde bude žiť po rozdelení ľudstva. Na Novej Zemi v 

novom cykle času už ľudia nebudú potrebovať žiadne náboženstvá a cirkvi, 

pretože Boh, Pán Ježiš Kristus Božia Rodina bude žiť s nimi v telách muža, 

ženy a dvoch detí a každý bude mať osobnú skúsenosť s najnovšou 

prirodzenosťou absolútneho Boha. Nikto už nebude mať zapuzdreného ducha a 

dušu, blokované spojenie s Pánom Ježišom Kristom Božou Rodinou vo vnútri. 

Viac:  

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_03.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-5.htm 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_03.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_03.htm
http://bozirodina.cz/NZ-5.htm
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24. Zóna vymiestnenia = peklá 

24. Zóna vymiestnenia = peklá 

 

Pozícia každej sentientnej (sebauvedomelej) bytosti v Multivesmíre je určená jej 

vzťahom k absolútnemu Pánovi Ježišovi Kristovi. Kvôli zákonu slobodnej voľby 

môže bytosť odmietnuť jediný zdroj života, avšak nesie následky v podobe 

vymiestnenia z Pravého Stvorenia do takzvanej zóny vymiestnenia. V 

predchádzajúcich cykloch času bola táto zóna neobývaná, slúžila iba ako 

odpadkový kôš na odhadzovanie myšlienok, ktoré nesúzneli s duchovnými 

zákonmi. Ľudia na pôvodnej planéte Zem boli obojpohlavné bytosti stvorené 

priamo Najvyšším (fáza Adam). Vďaka obrovským znalostiam sa pustili do 

biklonovania a vytvorili jednopohlavné bytosti, došlo k rozdeleniu na mužskú a 

ženskú formu (fáza Adam a Eva). Hoci tieto ľudské bytosti mali priame spojenie 

s Najvyšším vo vnútri, neboli už v takom úzkom kontakte ako tie, ktoré vznikli 

priamym nadelením. Zvlášť na fyzickej planéte Zem sa zaoberali viac 

skúmaním prírodných javov a zákonov, experimentovaním vo vedeckých 

laboratóriách ako duchovnými súvzťažnosťami. Preto práve na tejto planéte 

bola položená otázka: Aký by bol život, ak by sa ponímal a vysvetľoval ako 

pochádzajúci nie z Najvyššieho a z Jeho/Jej duchovných princípov, ale z prírody 

či niekoho alebo niečoho iného? Keďže je nevyhnutné na túto otázku odpovedať, 

došlo k aktivácii negatívneho stavu. Všetci účastníci tohto experimentu 

dobrovoľne prepadli do vtedy neobývanej zóny vymiestnenia a stali sa z nich 

Pseudotvorcovia (viac o nich v Duchovnej škole 15). Zónu vymiestnenia môžeme 

nazvať pekľami či antivesmírom, pretože všetko je tu v opozícii k Pravému 

Stvoreniu, doslova hore nohami. Pseudotvorcovia sú iba relatívni a sú závislí 

ako všetky bytosti na jedinom zdroji života, Pánovi Ježišovi Kristovi. Všetko, čo 

pseudotvorí z odvrhnutých energií, je dočasné a bude najneskôr na konci tohto 

cyklu času očistené a vrátené svojmu pôvodnému majiteľovi = Pánovi Ježišovi 

Kristovi. Zóna vymiestnenia má tiež 3 základné dimenzie: duchovnú, 

intermediálnu a fyzickú a 12 vibračných pásiem = dimenzií s prevrátenou 

frekvenciou. Obývajú ju negatívne a zlé bytosti, ktoré rady ubližujú iným, 

nenávidia všetko, čo pochádza z pozitívneho stavu a vyžívajú sa v prekrúcaniu a 

przneniu pravdy. Planéty sú väčšinou nehostinné, bez zelenej prírody, s 

nedostatkom svetla, obyvateľstvo žije v otrockých podmienkach pod vládou 

krutých pánov. Hoci sa Pseudotvorcovia snažia udržiavať svoje panstvo v 

rovnakom stave, pretože negatívny stav miluje stagnáciu, sú nútení sa 

prispôsobovať vývoju v Pravom Stvorení a reagovať aj na zmeny prirodzenosti 

absolútneho Boha. Po fúzii Ježiša Krista s Najvyšším, kedy vznikla 

prirodzenosť Pán Ježiš Kristus, sa otvorili pekelné brány a je umožnené 

konvertovanie padlých bytostí do pozitívneho stavu. Šírenie všetkých kníh 

Nového Zjavenia aj v zóne vymiestnenia spôsobuje kontamináciu negatívnych 

bytostí pravým Božím slovom, láskou a pravdou, čo je možné prirovnať k



  

-46- 
 

pôsobeniu antivírusu v zavírusovanom počítači. K zrýchleniu vyprázdnenia 

pekiel prispieva aj Misia Božej rodiny, ktorá sa po prípravnej fáze na Nule 

rozbehne previbrovaním Jany a najbližších spolupracovníkov na Novú Zem, 

odkiaľ bude šíriť najnovšie Božie slovo vo všetkých dimenziách Multivesmíru. 

