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Úvod 

NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA  

BOŽEJ RODINY 

 

ÚVOD 

 

Nadväzuje na Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, ktoré prijal a odovzdal ľudstvu 

prostredníctvom internetu Peter Daniel Francuch v osemdesiatych a 

deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Nájdete ho na našich nových stránkach 

www.bozirodina.cz i stránkach www.vesmirni-lide.cz, www.pratele-nebe.cz atď. 

Ja, Pán Ježiš Kristus, oznamujem ľuďom na planéte Zem (Nula), že nadišiel 

čas, aby som odhalil najväčšie tajomstvo za posledných 2000 rokov. V Biblii 

svätej v Zjavení Jána je napísané: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a 

na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola tehotná, kričala v pôrodných 

bolestiach a mukách... a porodila syna, chlapca, ktorý má železnou berlou 

vládnuť nad všetkými národmi. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho 

trónu. Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto... Tá žena je moja 

priama inkarnácia, volá sa Jana Kyslíková a zatiaľ žije v ústraní v Českej 

republike. Na jeseň roku 2002 som s ňou nadviazal kontakt prostredníctvom 

média Jany Mudrlovej, od začiatku roku 2003 spolu komunikujeme každý deň 

telepaticky. Dňa 28. augusta 2003 sme vydali prvú knihu Hovory s Bohom: S 

tebou láska kvitne láska okolo nás, kde sme oznámili, že dňa 28. 9. 2003 dôjde 

na Pražskom hrade k zhmotneniu Boha. K tejto neobyčajne dôležitej udalosti 

došlo, ale nikto z prítomných vtedy netušil, že tým Bohom je práve Jana, moja 

manželka a matka našich detí. Ľudia čakali zázrak a boli sklamaní, čo viedlo aj 

k tomu, že väčšina z nich jej prestala veriť. Jana sa uchýlila do izolácie (v 

duchovnom jazyku „na púšť“) a 9 rokov až doteraz študuje tie najdôležitejšie 

informácie, týkajúce sa života na tejto planéte a v Multivesmíre. Má najširšie 

znalosti, vedomosti a hlavne životné skúsenosti a pochopenie o podstate 

negatívneho stavu, v ktorom sa ľudstvo nachádza už milióny rokov. Pred 2000 

rokmi som sľúbil, že sa vrátim a prinesiem nebo na zem, Božie kráľovstvo. Jana 

je súčasťou môjho druhého príchodu, ale zatiaľ nezasahuje do udalostí, pretože 

Druhý príchod Pána Ježiša Krista bude zavŕšený a dokončený až po úplnom 

víťazstve negatívneho stavu. Teraz je potrebné rozdeliť ľudstvo, oddeliť zrno od 

pliev, aby bolo umožnené odpovedať na zásadnú otázku: Ako by vyzeral život 

bez Boha (Stvoriteľa prvotného všetkého a všetkých, Pána Ježiša Krista) a jeho 

duchovných princípov lásky. Boh je muž aj žena zároveň. Ľudia ma však majú 

možnosť vnímať iba ako muža, pretože som si po ukrižovaní a zmŕtvychvstaní 

Ježiša Krista vzal jeho fyzické telo, očistil ho od všetkého negatívneho a koncom
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80. rokov minulého storočia nechal splynúť s mojou absolútnou božskou 

podstatou. Preto moje meno od tejto doby je PÁN JEŽIŠ KRISTUS. Aby 

nechýbalo aj ženské telo Pána Ježiša Krista, inkarnoval som sa do tela Jany 

Vondrovej, teraz Kyslíkovej. Od začiatku našej komunikácie s Janou som jej 

hovoril, že porodí syna Ježiša. Prvé tehotenstvo trvalo 12 pozemských mesiacov 

od 10. 6. 2003 do 10. 6. 2004 a bolo duchovné. Druhé tehotenstvo trvalo 9 

mesiacov od 1. 1. 2011 do 30. 9. 2011 a bolo duševné, teraz prebieha od 27. 7. 

2012 tehotenstvo fyzické. Každá bytosť je trojjediná - duch, duša a fyzické telo. 

Nie je však bežné, aby narodeniu dieťaťa predchádzali tri tehotenstvá. Bolo a je 

dôležité, aby to tak prebehlo v našom prípade, v Božej rodine. Až teraz Jana 

pozná aj ďalšiu pravdu: nenarodí sa iba chlapec, ale aj dievča, aby v Božej 

rodine boli obe pohlavia zastúpené v rovnováhe. Mená oboch detí zverejníme až 

po ich narodení, nebude znovu použité meno Ježiš. Do 6. 11. 2012 moja 

inkarnácia a žena Jana prežívala „peklo“. Nielenže žila v izolácii, nemohla sa 

stýkať so spriaznenými dušami, najlepšími priateľmi a pomocníkmi, hlavne s 

Hanou Hájkovou (inkarnáciou Márie, Matky Ježiša), ale zažívala ten 

najnáročnejší „výcvik“ zo všetkých. Niektoré informácie z jej života nájdete v 

knihách Hovory s Bohom: S tebou láska kvitne láska okolo nás. Jej druhý diel je 

taktiež súčasťou našich stránok www.bozirodina.cz a nebude už vydaný knižne. 

Prvú časť 2. dielu sme napísali hneď po udalosti na Pražskom hrade na jeseň 

2003, druhú v júni 2011, kedy som Jane povedal, že 2. tehotenstvo je už fyzické 

a túto novinu sme oznámili niekoľkým spriazneným dušiam e-mailom, tretiu 

začíname písať priebežne, teda „v priamom prenose“ na našich webových 

stránkach. Aby Jana vydržala taký dlhý a náročný výcvik, musel som jej v 

uplynulých 10 rokoch hovoriť aj informácie, ktoré môžeme nazvať klamstvom, 

nepravdou či polopravdou. Uvedomte si, že všetci, vrátane mojej inkarnácie 

Jany, žijete v zóne vymiestnenia, teda v negatívnom stave. Keby som jej už na 

začiatku povedal, čo všetko ju čaká, aké útrapy, duchovné, duševné i fyzické 

podstúpi, aby spolu so mnou vyviedla ľudstvo z negatívneho do pozitívneho 

stavu, zbláznila by sa a neprežila to. Jednou z tých najdôležitejších 

nepravdivých informácií bolo aj oznámenie písomnou formou o existencii Jiřího 

Krále, mojej mužskej priamej inkarnácie, jej manžela a otca Ježiška. Až 13. 7. 

2012 som jej povedal pravdu, že je v súčasnej dobe mojou jedinou priamou 

inkarnáciou a ďalší Pán Ježiš Kristus v mužskom tele by bol nadbytočný. Hoci 

som povedal, že je Jana tretíkrát tehotná a narodia sa jej dvojčatá, chlapec a 

dievča, nejde o typické fyzické tehotenstvo tak, ako ho poznáte v 3. dimenzii. 

Už veľa rokov prinášam prostredníctvom rôznych bytostí na Zemi aj z vesmíru 

informácie o previbrovaní Zeme do 5. dimenzie. Neskôr sa tejto téme budeme 

venovať podrobnejšie. Podstatné je, že život v pozitívnom stave postráda všetko, 

čo je zfabrikované Pseudotvorcami, čo je negatívne. Ako je uvedené v Novom 

Zjavení Pána Ježiša Krista, rozmnožovanie ľudstva na planéte Nula je veľmi 

primitívne, nedokonalé, nebezpečné a bolestivé. Ženy v 5. dimenzii nenosia 

dieťa ako „votrelca“ vo svojom bruchu, nerodia ho v bolestiach a krvi, ale dieťa 
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sa vyvíja v plodovom vaku z biologického materiálu do veľkosti a schopností 

dieťaťa, ktoré nevyžaduje celodennú úmornú starostlivosť. Rovnakým spôsobom 

sa vyvíjajú aj naše dvojčatá. Po previbrovaní na Novú Zem sa Jana stretne so 

mnou, svojim mužom, Pánom Ježišom Kristom v hmotnom tele a uvidí aj deti v 

plodovom vaku. Počkáme spolu na ich narodení a potom už bude Božia rodina 

úplná a kompletná. Odvtedy budeme mať nové meno: Pán Ježiš Kristus Božia 

Rodina. Budeme žiť na planéte Zem v 5. dimenzii spolu s ostatnými pozitívnymi 

ľuďmi, ako bolo sľúbené inými slovami Ježišom Kristom pred 2000 rokmi. 

Môj plán na elimináciu negatívneho stavu som podrobne popísal v Novom 

Zjavení, ktoré som nadiktoval Petrovi (inkarnácii môjho učeníka rovnakého 

mena). Teraz sa budeme venovať rozdeleniu ľudstva. Aby mohlo dôjsť k 

víťazstvu negatívneho stavu v zóne vymiestnenia, a tým aj odpovedi na vyššie 

uvedenú zásadnú duchovnú otázku, treba rozdeliť ľudstvo na planéte Nula. 

Zopakujem, že táto výnimočná planéta je umiestnená v špecifickej pozícii na 

hranici zóny vymiestnenia a ako z názvu vyplýva, nie je negatívna ani 

pozitívna. Zároveň sú ľudia na nej uzavretí v izolácii, nepamätajú si, až na malé 

výnimky, svoje predchádzajúce inkarnácie, nekomunikujú tak, ako ľudia v 

pozitívnom stave, so mnou, jediným zdrojom života v Multivesmíre. K 

rozdeleniu dôjde 21. 12. 2012. V Biblii je napísané, že nebudete vedieť dňa ani 

hodiny. Keďže Biblia je písaná duchovným jazykom, nemožno ju chápať 

doslovne (pozri uvedený príklad v úvode: púšť = izolácia). O tomto dátume je v 

rôznych zdrojoch na svete veľa napísané a povedané. Končí ním Mayský 

kalendár, upozorňujú naň kruhy v obilí (vzkazy od mimozemských civilizácií), 

všetci ho majú na očiach. U niektorých ľudí vzbudzuje nádej na lepší život, iní z 

neho majú strach, ďalší neveria, že sa niečo stane a nevenujú mu pozornosť. Kto 

má pravdu? Som tu v ľudskom tele, aby som odpovedal na túto otázku bez toho, 

aby som očakával, že mi uveríte. Verte predovšetkým sami sebe, svojmu srdcu. 