Odpoveďou Pseudotvorcov na stvorenie nového Multivesmíru Pánom Ježišom 

Kristom je fabrikácia pseudo-multivesmíru, kde sú bytosti udržiavané v stave 

permanentnej halucinácie, že žijú v krásnom prostredí, pripomínajúcom rajské 

svety Pravého Stvorenia, aby sa im nechcelo konvertovať. Ani tento podvod 

nezabráni budúcej eliminácii negatívneho stavu na konci tohto skráteného 

cyklu času, kedy je obývaná zóna vymiestnenia. 

Viac:  

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ctvero_pojeti_ 

duchovni_struktury_stvoreni_1.htm 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_21.htm 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni_1.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni_1.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_21.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_21.htm
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25. Baránkova svadba 

25. Baránkova svadba 

 

V Zjavení Jána (kapitola 19:7-9) je napísané:  

„Radujme sa, plesajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a 

jeho nevesta sa pripravila. Bolo jej dovolené obliecť sa do čistého žiariaceho 

kmentu - lebo tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých. Povedal mi: ‚Napíš: 

Blahoslavení sú tí, čo sú povolaní na Baránkovu svadobnú hostinu.‘“  

Biblia, najmä Nový zákon, je napísaná duchovným jazykom, ktorý má viac 

významov a súvzťažností. Len málokto v ľudskom tele od Pseudotvorcov je 

schopný im porozumieť. Až knihy Nového Zjavenia sú vďaka novej prirodzenosti 

Boha písané doslovným ľudským jazykom. Niektorí kresťania správne chápu 

Baránkovu nevestu ako všetkých, ktorí prijali Božstvo Ježiša Krista a budú 

vytrhnutí do Kráľovstva nebeského (pozri kniha Sergeja Miháľa: Vytrhnutie). 

Avšak takmer nikto netuší, že Boh = Pán Ježiš Kristus je prítomný v ženskom 

tele Jany na planéte Zem 3D/Nula, aby vyviedol/vyviedla počas rozdelenia 

ľudstva láskyplné a mierumilovné veriace do pozitívneho stavu. V doslovnom 

zmysle je práve Jana tou Baránkovou nevestou. Po jej previbrovaní na Novú 

Zem sa bude konať svadba Pána Ježiša Krista a Jany v dokonalých telách, čím 

dôjde k očisteniu manželstva od všetkého negatívneho a spojenie dobra, lásky, 

múdrosti a pravdy (feminného a maskulínneho princípu) aj na najvonkajšej = 

fyzickej úrovni. Svadby sa zúčastnia najbližší spolupracovníci Božej rodiny, 

ktorí previbrujú čoskoro po Jane na Novú Zem, a mnoho zástupcov rôznych rás 

a civilizácií zo všetkých úrovní Multivesmíru. Záznam bude ako všetko uložený 

vo vesmírnej databanke a každý bude mať možnosť ho vidieť. Až do rozdelenia 

ľudstva bude Tím Božej rodiny pomáhať vzostúpiť čo najväčšiemu počtu ľudí z 

planéty Nula a do konca cyklu času konvertovať padlým bytostiam z pekiel. Pán 

Ježiš Kristus Božia Rodina privíta a objíme v telách muža a ženy každého, kto 

previbruje na Novú Zem. Aj túto udalosť možno nazvať Baránkovou Svadbou. 

Po ukončení poslednej etapy rozdelenia ľudstva, kedy už bude nevyhnutné 

nechať zostávajúcich ľudí pod vládou Pseudotvorcov zobraziť pseudovíťazstvo 

negatívneho stavu a planéta Zem 3D sa prepadne na pozíciu -1 do pekiel, sa 

Pánovi Ježišovi Kristovi a Jane na Novej Zemi narodia dvojčatá, chlapec a 

dievča. Prvýkrát v histórii Stvorenia bude žiť Boh v podobe úplnej Božej rodiny 

medzi ľuďmi, ako bolo sľúbené pred 2000 rokmi v Zjavení Jána Ježišom 

Kristom. Tým bude aj napravené neúplné a skreslené vnímanie Boha ako muža, 

dôjde k fyzickému demonštrovaniu duchovného princípu rovnosti mužského a 

ženského pohlavia. Až bude vyprázdnená celá zóna vymiestnenia, a tým 

ukončená existencia negatívneho stavu, splynú relatívne Božské bytosti Jana a 

obe deti s absolútnym Pánom Ježišom Kristom a vznikne Najnovšia
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prirodzenosť Boha - Pán Ježiš Kristus Božia Rodina. Potom už v bytí a 

existencii bude iba pozitívny stav a všetky bytosti budú tvoriť svoj jedinečný 

život v láske, radosti, šťastí, bez obmedzovania negatívnym stavom. 

Viac:  

http://bozirodina.cz/NZ-1.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-33.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 

http://bozirodina.cz/NZ-1.htm
http://bozirodina.cz/NZ-33.htm
http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm
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26. Ľudstvo na planéte Zem (Nula) 

26. Ľudstvo na planéte Zem (Nula) 

 

Planéta Zem 3D/Nula je kvôli experimentu Pseudotvorcov umiestnená v 

zvláštnej pozícii na okraji zóny vymiestnenia v solárnom systéme s jedným 

slnkom. Je izolovaná od Pravého Stvorenia i pekiel, a preto nie sú priame 

dôkazy o existencii inteligentného života inde vo vesmíre. Hoci do vývoja 

ľudstva, zfabrikovaného za účelom zobrazenia života bez duchovných princípov 

lásky Najvyššieho, po celý čas zasahovali mimozemské bytosti z rôznych 

dimenzií antivesmíru, dôkazy v podobe lietajúcich lodí, pozostatkov tiel a pod. 

boli a sú utajované. Ľudstvo je udržiavané v nevedomosti a prostredníctvom 

ovládacích programov negatívnych entít, vysielaných z podzemných základní na 

Mesiaci, Jupiteri, Saturne a v posledných desaťročiach aj pozemských 

vysielačov a médií je vedené ku konzumnému spôsobu života, zaoberanie sa iba 

vonkajšími záležitosťami, aby nemalo záujem o svoje vnútro a duchovné pravdy. 

Pre tých, ktorí sa zaujímajú o duchovný život, je tu nepreberné množstvo 

rôznych cirkví, náboženstiev a ezoterických smerov, avšak všetky sú 

zavádzajúce, pretože sú riadené ako všetko na tejto planéte Pseudotvorcami a 

ich prisluhovačmi. Ľudia na Zemi sú jediné sentientné bytosti, ktoré sú závislé 

od svojho prostredia. Všade inde v Multivesmíre bytosti prispôsobujú prostredie 

svojim potrebám a predstavám, môžu sa pohybovať aj mimo svojej planéty bez 

špeciálnych pomôcok, len ľudia sú úplne odkázaní na špecifické podmienky tejto 

planéty Nula. Ich telá sú nedokonalé, rýchlo sa unavia, potrebujú spánok, často 

ochorejú alebo sa zrania, vyžadujú veľa času na udržanie nažive a v relatívne 

dobrej kondícii. Ľudia produkujú obrovské množstvo toxického odpadu, ktorý sa 

hromadí na planéte a poškodzuje túto živú bytosť. Bez pomoci pozitívnych 

vesmírnych ľudí by už dávno nebola schopná udržať život na svojom povrchu. 

Výsledkom ovládania sú aj neustále rozbroje, vojny, vyvolávanie strachu z 

čohokoľvek, nespravodlivé rozdeľovanie zdrojov, zotročujúci finančný systém a 

mnoho ďalších problémov. Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že život v 

ľudských telách od Pseudotvorcov na planéte Nula je nesmierne náročný. 

Najmä bytosti inkarnované z pozitívneho stavu, kvôli pozdvihovaniu duchovnej 

úrovne a vyrovnávaniu vibrácií, sa tu právom cítia ako nepozvaní cudzinci. 