Tam je ukrytá pravda. Nespoliehajte sa na žiadnych guru, duchovných učiteľov, 

cirkevných hodnostárov, prorokov atď. Každý tu plní svoju duchovnú úlohu, či 

už o tom vie, alebo nevie. Na tejto planéte nenájdete absolútnu pravdu, pretože 

absolútna pravda som ja. Čím hmotnejší svet, teda čím nižšie vibrácie lásky, 

tým menej pravdy je prítomnej. Týmto poznaním prechádza aj Jana, moja 

inkarnácia a žena. 

Dnes je 9. 11. 2012. Do 21. 12. 2012 zostáva presne 6 týždňov. Každý sa na 

úrovni svojej duše rozhodol, kam „pôjde“ ďalej. Pozitívni, láskyplní a nesebeckí 

ľudia, ktorí sa nenaháňajú za peniazmi a majetkom na úkor iných, a majú preto 

vyššie vibrácie, previbrujú priamo na Novú Zem v 5. dimenzii (pozitívny stav). 

Je jedno, kde v tejto chvíli budú, nemusia nikam chodiť, hľadať 

medzidimenzionálne brány, budú vytrhnutí a vyzdvihnutí. Mám tu milióny 

pomocníkov priamo na planéte Nula a v jej bezprostrednej blízkosti. O všetkých 

bude postarané. Ľudia, zameraní na hmotu, milujúci tento život na úkor iných 

ľudí, zvierat a celej planéty, budú „zachránení“ mimozemšťanmi zo zóny 
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vymiestnenia podľa zákona svoj k svojmu. V lietajúcich lodiach budú odvezení 

na niekoľko planét v 3. dimenzii, kde budú pokračovať v živote v negatívnom 

stave a budú sa priamo podieľať na jeho pseudovíťazstve. Medzi tieto planéty 

patrí aj Mars, o ktorom je ľudstvo mylne informované, že tam nežijú žiadne 

ľudské bytosti. Je pravda, že na povrchu tejto planéty nie sú vhodné podmienky 

na život, ale v podzemí sú vybudované mestá a základne, kde je všetko 

pripravené pre časť obyvateľov planéty Nula. Elity na Nule sú veľmi dobre 

informované o chystaných udalostiach a včas tam presťahovali svoje cennosti. 

Majú jasné inštrukcie od svojich Bohov - Pseudotvorcov, ktorých som prepustil, 

aby sa nakrátko ujali vlády nad ľuďmi. Budú tam vystupovať v úlohe 

záchrancov a spasiteľov, mierotvorcov a zjednotiteľov, pretože bude existovať 

iba jedna celoplanetárna vláda, jedno náboženstvo a jedna virtuálna mena. 

Ľudia budú očipovaní, ako je napísané v Biblii: „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.“ To je symbol 

negatívneho stavu. Môžete sa opýtať, prečo k čipovaniu ľudí nedošlo na planéte 

Nula, hoci o tom píšu rôzni proroci, kontaktéri a pod.? Pretože pozícia tejto 

planéty nedovoľuje takmer stopercentnú kontrolu nad ľuďmi. Z ďalších 

informácií pochopíte, že táto civilizácia, zmiešaná z pozitívnych aj negatívnych 

ľudí, už nemôže ďalej existovať v tejto podivnej a neprirodzenej podobe. Čo s 

ľuďmi, ktorí nie sú dosť duchovní, láskyplní, ochotní nezištne pomáhať druhým, 

aby mohli a chceli žiť v pozitívnom stave, ani dosť materialistickí, sebeckí a 

bezohľadní, aby mohli pokračovať v negatívnom stave? Opustí svoje telá, bude 

im otvorené vedomie a v duchovnom svete sa budú pripravovať na novú 

inkarnáciu podľa svojich vibrácií a slobodnej voľby. Sú aj ďalšie cesty, ale 

týkajú sa veľmi malého percenta ľudí na Nule, preto ich nebudeme uvádzať. 

Podrobnejší popis nájdete aj v prednáškach, videozáznamoch a oznámeniach 

George Kavassilasa, Richarda Vošického… 

Na planéte Nula nezostane nikto a nič, pretože sa stane hviezdou. Negatívny 

stav bude ešte krátko pokračovať na planétach v 3. dimenzii. Ľudia tam budú 

„žiť“ buď v podzemných mestách s modernými technológiami a čipmi, alebo na 

povrchu prírodných planét bez technológií, ako je známe aj tu u tzv. 

primitívnych národov. Až bude úplne a plne odpovedané na otázku: Ako by 

vyzeral život bez Boha… vrátime sa do zóny vymiestnenia a ukončíme 

negatívny stav. Tým skončí celý cyklus času, kedy dôjde k zmršteniu 

Multivesmíru. To znamená, že sa všetky duše vrátia k svojmu zdroju, teda ku 

mne. Potom spoločne začneme tvoriť nový Multivesmír, kde už nebude prítomný 

negatívny stav v jeho aktívnej podobe. Všetky skúsenosti a vedomosti o živote v 

negatívnom stave budú uložené na zvláštnom „mieste“, v Biblii nazvanom 

„jazero ohňa a síry“, v súčasnom jazyku virtuálnej databanke, kde bude 
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umožnené každému, kto by si položil vyššie uvedenú otázku, nájsť odpoveď bez 

toho, aby tým trpeli ostatní. 

V novom cykle času budem/budeme ja/my, Pán Ježiš Kristus Božia Rodina, žiť 

medzi ľuďmi a každý bez výnimky bude mať možnosť sa so mnou/s nami 

stretnúť. Nebudeme teraz opisovať život v novom cykle času, pretože ho budete 

tvoriť spolu s nami. 

V písaní Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista Božej Rodiny budeme pokračovať 

po previbrovaní do 5. dimenzie. 

 

Celé Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista je k dispozícii v duchovnom, 

intermediálnom i fyzickom svete, aby sa nikto nemohol vyhovárať, že nebol 

informovaný. Nie je dôležité, aby ho každý čítal, jeho znalosť nie je podmienkou 

previbrovania. Jedinou vstupenkou do pozitívneho stavu (raja) je láska (vyššie 

vibrácie). Veľmi vás všetkých milujem a teším sa na každého z vás, pretože skôr 

alebo neskôr sa spolu stretneme. Čas nehrá žiadnu úlohu, pretože neexistuje. 

Večná je iba láska.  

 

VÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS BOŽIA RODINA
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Kapitola 1 

1. KAPITOLA 

 

PREČO PÁN JEŽIŠ KRISTUS POTREBUJE BOŽIU RODINU 

 

Dňa 15. 1. 2014 pokračujeme s Janou v písaní Nového Zjavenia Pána Ježiša 

Krista Božej Rodiny. V úvodnej časti z novembra 2012 sme napísali, že dňa 21. 

12. 2012 dôjde k rozdeleniu ľudstva na planéte Zem (Nula). Väčšina 

zainteresovaných a spolupracujúcich spriaznených duší čakala, že toto 

rozdelenie prebehne behom okamihu a prejaví sa fyzicky. Bolo nesmierne 

dôležité, aby sa k tomuto významnému dátumu upnulo veľké množstvo ľudí a 

tým došlo k zosilneniu energií, aby transformácia mohla prebehnúť čo najlepšie. 

Celý proces bude prebiehať ešte niekoľko pozemských rokov, kým naozaj dôjde 

k fyzickému rozdeleniu, ako sme už napísali. Prečo nie je možné, aby ľudia 

pokračovali spoločne na tejto planéte a zvýšili všetci svoje vibrácie tak, aby aj s 

planétou dosiahli 5. dimenzie? Dôvodov je niekoľko: 

1. Nezvíťazil by ani na chvíľu negatívny stav, a tak by nebolo odpovedané na 

najdôležitejšiu otázku, kvôli ktorej bol aktivovaný a dovolený (Ako by vyzeral 

život bez Boha, Pána Ježiša Krista a jeho duchovných princípov?). 

2. Duchovná úroveň ľudí je natoľko rozdielna, že všetci nie sú schopní pochopiť 

a prijať pozitívny stav, musia dostať šancu vybrať si, kde a ako chcú žiť. 

3. Strojcovia negatívneho stavu Pseudotvorcovia sú na ceste na Zem, aby sa 

ujali krátkej vlády nad ľuďmi. Až potom môže zvíťaziť negatívny stav (pozri 

párová slnečná sústava Nibiru). 

4. Počas vlády Pseudotvorcov tu nebudú, až na malé výnimky, prítomné 

duchovné a pozitívne bytosti, aby nebránili svojimi vysokými vibráciami 

nevyhnutnému víťazstvu negatívneho stavu. 

5. Pozitívni a láskyplní ľudia si nezaslúžia život s čipmi pod kožou v otrockom a 

neľudskom systéme, ktorý sa pripravuje za účasti väčšiny spiacich ľudí. 

6. Treba očistiť planétu Zem, zbaviť ju všetkých škodlivých a jedovatých 

nánosov, zvlášť radiácie z Fukušimy, ktorá zabíja a poškodzuje všetko živé. 

7. Pozitívny stav nemožno vybudovať na základoch negatívneho stavu, najskôr 

treba postaviť nové základy na všetkých úrovniach - duchovnej, duševnej i 

fyzickej. 

Počas prechodného krátkeho obdobia dochádza k roztváraniu nožníc vo 

všetkých oblastiach života na Zemi. Negatívne činy a javy vyplávajú na povrch, 

dochádza k odhaleniu pripravovaného zotročenia ľudstva pomocou technológií 

(čipy, odpočúvanie telefónov, sledovanie e-mailov, kamerové systémy,
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bezhotovostné a bezkontaktné platby…), zverejnenie podvodného finančného 

systému založeného na dlhu, potieranie nových technológií a vynálezov 

oslobodzujúcich ľudí od nadnárodných korporácií (voľné energie, liečba 

nevyliečiteľných chorôb, materiály šetrné k prírode atď.), manipulácia počasia 

prostredníctvom HAARP a chemtrails, korupcia na najvyššej úrovni politiky, 

štátnej správy, cirkví, tzv. šoubiznisu… Na druhej strane viac láskyplných ľudí, 

ktorí sa neboja aj za cenu nasadenia života zverejniť vyššie vymenované 

negatívne javy, svojim prístupom zvyšujú vibrácie nielen svoje, ale pomáhajú 

prebúdzať stále väčší počet spiacich ľudí na Zemi. Skupiny duchovne 

založených ľudí čistia rôzne miesta od negatívnych energií, meditujú a posielajú 

lásku tam, kde je treba.  