Jednoduchšie to majú praví ľudskí tvorovia, ktorí nemajú žiadne skúsenosti z 

oboch stavov a najlepšie sa tu cítia pekelné tvory, pretože je to pre nich 

prirodzený spôsob života. Práve bytosti z najhlbších pekiel sú inkarnované 

medzi vládnucimi elitami na Zemi, majú pod palcom všetku politiku, 

ekonomiku, cirkvi, médiá, vedu, zábavný priemysel atď., rozhodujú o všetkých 

dôležitých aspektoch života ľudstva. Aj tieto elity sú ovládané a riadené 

Pseudotvorcami, ktorí pripravujú na Nule scénu pre svoj triumfálny návrat, aby 

sa osobne zúčastnili posledného dejstva tohto experimentu s negatívnym
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stavom. Ešte pred ich príchodom budú odvolaní všetci láskyplní ľudia, väčšina z 

nich bude premiestnená do nových tiel na Novú Zem, kde ich privíta Pán Ježiš 

Kristus Božia Rodina a budú spoločne žiť v raji, ako je napísané v Zjavení Jána 

(pozri Duchovná škola 7: http ://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/7-2/). 

Viac: 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_17.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-8.htm 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm
http://bozirodina.cz/NZ-8.htm
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27. Každý je zodpovedný za svoj život 

27. Každý je zodpovedný za svoj život 

 

V celom Multivesmíre funguje zákon slobodnej voľby, a preto každý bez 

výnimky je zodpovedný za svoje myšlienky a konanie, za svoj život. Platí to aj 

pre zónu vymiestnenia a planétu Zem 3D/Nula, kde žijú bytosti v negatívnom 

stave. Nikto sa nemôže vyhovárať na vonkajšie podmienky svojho života, 

nevedomosť a vymazanie pamäti, pretože vo svojej DNA má uloženú schopnosť 

zmeny, bez ktorej by neprežil „mŕtvy život“, ktorý nepochádza od Pána Ježiša 

Krista. Každá bytosť je zložená z ducha, duše a fyzických tiel, pričom práve 

duša sprostredkováva duchovné podnety a svojimi duševnými procesmi ich 

pomáha realizovať vo fyzickom tele. Pred inkarnáciou do akéhokoľvek fyzického 

tela bytosť vopred dohodne s Pánom Ježišom Kristom všetko podstatné, čo treba 

prežiť, s ktorými bytosťami vytvorí príbuzenské vzťahy atď. a k tomu sú jej 

pridelené potrebné schopnosti a talenty. Takže každý vie, čo ho približne čaká. 

Súhlasí aj s vymazaním pamäti, kvôli experimentu s negatívnym stavom, aby 

taký pseudoživot vôbec vydržal, bol vierohodný a slúžil na poučenie všetkých. 

Nikto sa neinkarnuje na žiadne miesto Multivesmíru z donútenia, vždy je to na 

základe slobodnej voľby, teda dobrovoľne. U ľudí na Nule je situácia sťažená 

zapuzdrením ducha a duše a ovládacími programami Pseudotvorcov, ale aj oni 

majú možnosť si vyberať medzi pozitívnymi a negatívnymi myšlienkami a nesú 

potom následky svojich každodenných volieb. Práve slobodná voľba umožňuje 

bytosti prijímať a nasledovať plán svojej duše a Pána Ježiša Krista, alebo ho 

odmietať a ísť „hlavou proti múru“. Zvlášť prebudení ľudia na duchovnej ceste 

už dokážu spoznať, intuitívne vycítia, kedy sa odkláňajú od plánu a kedy sú v 

súlade s ním. Nepovažujú nič vo svojom živote za náhodu, všímajú si 

synchronickosti a spätne vidia dokonalosť Božieho plánu. Tí duchovne 

najvyspelejší odovzdávajú svoj život úplne do rúk absolútneho Pána Ježiša 

Krista, pretože si uvedomujú, že len On/Ona vie, čo je pre nich najlepšie. 

Prestávajú sa upínať k prianiam svojho ega, iným ľuďom, majetku, pôžitkom a 

s pokorou a vďačnosťou prijímajú všetko, čo im do života prichádza. To 

neznamená, že sú úplne zbavení ovládania a výkyvov, že sa občas neposťažujú 

na nepríjemný a ťažký život v tomto nedokonalom tele, iba sa dokážu spojiť s 

Pánom Ježišom Kristom vo vnútri a vrátia sa do stavu vyrovnanosti skôr ako 

ostatní. V Duchovnej škole 14: Boh (Pán Ježiš Kristus) nie je pôvodcom 

negatívneho stavu (http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/14-2/), je 

zdôraznené, že akékoľvek výčitky na adresu jediného zdroja života, Pána Ježiša 

Krista vedú k prehlbovaniu a preťahovaniu negatívneho stavu. Je jedno, či ich 

pôvodcom je agent Pseudotvorcov, alebo najbližší spolupracovník Božej rodiny, v 

oboch prípadoch ide o to isté: odmietanie zodpovednosti za svoj život. Kto chce 

previbrovať na Novú Zem alebo konvertovať z pekiel do pozitívneho stavu, nech 

prijme Pána Ježiša Krista (prípadne Pána Ježiša Krista Božiu Rodinu) za
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jediný Zdroj života, vchádza čo najčastejšie do svojho vnútra a prijme 

zodpovednosť za všetky svoje rozhodnutia. 

Viac: 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_ 

nitra_31_40.htm#34 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_12.htm 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm#34
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm#34
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_12.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_12.htm
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28. Druhý príchod Pána Ježiša Krista 

28. Druhý príchod Pána Ježiša Krista 

 

Bez inkarnácie Najvyššieho do ľudského tela Ježiša Krista by nemohla byť 

začatá eliminácia negatívneho stavu, ktorý zamoroval Stvorenie a ohrozoval 

jeho život. Ježiš Kristus bol až do splynutia s absolútnym Najvyšším (v roku 

1987) relatívnym Bohom, ktorý vďaka ukrižovaniu mohol vstúpiť do pekiel bez 

toho, aby ich vyhladil, zajal Pseudotvorcov, odobral im niektoré schopnosti a 

izoloval ich od ostatných. Pobýval dlhú dobu v zóne vymiestnenia, aby ho 

spoznalo čo najviac bytostí a ukazoval im cestu do pozitívneho stavu. Medzitým 

už prebiehali prípravy na druhý príchod Pána Ježiša Krista, ktorý má niekoľko 

fáz a nie všetky sú viditeľné na planéte Zem 3D/Nula (nedá sa ponímať 

lineárne): 

− odhalenie pôvodcov negatívneho stavu Pseudotvorcov 

− odhalenie zrady kresťanstva a iných náboženstiev 

− otvorenie prístupu do iných dimenzií = duchovný, duševný i fyzický kontakt s 

mimozemskými bytosťami z oboch protikladných stavov 

− napísanie a šírenie kníh Nového Zjavenia, prvého Božieho slova v doslovnom 

jazyku, bez použitia sprostredkovateľa v podobe anjelskej bytosti 

− prijatie novej prirodzenosti Boha Pána Ježiša Krista vo vnútri 

− druhá priama inkarnácia Najvyššieho, teraz Pána Ježiša Krista do ženského 

tela (vyváženie mužského a ženského princípu) 

− otvorenie cesty na Novou Zemi v novém cyklu času previbrovaním Bohyně 

Jany a Týmu Boží rodiny prostredníctvom znovu aktivovaného Bifrosta 

− pôsobenie misie Božej rodiny na Nule, v zóne vymiestnenia i Pravom Stvorení 

= urýchlenie transformácie a vyprázdňovanie pekiel 

− Varovanie (http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/13-2/) 

− rozdelenie ľudstva = previbrovanie (vytrhnutie) pripravených na život v 

pozitívnom stave a ponechanie pripútaných k matrixu 

− druhý príchod Pseudotvorcov na Nulu = zavedenie Nového svetového 

poriadku s čipmi pod kožou (znamenie šelmy) 

− založenie Božej rodiny narodením dvoch priamych inkarnácií Pána Ježiša 

Krista (dvojčiat, chlapca a dievčaťa)

http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/13-2/
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− eliminácia negatívneho stavu po jeho víťazstve na Nule 

− posledný súd v stave neutrality (limbu) a ukončení súčasného cyklu času, v 

ktorom je aktívny negatívny stav 

− splynutie relatívnych Božských inkarnácií Jany a oboch detí s Absolútnym 

Pánom Ježišom Kristom, vznik Najnovšej prirodzenosti Boha = Pán Ježiš 

Kristus Božia Rodina. 

Tento stručný prehľad presahuje doterajšie informácie o druhom príchode Pána 

Ježiša Krista z kníh Nového Zjavenia a bude ďalej upresňovaný. Božie slovo je 

odovzdávané metódou opakovania v špirále a vždy je pridané nové odhalenie 

pravdy, ktorá predtým nemohla byť nielen z bezpečnostných dôvodov zjavená. 