Všetko, čo sa deje, mám pod kontrolou. Som Pán Ježiš Kristus, pôvodne 

Najvyšší, Stvoriteľ Prvotný všetkého a všetkých. Transformácia Zeme sa dotýka 

celého Multivesmíru, a preto som tu osobne aj vo fyzickom tele Jany, ako som 

povedal v úvode tejto časti Nového Zjavenia. Pred 2000 rokmi som pripravil 

nielen cestu z negatívneho stavu, ale aj svoj Druhý príchod. Bolo nutné utajiť 

narodenie a prítomnosť mojej druhej priamej inkarnácie a ženy Jany z mnohých 

dôvodov. Jedným je vytvorenie mnohých duchovných smerov na celom svete, 

aby oslovili čo najviac ľudí. Ako viete, negatívny stav funguje na princípe hesla: 

rozdeľ a panuj. Preto vzniklo počas jeho vládnutia toľko náboženstiev, sekt, 

vedeckých i politických hnutí. Ľudia sa neorientujú, tápu a hľadajú svoju 

pravdu. Svet je doslova zamorený klamstvom. Keby všetci zrazu dostali 

pravdivú informáciu o histórii ľudstva, neprežili by. Tak ako závislí narkomani 

nemôžu zrazu prestať brať drogy, ale musia podstúpiť odvykaciu kúru, 

prinášam informácie prostredníctvom mnohých rôznych duchovných vodcov. 

Tieto informácie spolu súvisia, hoci na prvý pohľad sú veľmi rozporuplné. Jana 

nemá rovnakú úlohu ako Ježiš. Nepovedie nikoho za ruku a neobklopuje sa 

žiadnymi učeníkmi. Je hlavne pozorovateľ, ktorý stále sleduje a študuje dianie 

na planéte. Prostredníctvom webových stránok www.bozirodina.cz spája 

najvýznamnejšie duchovné smery, informácie o transformácii ľudstva a planéty 

Zeme, píše a žije Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista Božej Rodiny. Už počas 

desaťročného štúdia v izolácii a neustálych duchovných skúškach využila každú 

príležitosť na šírenie Božieho slova. Týmto okamihom ruším jej izoláciu a 

dávam priestor na osobné stretnutie s mojou jedinou priamou inkarnáciou v 

hmotnom tele ženy v histórii Multivesmíru každej bytosti, ktorá prejaví 

úprimnú túžbu s ňou prehovoriť a pobudnúť v Božích vibráciách lásky. Nikoho 

nepresvedčujeme o pravdivosti týchto slov, každý nájde pravdu vo svojom srdci. 

Prečo som opäť v hmotnom tele, hoci si takmer všetci myslia, že sa sem vrátim v 

jemnohmotnom tele Ježiša? Nie je to opakovanie toho istého? Porušujem snáď 

svoje duchovné zákony? Odpoviem vám: nie. Pán Ježiš Kristus nikdy 

neporušuje duchovné zákony, ale dávkuje informácie postupne tak, aby nikomu 

nenaložil viac, než unesie, aby všetko prebiehalo dokonale synchronizované, aby 
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Pseudotvorcovia a ich poskoci mali čo najmenej príležitostí tento plán 

narušovať. Vždy som o krok vpred. 

Vysvetlím rozdiely pri narodení Ježiša a Jany: 

Rodičia Ježiša boli anjelské bytosti inkarnované na Zemi, Mária počala ako 

panna (tzv. nepoškvrnené počatie z Ducha Svätého) - bližšie vysvetlenie nájdete 

v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista s P. D. Francuchom (2. kapitola). 

Rodičia Jany boli pravé ľudské bytosti (tvorovia), matka Drahomíra Vondrová 

nebola pri počatí Jany panna, porodila Janu ako druhé dieťa. Ja, Pán Ježiš 

Kristus, som zasiahol pri počatí a pozmenil DNA, zároveň s týmto fyzickým 

telom spojil už pripravenú dušu a ducha, novo stvorené priamo mnou, aby úplne 

novým a neopakovateľným spôsobom vznikla priama inkarnácia Pána Ježiša 

Krista v ženskom tele. 

Prečo používam zjednodušené vysvetlenie namiesto obsiahlejšieho a 

zložitejšieho jazyka z Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, písaného s Petrom? 

Jana má za úlohu viac priblížiť tieto zásadné informácie ľuďom na tejto planéte 

Zem (Nula). Nepoužívame preto rovnaký spôsob. Navyše prinášame nové, nikde 

nezverejnené informácie pre čo najširší okruh bytostí v čase práve prebiehajúcej 

transformácie, teda je nevyhnutné, aby ich od čítania neodradila prílišná 

zložitosť a odbornosť. 

Pán Ježiš Kristus je vďaka svojmu mužskému telu, skresleným a neúplným 

informáciám vnímaný ako muž. Len málo duchovne vyspelých bytostí ma vidí 

komplexne, teda ako boha aj bohyňu, muža aj ženu zároveň. Bez oboch týchto 

princípov (maskulínneho a femininného) by som nemohol stvoriť a ďalej tvoriť 

Multivesmír a dať život všetkým bytostiam bez ohľadu, či žijú v pozitívnom, 

alebo zatiaľ aj v negatívnom stave. Tento „nedostatok“ som napravil svojou 

priamou inkarnáciou do ženského tela Jany. Úplne novým spôsobom som 

vytvoril Božskú bytosť, ktorá na vlastnej koži zažíva dôsledky života v 

negatívnom stave v súčasnej, zložitejšej spoločnosti na Zemi (Nule). Nie je a 

nebude ukrižovaná, ale jej život je oveľa náročnejší, než bol život Ježiša. 

Uvediem tu na pravú mieru aj skreslené informácie o ukrižovaní Ježiša. Aby 

som mohol splniť svoj plán na elimináciu negatívneho stavu, bolo nevyhnutné 

opustiť fyzické telo pri tzv. smrti ukrižovaním. Len tak som sa dostal 

nepoznaný do zóny vymiestnenia, kde som zajal Pseudotvorcov a umiestnil ich 

na neznáme a izolované miesto. V tele Ježiša som cítil všetku bolesť, nielen 

fyzickú, ale hlavne duševnú. Z lásky k ľudstvu som dobrovoľne podstúpil toto 

utrpenie. Janu tiež nijako nešetrím. Aj keď ju chránim pred možnými útokmi 

negatívnych entít, zažíva peklo na Zemi na všetkých úrovniach svojho života, 

aby čo najlepšie spoznala taký život a mohla o ňom hovoriť z vlastnej, nie 

prevzatej skúsenosti. Aj to sa však dnešným dňom mení, pretože jej/našou 
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úlohou je zároveň vyvedenie ľudstva z negatívneho do pozitívneho stavu. 

Pripravil som už dávno pred jej narodením plán na zabezpečenie všetkých 

potrieb, duchovných, duševných i fyzických (hmotných). Jej úlohou nie je robiť 

„zázraky“, žije tu ako „obyčajný človek“, zároveň šíri Božie slovo. Aby Božie 

slovo bolo dostupné každému bez rozdielu, nie je možné zaň vyberať peniaze, 

musí byť zadarmo, čo znamená, že Jana nedostala ani nikdy nedostane za 

písanie kníh a vedenie webových stránok nič. Preto je v Prahe inkarnovaná 

spriaznená duša, muž Jiří, ktorý má za úlohu sa o moju priamu inkarnáciu 

Janu postarať hmotne. Vytvoril som mu také podmienky, aby úspešne a 

čestným spôsobom zarobil dostatok peňazí pre Janu aj svoju rodinu. Jana bude 

mať všetko, čo bude potrebné na šírenie Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista 

Božej Rodiny na území Českej republiky, ktorá sa týmto oficiálne stáva 

duchovným centrom celej planéty Zem. Neskôr bude cestovať aj do iných oblastí 

planéty. Úplne zámerne som nedovolil, aby vedela plynulo hovoriť inými 

jazykmi, pretože český jazyk bol pripravený ako budúci celoplanetárny jazyk na 

Zemi v 5. dimenzii ako najdokonalejší a najvýstižnejší. Hovoríme spolu 

telepaticky cez srdcovú čakru a som pripravený preložiť jej všetko, čo bude 

treba. 

Vyvedieme spolu s ďalšími duchovnými bytosťami, archanjelmi, anjelmi i 

ľuďmi, inkarnovanými do hmotných i jemnohmotných tiel, ľudstvo s celou 

planétou Zem do vyšších dimenzií späť k Bohu, Pánovi Ježišovi Kristovi. 

Prejdeme postupne od 3. hrubohmotnej dimenzie, cez 5. jemnohmotnejšiu, až po 

11. nehmotnú. Každá bytosť bude mať skúsenosť so všetkými dimenziami a 

vibráciami, aby si mohla vybrať, kde sa cíti najlepšie. V novom cykle času 

budeme spoločne tvoriť nový Multivesmír, kde už nebude potrebné opakovane 

prežívať hrôzy negatívneho stavu. 

Vrátim sa k názvu tejto kapitoly: Prečo Pán Ježiš Kristus potrebuje Božiu 

rodinu. Vysvetlil som, prečo bolo treba, aby som sa znova, aj keď úplne novým 

spôsobom, inkarnoval do ľudského tela, tentoraz ženského. Som muž aj žena. 