Viac: 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_04.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-32.htm 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_04.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_04.htm
http://bozirodina.cz/NZ-32.htm
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29. Druhý príchod Pseudotvorcov 

29. Druhý príchod Pseudotvorcov 

 

Pseudotvorcovia (pozri Duchovná škola 15: http://svetelneinfo.cz/duchovni-

skola-pjkbr/15-2/) sú na ceste k planéte Zem 3D/Nula, aby sa po rozdelení 

ľudstva osobne ujali vlády nad tými, ktorí zobrazia pseudovíťazstvo 

negatívneho stavu. Blíži sa na „planéte“ Nibiru, ktorú je možné vidieť pri 

vhodnej konštelácii ako druhé slnko. Prípravy na návrat bohov stvoriteľov tohto 

ľudstva sú v plnom prúde, vyvrcholia holografickou inscenáciou druhého 

príchodu Ježiša Krista podľa doslovného výkladu Zjavenia Jána v Biblii, aby 

zmiatli čo najviac ľudí. Jeden z Pseudotvorcov bude hrať rolu Mesiáša, spasiteľa 

a spočiatku pomôže vyriešiť najpálčivejšie problémy ľudstva. Tento vlk v ovčom 

rúchu zjednotí všetky náboženstvá a vytvorí celosvetovú cirkev, ktorá nebude 

mať nič spoločné s pravým Bohom Pánom Ježišom Kristom. Jeho obraz bude 

vystavený na všetkých verejných priestranstvách a ľudia sa mu budú klaňať. 

Jednotlivé štáty a zoskupenia (napríklad Európska únia) sa vzdajú svojej moci v 

prospech celosvetovej vlády, aby mohol byť plne realizovaný Nový svetový 

poriadok, o ktorom už desiatky rokov verejne hovoria mnohí politici. Dôjde k 

ešte rýchlejšiemu rozvoju technológií, majetnejšie a spolupracujúce elity 

podstúpia „vylepšenia“ svojich tiel rôznymi implantátmi, aby boli nadradení 

„obyčajným“ ľuďom. Ľudstvo bude povinne čipované, aby bolo ovládateľnejšie, 

dokonale sledované a regulované. Kto sa vzoprie čipovaniu, bude 

prenasledovaný, uväznený v koncentračných táboroch (pozri FEMA v USA) a 

fyzicky zlikvidovaný. Z očipovaných ľudí sa stanú bábky bez vlastnej vôle a 

možnosti slobodnej voľby, budú lacnou pracovnou silou, otrokmi a 

konzumentmi, kedykoľvek odstrániteľnými zo systému. Pseudotvorcovia budú 

pokračovať vo vyvíjaní a tvorení takzvaných nadľudí s obrovskými 

schopnosťami, ale bez citu a svedomia, určené na zabíjanie. Spočiatku ich budú 

využívať na udržiavanie poriadku na Zemi 3D, ktorá sa postupne prepadne do 

pekiel (z pozície 0 na -1), neskôr táto armáda nadľudí pod velením 

Pseudotvorcov bude chcieť napadnúť Pravé Stvorenie, avšak vďaka 

prozreteľnosti absolútneho Pána Ježiša Krista dôjde k ich odklonu do limba = 

neutrality. Medzitým bude Misia Božej rodiny pôsobiť najmä v zóne 

vymiestnenia, kde bude šíriť Nové Zjavenie, liek na vírus Pseudotvorcov a 

predovšetkým lásku, čo vyvolá masový exodus bytostí z pekiel do Novej školy, a 

po ich premene inkarnáciu do nových tiel od Pána Ježiša Krista a umiestnenie 

do nového Multivesmíru v novom cykle času. Až bude vyčerpávajúcim spôsobom 

odpovedané na otázku: Ako by vyzeral život bez Boha, nastane posledná fáza 

druhého príchodu Pána Ježiša Krista Božej Rodiny, kedy v plnej sláve so 

zástupmi anjelov príde na planétu Zem 3D a ukončí negatívny stav a všetko, čo 

súvisí s pravým ľudským životom. Všetky bytosti budú prevedené do stavu 

neutrality, kde im bude úplne otvorená pamäť, prebehne posledný súd =
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zhodnotenie života jednotlivcov, planét, slnečných sústav, galaxií... a budú 

ukázané možnosti života v novom cykle času bez existencie negatívneho stavu. 