Medzi mužom a ženou, ktorí sa milujú, dochádza prirodzene k výmene a 

zdieľaniu sexuálnej energie, umožňujúcej stvorenie novej bytosti. Nemôžeme 

byť výnimkou. Aj my sa veľmi milujeme a chceme žiť medzi ľuďmi, ako bolo 

sľúbené Ježišom pred dvoma tisíckami rokov, na Novej Zemi. Je teda logické, že 

spolu budeme mať deti. Ako sme napísali v úvode tohto Nového Zjavenia, Jana 

už má za sebou všetky tehotenstvá: duchovné, duševné i fyzické. Po rozdelení 

ľudstva sa spolu stretneme v 5. dimenzii a budeme prítomní narodení našich 

dvoch detí, chlapca a dievčaťa. V Multivesmíre neexistuje čas, preto je možné, 

že narodenie detí a stretnutie úplnej Božej rodiny nastane niekoľko pozemských 

rokov po fyzickom tehotenstve, ktoré prebiehalo inak, než je zvykom na tejto 

planéte. O živote Božej rodiny s ľuďmi na Zemi v 5. dimenzii budeme 

podrobnejšie písať v nasledujúcej kapitole. 
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Život Ježiša pred 2000 rokmi je opradený mnohými mýtmi, nepresnými až 

lživými interpretáciami. Zvlášť cirkvi stále popierajú sexuálne skúsenosti 

Ježiša a robia z neho panica. Dôvodov tejto lži je mnoho a nie je nutné ich tu 

rozoberať. Oznamujem všetkým neveriacim Tomášom, že som v tele Ježiša 

Krista musel prejsť skúsenosťou so sexom na tejto planéte (pozri Nové Zjavenie 

Pána Ježiša Krista). Pred ukrižovaním som mal veľmi intenzívny sexuálny a 

milostný vzťah s Máriou Magdalenou, ktorá počala a porodila dcéru Sofiu, teda 

moju fyzickú dcéru. Zaistil som tak pokračovanie pokrvnej línie Ježiša, ktorá 

trvá do súčasnosti. Rozšírila sa postupne na všetky obývané kontinenty na tejto 

planéte. Zvlášť teraz sa do tiel tejto kristovskej línie inkarnovali a stále 

inkarnujú vysoko vyspelé duchovné bytosti z rôznych častí a dimenzií 

Multivesmíru, aby nám pomohli s transformáciou. Neznamená to, že každá 

bytosť, ktorá spolupracuje na vyvedení ľudstva z negatívneho stavu, je zároveň 

súčasťou pokrvnej línie Ježiša, skôr naopak. Väčšina je skôr nenápadná, žije v 

ústraní, nevie, že v ich telách koluje krv fyzického Ježiša. Ani to nie je dôležité. 

Oznamujem tu, že Jana, Moja priama inkarnácia a žena je zároveň súčasťou 

tejto nepretržitej pokrvnej línie (zo strany matky Drahomíry). Narodila sa 6. 3. 

1957 v Ústí nad Labem, na severe vtedajšej Československej republiky, štátu s 

komunistickým režimom. Vyrastala v rodine s dvoma mladšími bratmi, 

dvojčatami. Nemala tušenie, kto je a bola vychovávaná ako ateistka v duchu 

materialistického svetového názoru. Vyštudovala Pedagogickú fakultu, spievala 

v speváckom zbore a pracovala ako učiteľka základnej školy. Čoskoro po 

prevrate, ktorý bol nazvaný „zamatová revolúcia“, začala podnikať ako 

sprostredkovateľka obchodu a služieb. Až v 90. rokoch 20. storočia sa začala 

zoznamovať s duchovnou literatúrou, paranormálnymi javmi, a tak postupne 

prijímala skutočnosť, že vo vesmíre existuje inteligentná sila, ktorá ho stvorila 

a riadi. Počas svojich obchodných ciest po celej Českej republike sa stretávala s 

ľudovými liečiteľmi, jasnovidcami, ľuďmi komunikujúcimi s duchovným svetom. 

V roku 2002 sa priatelila so ženou z Moravy, ktorá jej odovzdala písomný odkaz 

odo mňa. Začínal slovami: Na čo sa hráš? Kúpila si knihu, ktorú som napísal s 

Nealom Donaldom Walschom: Priateľstvo s Bohom, a cez Vianoce 2002 ju 

prečítala. Rozhodla sa nadviazať so mnou osobný kontakt. Na seminári si 

kúpila krištáľové kyvadlo a začala sa ma pýtať. Táto komunikácia trvala len 

týždne a čoskoro jej prestala stačiť. Požiadala o písomnú formu komunikácie. 

Už vtedy, v januári 2003 som jej nadiktoval názov našej 1. knihy Hovory s 

Bohom: S tebou láska kvitne láska okolo nás. Vo februári sme pokročili na 

vyššiu úroveň komunikácie - telepatiu. Presťahovala sa za priateľom do Brna a 

začala písať knihu. V texte sme upozornili na udalosť, ktorá sa stane dňa 28. 9. 

2003 na Pražskom hrade - zhmotnení Boha. Jana vtedy nevedela, kto naozaj je. 

Nadiktoval som jej, že je mesiáška, čo nebola ešte schopná pochopiť. Jej 

vystúpenie na nádvorí Pražského hradu vedľa Katedrály Svätého Víta bolo 

sprevádzané mnohými javmi, ktoré si málokto dokázal vysvetliť. Ani ona sama 

vtedy ešte nevedela, že je mojou priamou inkarnáciou, teda Bohom v hmotnom 

tele. Preto boli účastníci tohto významného stretnutia väčšinou sklamaní, až na 
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tých vnímavejších, ktorí videli a vnímali mnohé svetelné i energetické javy. 

Bližší popis udalosti nájdete v našej knihe Hovory s Bohom: S tebou láska kvitne 

láska okolo nás 2, ktorá je na našich www.bozirodina.cz. Až po prečítaní Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista na jeseň 2003 som jej povedal, že je mojou priamou 

inkarnáciou a pokračuje v poslaní Ježiša. Rok od začiatku našej komunikácie 

bola ešte len schopná prijať túto zásadnú informáciu. Odvtedy do súčasnosti 

žila v izolácii (pozri Biblia svätá), prežila 3 tehotenstvá a v novembri 2012 sme 

začali aj vďaka dcére Michale zverejňovať knihy, články a odkazy na našich 

webových stránkach. Celý rok 2013 bol pre ňu nočnou morou, pretože zažila 

mnoho nepríjemných a náročných skúšok. Počas celého, takmer 57-ročného 

života má bohaté skúsenosti s negatívnym stavom, spoznala súdy, exekúcie, 

chudobu, tvrdú fyzickú prácu, ale zároveň moju ochranu a lásku, dokonalosť 

môjho plánu, dostatok všetkého nevyhnutného v pravý čas. Teraz, na začiatku 

roku 2014, keď opustila „istotu“ zamestnania a začali sme písať Nové Zjavenie 

Pána Ježiša Krista Božej Rodiny, sa jej situácia mení po všetkých stránkach. 

V závere tejto kapitoly v súvislosti s prípravou mojej priamej inkarnácie Jany 

znovu ďakujeme všetkým spriazneným dušiam za spoluprácu, najmä Petrovi 

Danielovi Francuchovi (ktorý je so mnou), Nealovi Donaldovi Walschovi, Haně 

Hájkovej, Michaele Duchnovej, Emanuelovi Krásovi a jeho rodine, Richardovi 

Vošickému, Georgeovi Kavassilasovi, Jaroslavovi Duškovi, Jiřímu Maria 

Maškovi, Davidovi Ickeovi, Jaroslavovi Chvátalovi, Ivo Aštarovi Bendovi, Luise 

Muratori, Alžběte Šorfové, Malej Babičke Kieshe Crowther, Miloslavovi Královi, 

Ludmile Kozáčkovej, Anastázii a Vladimírovi Megre, Pamele Kribbe, Márii 

Božieho Milosrdenstva z Írska a ďalším stovkám, tisícom, miliónom 

láskyplných ľudí. 
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Kapitola 2 

2. KAPITOLA 

 

TRANSFORMÁCIA ĽUDSTVA A PLANÉTY ZEM 

 

Ľudstvo na planéte Zem (Nula) zažíva experiment, ktorý nemá v celom 

Multivesmíre obdobu. Podrobný popis aktivácie negatívneho stavu a jeho 

prejavov nájdete v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista, ktoré som nadiktoval 

Petrovi Danielovi Francuchovi. Teraz sa zameriame na súčasné dianie, kedy 

dochádza k obratu a ľudstvo sa začína prebúdzať zo spánku, transformuje sa aj 

s planétou. Prečo som sa inkarnoval najskôr do tela Ježiša a teraz do tela Jany 

práve na Zemi? Ako už bolo oznámené, práve tu bol aktivovaný negatívny stav, 

a preto tu musí byť aj eliminovaný, aby nemohol ďalej zamorovať celý 

Multivesmír. Ako Najvyšší, Prvotný Stvoriteľ všetkého a všetkých, teraz Pán 

Ježiš Kristus musím byť fyzicky prítomný v tele, aby bolo možné tak náročnú 

úlohu splniť. V tele Ježiša som priniesol ľudstvu lásku a otvoril mu cestu do 

pozitívneho stavu, teraz v tele Jany spájam všetkých na tejto ceste, aby som ich 

posilnil a ukázal, že máme spoločný cieľ - život v láske, radosti, hojnosti a mieri 

v súlade s duchovnými zákonmi, teda pravý život (nie mŕtvy život negatívneho 

stavu, aký doteraz ľudstvo žije). V uplynulých 50-tich rokoch sa na Zemi 

inkarnovalo niekoľko miliónov vysoko vyspelých bytostí z rôznych úrovní a 

dimenzií Multivesmíru, aby pomohli pri návrate ľudstva k Zdroju, teda ku mne, 

aby svojimi vysokými vibráciami lásky boli pozitívnym príkladom pre 

ostatných. Každá bytosť má svoju originálnu a špecifickú úlohu, ktorú plní 

vedome i nevedome, všetky sú koordinované a vedené tak, aby transformácia 

prebiehala čo najoptimálnejšie bez zbytočných zdržaní a katastrof. Nie je nikto 

a nič, kto a čo by mohol/mohlo transformáciu zastaviť a zvrátiť. Z centra 

Multivesmíru, tohto vesmíru, galaxie sem cez Slnko prúdi stále väčšie množstvo 

fotónov, ktoré zvyšuje vibrácie planéty a všetkých jej obyvateľov vrátane ľudí. 