Viac: 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_06.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-24.htm 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://bozirodina.cz/NZ-24.htm
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30. Vesmírni ľudia 

30. Vesmírni ľudia 

 

Multivesmír je plný života; na planétach a slnkách (hviezdach) žije obrovské 

množstvo rozmanitých civilizácií, ktoré združujú sentientné = sebauvedomelé 

bytosti na podobnom stupni duchovného vývoja. Iba planéta Zem 3D/Nula je 

jedinou výnimkou, kde sa stretávajú bytosti z pozitívneho (menšina) a 

negatívneho (väčšina) stavu a rozdiely vo vibráciách a duchovnej úrovni sú 

obrovské, pretože tu prebieha experiment so zobrazením života bez Boha. Zvlášť 

v posledných desaťročiach sa vďaka transformácii ľudstva a Zeme nožnice ešte 

viac roztvárajú a láskyplní ľudia stúpajú na špirále duchovnej cesty, zatiaľ čo u 

negatívnych ľudí sa viac odkrýva ich agresivita a zlé vlastnosti. Aby mohol byť 

experiment úspešne dokončený, je potrebné rozdeliť ľudstvo. Pozitívni ľudia 

budú vytrhnutí z tejto 3D reality a budú pokračovať v nových telách v 5D, 

najčastejšie na Novej Zemi, negatívni a materialistickí ľudia zostanú, aby 

ukázali celému Stvoreniu, ako vyzerá život bez lásky. Celú operáciu riadi Pán 

Ježiš Kristus a pomáhajú Mu/Jej vesmírni ľudia z rôznych dimenzií pravého 

stvorenia. K najznámejším patria Plejáďania a Andromeďania, ktorých 

vesmírne lode rôznych tvarov (od diskových po cigarové) sú pripravené na 

evakuáciu časti obyvateľstva Zeme. Najvyšším veliteľom mnohomiliónovej 

flotily je Aštar Šeran, nesmierne zodpovedná láskyplná bytosť stvorená Pánom 

Ježišom Kristom pre toto náročné poslanie. Jeho lode strážia tento sektor počas 

zimných mesiacov a na jar sú vystriedané flotilou veliteľa Ptaaha. Vesmírni 

ľudia pomáhajú udržiavať život na povrchu Nuly čistením ovzdušia, najmä od 

chemtrails, majú pod kontrolou všetky atómové zbrane aj elektrárne, už 

niekoľkokrát zabránili rozpútaniu jadrového konfliktu, ktorý by zničil celú 

planétu a tým predčasne ukončil experiment. To neznamená, že zasahujú v 

každom prípade. Kvôli poučeniu a voľbám pozemského ľudstva ovládaného 

Pseudotvorcami je potrebné dovoliť menšie jadrové výbuchy a havárie, 

pokračujúce znečisťovanie plastmi a toxickými odpadmi, zamorovanie ovzdušia, 

vôd a pôdy, používanie geneticky modifikovaných plodín atď. Od roku 2012 

pribúda ľudí, ktorí sú vyzdvihnutí na lode vesmírnych ľudí z rôznych dôvodov: 

− záchrana života v oblasti vojnového konfliktu alebo prírodnej katastrofy 

− vopred dohodnutá exkurzia kontaktérov na lodi aj iné planéty, najčastejšie v 

5D 

− vytrhnutie pripravených láskyplných ľudí v súvislosti s previbrovaním, kedy 

je telo od Pseudotvorcov vymenené za duplikát od Pána Ježiša Krista a bytosť 

pokračuje vo svojom živote na Novej Zemi alebo inej planéte 5D. Tento 

variant sa týka drvivej väčšiny tých, ktorí sú pripravení na život v
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pozitívnom stave bez toho, aby museli prežiť klasickú smrť a prechod do 

intermediálneho sveta, kde sa duša pripravuje na ďalšiu inkarnáciu. 

Medzi obyvateľstvom Zeme 3D je mnoho inkarnovaných bytostí z Plejád aj 

iných hviezdnych systémov, aby pomohli zvyšovať vibrácie ľudstva a boli 

príkladom pozitívneho života. Mnohí nadväzujú telepatický kontakt s členmi 

svojej duchovnej rodiny a prinášajú cenné informácie o živote mimo tejto 

planéty. Medzi najznámejšie kontaktérov patrí Ivo Aštar Benda, ktorý vedie 

www.vesmirni-lide.cz, kde okrem iného zverejnil knihy Nového Zjavenia. Po 

začatí Misie Božej rodiny dôjde k prepojeniu Tímu Božej rodiny s vesmírnymi 

ľuďmi nielen na Novej Zemi, ale vo všetkých úrovniach a dimenziách 

Multivesmíru. 