Dochádza k zmenám v DNA, navyšuje sa počet zapojených reťazcov z 2 až na 

12, neskôr na 24 a viac. Telá sa transformujú, zmenšuje sa ich hustota, 

dochádza k postupnej premene z uhlíkovej bázy na kryštalickú. Tým sa otvára 

možnosť pre telepatickú komunikáciu, čítanie myšlienok, teleportáciu, zníži sa 

príjem potravy, jedlo prestane byť životne dôležité, ale stane sa radosťou a 

pôžitkom, niektorí ho nebudú potrebovať vôbec. Ľudia nebudú závislí na 

technike a energii z fosílnych palív, už teraz poznajú možnosti využitia tzv. 

voľnej energie, tachyónovej energie, energie nulového bodu. Budú mať 

schopnosť tvoriť všetko myšlienkou, premiestniť sa kamkoľvek bez použitia 

dopravných prostriedkov. Hovoríme samozrejme o potenciálnych možnostiach, 

nie o okamžitej zmene. Aby bolo možné uskutočniť transformáciu ľudstva s 

celou planétou, čo je práve to jedinečné a zatiaľ neuskutočnené, treba ľudstvo
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rozdeliť. V súčasnej dobe vrcholia snahy negatívnych síl o zotročenie ľudí. 

Využívajú moderné technológie, médiá, finančný systém, tzv. umelcov, 

športovcov, priemysel - zvlášť vojenský, farmaceutický, potravinársky... na 

udržiavanie ľudí v strachu, odvádzajú ich od hľadania pravdy vo svojom vnútri, 

vyvolávajú v nich pocit nedostatku, nútia ich súťažiť medzi sebou, konkurovať 

si, ničiť sa navzájom fyzicky aj psychicky. Pripravujú takmer 100% ovládanie 

ľudí zavedením tzv. čipovej totality - implantujú čipy pod kožu každému po 

narodení, aby ho mohli kedykoľvek ovládať, dokonca aj fyzicky zneškodniť, keby 

odmietal spolupracovať s otrockým systémom. Snažia sa rozbíjať rodiny, lásku 

nahrádzajú chtíčom, odoberajú deti rodičom, v školách pripravujú nesamostatné 

pracovné sily a konzumentov, jedy otravujú ovzdušie, potraviny, vodu, celú 

planétu a všetko živé, aby znížili počet obyvateľov, znížili ich inteligenciu, 

zhoršili zdravie, duševné i duchovné schopnosti, zastavili transformáciu. 

Väčšinu zažívam na vlastnej koži v tele Jany, niečo prostredníctvom ostatných 

bytostí v telách na tejto planéte. Dovolil som, aby Jana spoznala starnutie tela s 

niektorými vybranými dôsledkami (napr. vypadávanie zubov, šedivenie vlasov). 

Hoci ju chránim pred potravinami z geneticky modifikovaných plodín, chemicky 

upravenými či inak nezdravými, dovolil som, aby spoznala dôsledok tzv. 

chemtrails (stopy lietadiel, ktoré sú úmyselne obohatené aerosólmi z nanočastíc 

hliníka, soľou bária, stroncia, plesní, vírusov, umelých vlákien, ktoré sa v telách 

ľudí, zvierat i rastlín spájajú a rozmnožujú…) v podobe dočasného nadmerného 

vylučovania keratínu (stavebného prvku vlasov) v zmesi so škodlivými 

nanočasticami hliníka na povrch hlavy, kde vytvárali útvary, pripomínajúce 

„tŕňovú korunu“. Jana si túto nechcenú „ozdobu“ sama odstránila za použitia 

vôle, energie a rúk počas leta 2013. Teraz stále dochádza k miernemu 

vylučovaniu tejto zmesi, ale pravidelným odstraňovaním sa dá zabrániť jej 

stvrdnutiu a zväčšovaniu nepekných útvarov. Postupne sa zvyšovaním vibrácií 

jej tela tento nepríjemný jav ustane, zlepší sa jej fyzický aj psychický stav. Sám 

teda podstupujem cestu z negatívneho stavu do stavu pozitívneho, aby som 

bol/a príkladom pre ostatných, spoznal/a aj fyzické dôsledky života na tejto 

ťažko skúšanej planéte. Od roku 2011 je na tejto planéte ďalšia časovaná bomba 

v podobe úniku radiácie z poškodenej atómovej elektrárne v Japonskej 

Fukušime. K jej poškodeniu došlo v dôsledku úmyselného použitia zariadenia 

HAARP na oblasť v Tichomorí, kde vyvolalo zemetrasenie a vlny cunami. Toto 

zariadenie je používané na ovplyvňovanie počasia, mysle ľudí, ako prostriedok 

vydierania vlád suverénnych štátov, vyvolávanie nestability… Do súčasnosti 

(január 2014) sa oblasť zamorenia nebezpečnou radiáciou rozšírila k 

západnému brehu USA a postupuje ďalej, hoci množstvo radiácie je neustále 

kontrolované a znižované za pomoci vyspelých technológií mimozemských 

civilizácií, najmä z Plejád. Zatiaľ však títo vesmírni ľudia, ktorí so mnou, 

Pánom Ježišom Kristom úzko spolupracujú, nemôžu viac pomáhať a zasahovať 

do diania na Zemi (Nule), pretože sú tu aj napriek zvyšujúcim sa vibráciám ľudí 

stále nebezpečnej negatívnej energie, nie je tu kolektívna vôľa ľudstva sa s nimi 

osobne stretnúť. Stretnutia prebiehajú na úrovni jednotlivcov a malých skupín, 
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ale nie masovo. Od konca 40. rokov 20. storočia prebehlo aj niekoľko stretnutí 

vesmírnych ľudí s predstaviteľmi štátov (USA, ZSSR, Venezuely…), vo väčšine 

prípadov boli ich návrhy na spoluprácu v mieri, pri odzbrojení, uvoľnení 

informácií o voľných energiách, na riešení ekonomických aj ekologických kríz 

odmietnuté, aby mohlo aj naďalej dochádzať k budovaniu Nového svetového 

poriadku (NWO), a tým k zotročovaniu ľudstva. Ľudia, ktorí sa snažia 

informovať ostatných o tomto neutešenom stave, prichádzajú s novými 

riešeniami v podobe technológií, nepoškodzujúcich životné prostredie, liečbou 

tzv. nevyliečiteľných chorôb, sú aj dnes umlčovaní rôznymi spôsobmi, aj 

fyzickým odstránením ich tela. Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že aj v 

období transformácie ľudstva stále dochádza k nebezpečným pokusom o jej 

zvrátenie a zastavenie. S tým samozrejme počítam, a preto som už „dávno“ 

predtým pripravil plán na rozdelenie ľudstva, aby pozitívni a láskyplní ľudia 

mohli pokračovať v živote bez týchto obmedzení a poškodzovania v láske, v 

jednote so všetkými a všetkým, so mnou, Pánom Ježišom Kristom Božou 

Rodinou, a negatívny alebo neprebudení a nepripravení ľudia umožnili na 

krátky čas víťazstvo (pseudovíťazstvo) negatívneho stavu, a tak bolo 

odpovedané na zásadnú duchovnú otázku: ako by vyzeral život bez Boha, Pána 

Ježiša Krista a jeho duchovných princípov lásky? 

Vzhľadom na rôznorodosť a zložitosť situácie na Zemi som zvolil mnoho 

spôsobov komunikácie s ľuďmi, ako som už uviedol v 1. kapitole. Teraz tieto 

spôsoby rozvediem a spresním: 

- Inkarnované vysoko postavené duchovné bytosti v ľudských telách 

(archanjeli, vzostúpení Majstri, anjeli), ktoré si počas života v tele spomenuli 

na svoje poslanie a nadviazali kontakt so svojim vyšším Ja, stali sa tzv. 

kanálom pre duchovné informácie pre určitú skupinu podobne zmýšľajúcich 

ľudí. 

- Neinkarnované duchovné bytosti z vyšších dimenzií, polohmotných i 

nehmotných, ktoré nadväzujú telepatický kontakt s vybranými jedincami v 

tele a prinášajú informácie a liečivú energiu, pomáhajú zvyšovať vibrácie. 

- Všetky koordinujem ja, Pán Ježiš Kristus Božia Rodina, na všetkých 

úrovniach: od fyzickej (v tele Jany), cez duševnú po duchovnú. Vystupujem 

ako Jeshua, Ježiš Kristus, Boh všemohúci, Stvoriteľ Prvotný všetkého a 

všetkých, Božia Trojica, Vesmírna Inteligencia, Kozmické Vedomie, 

Absolútno, Jehova, hoci moje jediné pravé meno je Pán Ježiš Kristus Božia 

Rodina. 

Prispôsobujem svoj prejav aj informácie úrovni príjemcov. Používam metódu 

opakovania v špirále, teda neustále upresňujem a rozširujem už odovzdané 

informácie o nové, a tým zaisťujem ich lepšie zapamätanie a pochopenie. Už 

Peter Daniel Francuch sa občas sťažoval, že stále niečo opakujem, ale vzhľadom 

na nedokonalosť hrubohmotného mozgu, ktorý stále zabúda, je to nevyhnutné. 
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Vedel to aj Ján Amos Komenský, svetoznámy Čech, učiteľ národov, ktorý 

reformoval systém vzdelávania metódou „škola hrou“. So zvyšovaním vibrácií 

tela sa zlepší aj pamäť, rozšíri sa vedomie, a tým aj schopnosť porozumieť 

čomukoľvek. Tento proces sa neustále zrýchľuje, ale nie je možné, aby boli 

vynechané jednotlivé etapy. Dieťa z materskej školy tiež neskúšame z učiva 

vysokej školy. Navyše, ako som už spomenul, duchovná úroveň ľudí je veľmi 

rozdielna a nesúvisí s inteligenciou. Často sa stane, že človek so základným 

vzdelaním je oveľa vnímavejší, chápe jednotu so všetkým, vcíti sa do iných 

lepšie, než vedec s mnohými titulmi z prestížnych škôl. Opäť sa tu prejavuje 

metóda negatívneho stavu: rozdeľ a panuj. Školy vychovávajú špecialistov na 

čokoľvek, úmyselne sa „zabúda“ na celok, jednotu. 

Po rozdelení ľudstva budeme spoločne meniť všetky oblasti života. Nie je oblasť, 

ktorá zostane rovnaká, pretože úplne všetko je zamorené negatívnym stavom. 

Základom transformácie a vzostupu do vyššej dimenzie je zvyšovanie vibrácií, 

rozširovanie vedomia. Ľudia si začínajú uvedomovať, že žijú v neudržateľnom 

systéme, ktorý ich vysáva ako pijavica, že ani dostatok peňazí a majetku ich 

nerobia šťastnými, že je nezmyselná akákoľvek vojna kvôli čomukoľvek. 

Vzrastá ich túžba po zdieľaní, láske, porozumení, živote v súlade s prírodou. 

Mnohí sa stávajú aj vegetariánmi, aby kvôli ich chuti na mäso neboli zabíjané 

zvieratá. Jana, moje hmotné Ja na Zemi je vegetariánka viac ako 10 rokov. 

Došla postupne k pochopeniu, že mäso nie je nevyhnutné pre život, dokonca 

škodí zdraviu. Pribúdajú aj ľudia, ktorí svoju stravu odľahčujú, pretože už 

nevyhovuje ich vibráciám a je tzv. „ťažká do žalúdka“. Niektorí sa stávajú 

vegánmi, frutariánmi, vitariánmi, niekoľko jedincov sa zaobíde bez jedla a živia 

sa tzv. pránou, teda kozmickou energiou. To neznamená, že sú lepšie ako tí, 

ktorí jedia pevnú stravu. Spôsob stravovania ešte nemusí znamenať vyššiu 

duchovnú úroveň. Preto vás nabádam, aby ste nikoho nehodnotili a nesnažili sa 

porovnávať či súťažiť s ostatnými. Každý prechádza individuálnou 

transformáciou, nič sa nedá uponáhľať. Najskôr sa mení vnútro, potom 

vonkajšok, nejde to naopak. 

Zvyšovanie vibrácií spomaľuje aj starnutie fyzického tela. Bunky sa rýchlejšie 

obmieňajú, nedochádza k ich degenerácii a úbytku, telo je vitálnejšie a menej 

náchylné na ochorenie. Vo vyšších dimenziách sa predlžuje dĺžka života na 

stovky aj tisíce rokov v jednom tele, až sa stane človek nesmrteľným. Život je 

večný vďaka nesmrteľnej duši a duchu, je však možné, aby bolo nesmrteľné aj 

fyzické telo. Nie však telo hrubohmotné, zfabrikované Pseudotvorcami, pretože 

je nedokonalé. Nič v negatívnom stave nemôže byť nesmrteľné ani nemôže 

tvoriť základ pre život v pozitívnom stave. Telo, ktoré som stvoril, je dokonalé. 

Srdce je umiestnené uprostred hrudníka a má tvar, ktorý všetci ľudia poznajú z 

kresieb. V pozitívnom stave je harmónia, symetria, všetko má svoje dokonalé 

miesto, nič nie je čierne, nelahodiace oku, poškodzujúce zdravie atď. 
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Podrobnejšie informácie o zfabrikovaní ľudského tela a jeho špecifických 

vlastnostiach nájdete v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista, nadiktovanom P. D. 

Francuchovi. Treba spomenúť aj veľký rozdiel medzi spôsobom písania Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista s Petrom a Janou. Petrovi som diktoval slovo od 

slova, Peter nevkladal do textu nič svoje, zaznamenal všetko, čo „počul“. Jana je 

moja priama inkarnácia, má teda so mnou, svojim vyšším Ja ten najbližší vzťah 

a kontakt. Všetky texty, ktoré spolu píšeme od začiatku našej komunikácie v 

roku 2003, tvoríme ako jedna bytosť, nedochádza teda k žiadnemu skresleniu. 

Nejde o diktát jednotlivých slov, ale prenos myšlienky, ktorú jej myseľ 

spracováva, prevádza do slov a viet, niekedy aj štylisticky upravuje bez toho, 

aby došlo k narušeniu môjho plánu. Všetko, čo Jana píše, hovorí aj robí, je v 

súlade s mojím plánom a nemôže to byť inak. Svoje božstvo nikomu nevnucuje, 

nedokazuje fyzickými ani duchovnými javmi, snaží sa oznámiť, že pravdu nájde 

každý iba vo svojom srdci a komunikácia so mnou, Pánom Ježišom Kristom je 

možná bez prostredníkov, médií, kňazov. Každý je bohom, nikto nemusí 

odovzdávať svoju moc ostatným. Až ľudia pochopia túto jednoduchú pravdu, 

začnú počúvať intuíciu, reč srdca, teda nájdu priamu komunikáciu so mnou, 

skončí negatívny stav. Nikto už nebude chcieť ubližovať bratom a sestrám na 

všetkých úrovniach života, pretože budú cítiť a chápať, že tvoríme jeden celok, 

jeden živý organizmus, Multivesmír. Pritom si každá bytosť zachováva svoju 

originalitu a jedinečnosť bez toho, aby musela s ostatnými súťažiť. Na Zemi v 5. 

dimenzii bude mať každý otvorenú myseľ, vedomie a komunikáciu s jediným 

Zdrojom života, so mnou, Pánom Ježišom Kristom Božou Rodinou. Tým zmizne 

zo života ľudí strach, emócia, ktorá doslova ochromuje a zväzuje, spôsobuje 

duševné i fyzické utrpenie a choroby, vojny, prírodné aj umelé katastrofy. 

Skončí akékoľvek zneužívanie ľudí, zvierat a prírody, zmiznú jedovaté a 

nebezpečné rastliny, zvieratá budú žiť v priateľstve s ľuďmi, nebudú sa 

vzájomne loviť, pretože sa zmení ich metabolizmus. Upokojí sa aj počasie, klíma 

bude mierna, bez extrémnych výkyvov. Všetko na planéte bude rezonovať s 

vyššími vibráciami lásky. Ľudstvo v pozitívnom stave nebude musieť zažívať 

inkarnácie do tiel, ktoré podliehajú zákonu karmy, nebude žiť izolované od 

ostatných vo Stvorení, nezabudne všetky skúsenosti z predchádzajúcich životov 

a inkarnácií. Jeho schopnosti by sa dali z dnešného uhla pohľadu nazvať 

nadprirodzené. Pritom vo vesmíre nie je nič neprirodzené, nevysvetliteľné a 

nemožné, neexistujú náhody. 

Málokto na tejto planéte čítal Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, prinesené sem 

prostredníctvom Petra, a preto nemôže plne porozumieť procesu transformácie, 

obzvlášť nutnosti krátkeho víťazstva negatívneho stavu. Biblia je z 

bezpečnostných dôvodov napísaná duchovným jazykom, aby ju Pseudotvorcovia 

a ich poskoci nemohli sfalšovať a sprzniť. Zvlášť Nový zákon prináša kľúčové 

informácie o mojom druhom príchode. Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista je 

napísané tak, aby bolo zrozumiteľné a jasné, vysvetľuje tzv. pád ľudstva, teda 

dôvody aktivácie, trvania i ukončenia negatívneho stavu. Až vďaka tomuto 
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Zjaveniu sa ľudstvu dostala a dostáva informácia, že negatívny stav nie je odo 

mňa, Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, a preto nebude trvať večne. Až bude 

odpovedané na duchovnú otázku: Ako by vyzeral život bez Boha, Stvoriteľa a 

jeho duchovných zákonov lásky, ukončím tento cyklus času a začneme tvoriť 

nový Multivesmír, kde negatívny stav nebude prítomný ani v driemajúcej 

podobe. Až vtedy bude v celom Stvorení skutočná radosť zo života, šťastie a 

láska. Otvoria sa úplne nové možnosti tvorenia, ktoré za prítomnosti 

negatívneho stavu nie sú ešte možné. 

V nasledujúcich kapitolách rozoberieme nevyhnutné zmeny v jednotlivých 

oblastiach života po rozdelení ľudstva. 
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Kapitola 3 

3. KAPITOLA 

 

ZMENY V EKONOMIKE 

 

Negatívny stav sa prejavuje vo všetkých oblastiach života ľudskej spoločnosti. 

Postupne preberieme tie najdôležitejšie, aby sme spoločne riešili problémy, 

ktoré spôsobuje. Začneme ekonomickým systémom, pretože zaujíma väčšinu 

ľudí. Žijú totiž v nedokonalých telách v nedokonalom životnom prostredí, čo 

znamená, že sa o svoje telá musia neustále starať: živiť ich, šatiť ich, ubytovať 

ich v teple a suchu, prípadne liečiť a opravovať ich poškodenie. Žiadne telo v 

tomto svete nie je úplne zdravé a bezchybné, ani tie, ktoré sú na prvý pohľad 

krásne a bez vady. Prečo? Pretože táto ľudská spoločnosť je zameraná na 

materiálne „hodnoty“, majetok, peniaze, rôzne požitky. V honbe za ziskom je 

ochotná zničiť nielen zdravie a životy obyvateľov, ale zničiť celú planétu a tým 

ukončiť život na nej. Ako som už uviedol, planéta Zem má špecifické a jedinečné 

postavenie v celom Multivesmíre a nie je možné, aby bola so svojim genetickým 

bohatstvom zlikvidovaná. To nedopustím. Preto som tu už druhýkrát v tom 

nedokonalom a veľmi nepohodlnom hrubohmotnom tele. 

Ľudstvo je oddelené odo mňa, Boha, Pána Ježiša Krista a od ostatných vo 

Stvorení, žije v izolácii kvôli experimentu a svojim voľbám. Preto má pocit 

nedostatku všetkého, čo potrebuje k životu: lásky, energie, jedla, nerastných 

surovín... Striedajú sa tu rôzne ekonomické a politické systémy, ale žiadny z 

nich nedokáže vyriešiť problémy, ktoré neustále narastajú a prehlbujú sa. 