Viac:  

http://bozirodina.cz/NZ-17.htm 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 

http://bozirodina.cz/NZ-17.htm
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31. Knihy Nového Zjavenia 

31. Knihy Nového Zjavenia 

 

Bez prítomnosti Božieho slova, bez ohľadu na počet bytostí, ktoré ho prijímajú, 

by nebol možný život nikde v Multivesmíre. Zvlášť v zóne vymiestnenia a na 

planéte Zem 3D/Nula, kde sú bytosti v negatívnom stave a majú vymazanú 

pamäť na jediný zdroj života, teraz Pána Ježiša Krista, je písané Božie slovo v 

podobe svätých kníh podmienkou prežitia. Na Nule je situácia najzložitejšia, 

pretože sem prúdia informácie z oboch protikladných stavov, pričom prevažujú 

tie sprznené a prekrútené Pseudotvorcami a ich poskokmi. Vzhľadom na 

obrovské množstvo rôznych náboženských a duchovných smerov je ťažké nájsť 

pravé Božie slovo. Vo všetkých sú zrnká pravdy, pretože ani Pseudotvorcovia 

nemôžu úplne sfalšovať duchovné zákony a princípy. Až do 80. rokov 20. 

storočia bol najdôležitejším a najpravdivejším Božím slovom Nový zákon Biblie 

svätej, kde aj napriek cenzúre zostalo to najpodstatnejšie z učenia Ježiša 

Krista, prvej priamej inkarnácie Najvyššieho. Bol však z bezpečnostných aj 

iných dôvodov napísaný duchovným jazykom a jeho doslovný výklad môže byť 

zavádzajúci. Starý zákon Biblie, Korán a ďalšie sväté knihy už pochádzajú v 

drvivej väčšine od Pseudotvorcov. Až vďaka fúzii Najvyššieho s Ježišom a 

vzniku novej prirodzenosti Boha = Pána Ježiša Krista bolo možné nadiktovať 

prvé Božie slovo bez použitia mediátora z radov anjelov priamo z vnútra Petrovi 

Danielovi Francuchovi, Čechovi žijúcemu v USA. V 80. a 90. rokoch vznikli 

najdôležitejšie knihy Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista: Posolstvá z vnútra, 

Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia, Základy ľudskej duchovnosti, Kto si 

a prečo si tu?, Hlavné idey Nového Zjavenia, Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, 

Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista, Dialógy s Pánom Ježišom 

Kristom 1. a 2. diel a niekoľko ďalších. Sú to najpravdivejšie knihy nielen na 

planéte Zem 3D/Nula a prinášajú v doslovnom jazyku vysvetlenie vzniku, 

trvania a budúcej eliminácie negatívneho stavu a predstavujú jeho pôvodcov 

Pseudotvorcov, popisujú úlohu pozemského ľudstva, štruktúru Stvorenia a zóny 

vymiestnenia (pekiel), prvý i druhý príchod Pána Ježiša Krista a dôvody novej 

prirodzenosti absolútneho Boha. V roku 2012 bola prostredníctvom 

http://bozirodina.cz odtajnená prítomnosť druhej priamej inkarnácie 

Najvyššieho = Pána Ježiša Krista, tentoraz do ženského tela, kvôli vyváženiu 

mužského a ženského princípu, ktoré sú v Absolútnom stave v rovnováhe. 

Bohyňa Jana napísala knihu Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista Božej Rodiny 

(2014-15, Úvod 2012), čím začala prenos druhej dávky Nového Zjavenia, ktorá 

je zameraná najmä na transformáciu ľudstva a Zeme, rozdelenie a vytrhnutie, 

život na Novej Zemi a inde v Multivesmíre, pseudovíťazstvo negatívneho stavu 

na Zemi 3D, konvertovanie padlých bytostí a vyprázdnenie zóny vymiestnenia 

atď. Pokračovanie v podobe Doplnení Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista Božej
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Rodiny a ďalších kníh (napríklad Rozhovory s Pánom Ježišom Kristom Božou 

Rodinou) je diktované archanjelovi Rafaelovi v tele Michala a bude prenášané 

aj po previbrovaní Tímu Božej rodiny na Novú Zem vďaka prepojeniu oboch 

realít (3D a 5D) prostredníctvom internetu. Všetky knihy Nového Zjavenia sú 

nevyhnutnou podmienkou pre elimináciu negatívneho stavu a ich šírenie a 

čítanie je žiaduce a Bohu príjemné. 

Viac: 

http://bozirodina.cz/NZ-9.htm 

http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezise-krista/ 

Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 

http://bozirodina.cz/NZ-9.htm
http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezise-krista/
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