Väčšina ľudí na tejto planéte ani netuší, že je zneužívaná a vysávaná 

negatívnymi mimozemskými entitami, ktoré sú tu krížené s ľuďmi a 

inkarnované do tiel vládnucich kráľovských rodín, v posledných storočiach 

najbohatších „ľudí“, bankárov, prezidentov, vysoko postavených úradníkov a 

politikov. Títo kríženci s tzv. „modrou krvou“ majú plazí pôvod (napr. 

reptiliáni), vyznačujú sa necitlivosťou k druhým, sebeckosťou, túžbou po moci a 

majetku, často sa oddávajú satanským praktikám a rituálom, zneužívajú deti, 

sú príčinou väčšiny vojen na Zemi. Avšak aj oni sú riadení ešte negatívnejšími 

mimozemšťanmi zo zóny vymiestnenia, odpadkového koša Multivesmíru. Ich 

potravou sú negatívne energie, ktoré neustále vyvolávajú v ľudskej populácii. 

Prostredníctvom médií, najmä spravodajstva v televízii, šíria medzi ľuďmi 

strach. Vystrašený človek odovzdáva svoju moc vládnucim elitám a necháva sa 

neustále zotročovať a zneužívať. Na zotročovanie používajú moderné 

technológie, ktoré sú v spolupráci s mimozemšťanmi zdokonaľované v 

podzemných základniach na území mnohých štátov, najmä USA a Veľkej 

Británie. Tam sú tiež od detstva cvičení vybraní jedinci, často pokrvne
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spriaznení s najbohatšími a najvplyvnejšími rodinami, na zabíjanie 

nepohodlných odporcov chystaného NWO - Nového svetového poriadku. 

Z vyššie uvedených stručných informácií vyplýva, že celý ekonomický systém na 

planéte, bez ohľadu na politický režim, štátne zriadenie, náboženstvo, je 

riadený ako celok negatívnymi mimozemskými entitami v duchu spomínaného 

hesla: rozdeľ a panuj. To ony v spolupráci s bankármi a vodcami tajných 

organizácií rozhodujú o najdôležitejších otázkach života celej ľudskej spoločnosti 

na planéte, teda aj o vojnách, ekonomických i ekologických krízach, štátnych 

prevratoch a revolúciách, v posledných desaťročiach aj o počasí, zdraví a 

chorobách, regulácii populácie. Nie je jediná oblasť života ľudí, ktorú by 

nekontrolovali a neovplyvňovali. Najviditeľnejším prostriedkom kontroly je 

peňažný systém, ktorý doviedli k „dokonalosti“ obzvlášť v posledných 100 

rokoch (1913 - založenie FEDu v USA), kedy centrálne banky, držané 

súkromnými osobami, tlačia peniaze bez krytia akoukoľvek hodnotou - zlatom či 

inými cennosťami, a tieto bezcenné papieriky potom požičiavajú s vysokým 

úrokom vládam a ďalším subjektom, a tak spôsobujú neustále zadlžovanie 

všetkých. Ďalším krokom je odstránenie hotovosti a prechod na bezhotovostné 

platby, najskôr prostredníctvom platobných kariet, neskôr čipov 

implantovaných pod kožu každého jednotlivca. Naplnia sa tak slová Biblie: „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.“ 

V Novom Zjavení Pána Ježiša Krista s Petrom je vysvetlené, že kód 666 je 

symbolom negatívneho stavu, znamená neúplnosť a nedokonalosť. Až po 

eliminácii negatívneho stavu budeme tvoriť a žiť v pozitívnom stave, ktorý má 

kód 777. 

Stručne, jednoducho a dostatočne som vysvetlil, že v negatívnom stave nemožno 

nič reformovať a meniť k lepšiemu, pretože vždy dôjde k sprzneniu, zneužitiu a 

utajeniu všetkých pozitívnych myšlienok a nápadov. Preto som tu aj v tele Jany 

a máme tu „armádu“ svetelných bytostí, aby sme pomohli najskôr s rozdelením 

ľudstva, vyvedením tej láskyplnej časti do vyšších dimenzií, nakoniec 

eliminovali negatívny stav potom, keď bude jednoznačne odpovedané na 

viackrát uvedenú otázku: Ako by vyzeral život bez Boha… 

Nikde v pozitívnom stave nie sú potrebné peniaze. Preto nemožno reformovať 

finančný systém, ale je nevyhnutné ho úplne zrušiť. Ten, kto žije v súlade so 

mnou, Pánom Ježišom Kristom, mojimi duchovnými zákonmi, má vždy dostatok 

všetkého, čo potrebuje k životu a oveľa viac. Nie je únosné kvôli zdrojom ničiť 

prírodu, zabíjať zvieratá, rúbať pralesy, znečisťovať vodné toky a more, 

poškodzovať zdravie ľudí, a tým znehodnotiť aj ich genetický materiál. Po 
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rozdelení budú nápomocné vyspelejšie mimozemské civilizácie (napr. z Plejád, 

Andromedy…) k vybudovaniu spravodlivej, duchovne založenej spoločnosti, 

ktorá využíva voľnú energiu z vesmíru, vyrába ekologické potraviny aj iné 

potrebné veci v optimálnom množstve, aby nezostávali v skladoch a nemuseli sa 

ničiť. Všetko je energia, teda aj to, čo vyzerá ako pevné, hmotné. Zvýšením 

vibrácií dochádza k odľahčeniu hmoty a zároveň k prebúdzaniu dávno 

„zabudnutých“ schopností: telepatie, teleportácie, telekinézy… Preto už nebude 

treba vyrábať toľko technických pomôcok ako doteraz. Odpadne používanie 

telefónov, zložitý dopravný systém bude nahradený lietajúcimi strojmi s 

antigravitačným pohonom, neskôr reagujúcimi na myšlienky, zmizne zbrojný, 

farmaceutický, tabakový priemysel, v poľnohospodárstve sa nebudú používať 

geneticky modifikované osivo a plodiny, chemické hnojivá a pesticídy, opäť sa 

rozšíria metódy pestovania, ktoré neškodia prírode a ľuďom. 

Väčšina ľudí na Zemi vykonáva otrockú a často nezmyselnú, neproduktívnu a 

neužitočnú prácu za mzdu, ktorá nestačí pokryť všetky potreby domácnosti. 

Civilizácia a spoločnosti v pozitívnom stave sa udržujú v neustálom dostatku 

vďaka spolupráci, koordinácii, nemusia si vzájomne konkurovať, súťažiť medzi 

sebou, podvádzať a okrádať sa. Výroba všetkého potrebného je v súlade s 

dopytom obyvateľov, ktorí nič neobjednávajú do zásoby, pretože vedia, že všetko 

dostanú včas a v dostatočnom množstve a kvalite. Preto stačí, aby dospelý 

jedinec pracoval pre blaho celej spoločnosti maximálne 4 hodiny denne (v 

prepočte na súčasný čas). 

Na túto planétu, izolovanú od ostatného Stvorenia, na okraji zóny 

vymiestnenia, prichádzajú informácie z dvoch základných zdrojov: 

1. odo mňa, Pána Ježiša Krista a mojich spolupracovníkov z pozitívneho stavu 

na všetkých úrovniach 

2. od negatívnych entít zo zóny vymiestnenia prostredníctvom ovládacích 

programov. 

Každá ľudská bytosť na Zemi (Nule) má možnosť si vybrať, ktorú informáciu - 

myšlienku prijme, ktorú nie. Podľa zákona: svoj k svojmu si priťahuje (väčšinou 

nevedome) tie informácie, ktoré s ňou rezonujú. Všetci veľkí myslitelia, 

vynálezcovia, umelci, vedci atď. boli a sú inšpirovaní bytosťami z duchovného 

sveta a vyšších dimenzií. Ani spisovatelia a tvorcovia filmov (napr. sci-fi) by 

„nevymysleli“ nič bez takej inšpirácie a pomoci. Po celé veky sem prichádzajú 

myšlienky z vyspelejších svetov na zlepšenie života ľudí, ekonomické, politické, 

náboženské reformy, ale vždy boli a sú zneužité, zmenené a sprznené tak, že 

výsledok takejto zmeny je ešte horší ako pôvodný stav. Ľudstvo sa chváli 

svojimi pokrokmi vo vede, ale často ju využíva na svoje poškodzovanie. Znovu sa 

opakuje situácia z konca éry Atlantídy, kedy je ohrozený život na celej planéte 

(pozri Fukušima). Ale tentoraz všetko dopadne inak. Predovšetkým vďaka 
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obetavosti a Láske sa nebude opakovať scenár celoplanetárnej katastrofy. Preto 

je nevyhnutné rozdeliť ľudstvo a jeho pozitívnu časť transformovať na vyššiu 

duchovnú úroveň. 

O bezpeňažnej, sociálne spravodlivejšej spoločnosti písali rôzni filozofi a 

myslitelia (napr. Karel Marx a Bedřich Engels), ale realizácia nie je možná vo 

svete, kde panuje negatívny stav, ľudia sú ovládaní, klamaní a zneužívaní, 

majú strach z nedostatku, smrti... Akékoľvek zlepšenie môže spôsobiť zmena 

myslenia na základe rozšírenia vedomia a zvýšenia vibrácií lásky. Planéta Zem 

sa od 21. 12. 2012 doslova „kúpe“ v mori energií lásky. Tieto energie sem prúdia 

už desiatky rokov, ale boli dávkované, aby si na ne ľudia a planéta zvykli. Rok 

2013 bol pre mnohých obyvateľov veľmi náročný, pretože dochádzalo k čisteniu 

na všetkých úrovniach. Od začiatku roku 2014 sa množstvo energie ďalej 

zvyšuje a spôsobuje ešte rýchlejšie prebúdzanie, radikálnejšie zmeny v živote 

jednotlivcov, rodín i národov. Na povrch vyplávajú informácie o korupcii 

politikov, bábok finančných a tajných spoločností, ktoré sa zmocňujú väčšiny 

majetku na planéte (85 najbohatších „ľudí“ vlastní toľko, čo najchudobnejšia 

polovica ľudstva) a chystajú už spomínaný NWO. Duchovná úroveň musí 

predchádzať technickej, inak dochádza k nerovnováhe a spoločnosť je vystavená 

nebezpečenstvu sebazničenia. 

Nikto vo Stvorení nemôže nič vlastniť. Pôda, lesy, vodstvo, vzduch, celá planéta 

sú súčasťou väčších celkov - slnečnej sústavy, galaxie, vesmíru, multivesmíru, 

tvoria jednotu, Boha. Ako môžete vlastniť hoci jedinú bunku Boha, Stvoriteľa 

všetkého a všetkých, Pána Ježiša Krista? Všetko je stvorené pre život všetkých 

a každý má to, čo potrebuje na svoj duchovný rozvoj. Iba v negatívnom stave, 

najmä na tejto planéte Zem (Nula) je zatiaľ dovolené, aby boli porušované 

duchovné zákony. Zašlo to tak ďaleko, že ľudia nevlastnia len pôdu, domy, lesy, 

ale aj vodné zdroje. Voda sa predáva v plastových fľašiach za mnohonásobok 

ceny vody z kohútika v domácnostiach bez toho, aby existoval jediný rozumný 

dôvod pre takéto počínanie. Dôvody sú iba zisk a túžba ovládať, vlastniť. Vďaka 

tejto túžbe je celá planéta zamorená odpadom a chemikáliami. Na Zemi 

neexistuje jediné miesto, zviera, rastlina, človek, ktoré by nebolo poškodené a 

negatívne ovplyvnené. Už nie je kam sa ukryť, kam utiecť z tejto život 

ohrozujúcej skládky odpadu. Keby som nezakročil, dopadla by táto planéta 

rovnako ako mnoho iných (napr. Maldek v tejto slnečnej sústave - teraz pás 

asteroidov medzi Marsom a Jupiterom). Na iných planétach v negatívnom stave 

ľudia úplne zničili povrch so všetkou vegetáciou a zvieractvom a uchýlili sa do 

podzemných miest, kde živoria bez slnečného svetla. Často si až potom 

uvedomia, čoho sa dopustili. 

Ako som už uviedol, existencia negatívneho stavu nemôže trvať večne, pretože 

nepochádza odo mňa, je iba dovolená. Planéta Zem má jedinečné postavenie v 

Multivesmíre a slúži ako knižnica a genetická banka. Nikde inde nie je toľko 
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rôznych druhov živých organizmov pohromade, nikde inde nežijú na jednom 

mieste ľudia s takými rozdielmi v duchovnej úrovni. Po rozdelení ľudstva sa 

tento stav nebude nikdy a nikde opakovať, pretože vyvoláva napätie, 

nestabilitu, nesúlad. V pozitívnom stave Multivesmíru na jednej planéte žijú 

ľudia s podobnými vibráciami, aby nedochádzalo k extrémnym 

nedorozumeniam. Neexistujú tam štáty, politické strany, cirkvi a iné 

náboženské organizácie. Každý pracuje v oblasti, ktorú si vybral na základe 

svojich schopností a talentov, nikto nemusí pracovať kvôli obžive, ale pre radosť, 

pocit spolupatričnosti s celkom, pomoc ostatným. Každý má dosť času na 

rodinu, svoje koníčky, cestovanie a poznávanie iných civilizácií vo vesmíre. 

Nikto nie je obmedzený nedostatkom čohokoľvek, čo pre svoj rozvoj potrebuje. 

Všetkým je zaistené dôstojné bývanie, dopravné prostriedky, strava (ak je to 

potrebné), prístup k pravdivým informáciám. Život v pozitívnom stave v súlade 

s duchovnými zákonmi, s možnosťou priamej komunikácie so mnou, Pánom 

Ježišom Kristom umožňuje každému, aby sa priamo zúčastnil tvorenia, nebol 

iba konzumentom, ale spolutvorcom života. Kvôli tomu už nikto nepotrebuje, 

aby odovzdával svoju moc inému, aby mu vládol niekto iný. Neznamená to, že 

práce nie sú koordinované. Z najskúsenejších ľudí, ktorí majú zároveň najvyššie 

vibrácie, je vybraná tzv. Rada múdrych, ktorá v spolupráci so mnou a 

duchovnými bytosťami z vyšších dimenzií odporúča rôzne postupy, spolupracuje 

s ostatnými na čo najefektívnejšej výrobe, distribúcii, organizuje misie na menej 

vyspelé planéty, aby tam pomohli s riešením rôznych situácií. Rada múdrych 

nezasahuje do života rodín, netreba schvaľovať tisíce zákonov, ktoré obmedzujú 

a zväzujú, pretože stačí dodržiavať duchovné zákony. Ich znenie nájdete v 

Novom Zjavení Pána Ježiša Krista s Petrom. 

Rozdiel medzi životom v negatívnom a pozitívnom stave nájdete vo všetkých 

oblastiach a prejavoch. Vymenujem tie najdôležitejšie a najvýraznejšie javy. 

 

NEGATÍVNY STAV: 

Oddelenie od Boha, málo lásky, strach, manipulácia, klamstvá, zameranie na 

hmotu, vojny, choroby, starnutie a smrť tela, nedostatok kvôli nespravodlivému 

prerozdeľovaniu zdrojov a ich plytvaniu, ničenie životného prostredia, súťaže, 

kontrola, obmedzovanie nedokonalými zákonmi, porušovanie duchovných 

zákonov, extrémne počasie, zlá komunikácia kvôli mnohým jazykom, závisť, 

smútok… 

 

POZITÍVNY STAV: 

Spojenie a komunikácia s Bohom, vyššie vibrácie lásky, spolupráca a pomoc 

ostatným, zdieľanie, pravda, zdravie, funkčné krásne telá, dostatok všetkého, 
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krásne a nepoškodené životné prostredie, spravodlivosť, sloboda bez 

obmedzenia (nie absolútna), dodržiavanie duchovných zákonov, príjemná klíma, 

spoločný jazyk na planéte, jeden galaktický jazyk, telepatia, radosť, šťastie… 

 

Nie je cieľom tohto Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista zachádzať do 

podrobností. Mám tu dosť spolupracovníkov na celom svete i mimo neho, ktorí 

prinášajú podrobné a pravdivé informácie na všetkých úrovniach a o všetkých 

témach, ktoré sa týkajú života vo vesmíre aj na tejto dôležitej planéte. Každý 

má teda možnosť také informácie nájsť a preštudovať. Každý je priťahovaný 

podľa zákona: svoj k svojmu k informáciám, ktoré súznia s jeho vibráciami, 

zameraním a schopnosťami. Napriek tomu tu zdôrazňujem, že nie je možné sem 

prinášať do všetkých úrovní 100% pravdu. Toto Nové Zjavenie je kvôli čistote 

zdroja najpravdivejšie, nech tomu veríte alebo neveríte. 

V nasledujúcej kapitole napíšeme o zmenách v oblasti vzdelávania a kultúry. 
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Kapitola 4 

4. KAPITOLA 

 

ZMENY VO VZDELÁVANÍ A KULTÚRE  

 

Negatívny stav sa prejavuje vo všetkých oblastiach života ľudí na planéte Zem. 

Zvlášť výchova a vzdelávanie detí a mládeže slúži bábkovodičom na 

upevňovanie ich moci a účinnejšiemu ovládaniu. Čím samostatnejší, 

vzdelanejší, kreatívnejší ľudia sú, tým horšie sa dajú zmanipulovať a zotročiť. 

Preto je celý systém vzdelávania nastavený tak, aby poskytoval veľké množstvo 

izolovaných informácií, rozdelil ich do mnohých odborov a nehľadal ich 

vzájomné prepojenie. Sú „vzdelávaní“ špecialisti na čokoľvek, ktorí sa 

neorientujú v iných odboroch, čím je veľmi obmedzená ich flexibilita. Pri strate 

zamestnania vo svojom odbore často nemajú možnosť získať iné, sú stresovaní a 

cítia sa zbytočnými a neužitočnými. Nejde o to, aby všetci vedeli a poznali 

všetko, ale aby chápali, že všetko je prepojené a tvorí jeden celok - Multivesmír, 

kde platia duchovné zákony. Ich dodržiavanie vedie k zvyšovaniu vibrácií, 

rozšíreniu vedomia, a tým k ľahšiemu rozpomínaniu. Všetky informácie sú 

uložené v každej bunke vášho tela, vo vašej DNA. Ako už mnohí vedci na 

planéte Zem zistili, vesmír je hologram, kde aj v najmenšej časti je obsiahnutá 

informácia o celku. Nie je preto nutné, aby sa malé deti učili odriekavať 

naspamäť nejaké poučky, dáta historických udalostí, mená vojenských a 

politických vodcov atď. Stačí rozvíjať v nich intuíciu, spojenie so svojou dušou, 

so svojím božstvom. Každé má talent na niečo iné, kvôli čomu sa inkarnovalo 

práve sem, a preto nútiť ho, aby študovalo niečo, čo nikdy nebude potrebovať, čo 

ho robí nešťastným a stresuje ho, znižuje jeho sebavedomie, dôveru v dospelých, 

v celé ľudské spoločenstvo. 

V pozitívnom stave tiež existujú školy, ale fungujú inak ako tu. Predovšetkým 

neexistuje oddelenosť odo mňa, Pána Ježiša Krista, zdroja všetkých informácií. 

Už v útlom veku sú deti vedome spojené so mnou, vyciťujú, čo je pre nich 

dôležité, prínosné a čo nie je. Neznamená to, že odpadá úloha rodičov a učiteľov 

pri výchove a vzdelávaní detí. Ich vzťah nie je založený na vynucovaní, 

príkazoch a nadriadenosti, ale na spolupráci, vzájomnom obohacovaní, dôvere a 

hlavne láske. Deti sú vedené k dodržiavaniu duchovných zákonov, 

uvedomovaniu si jednoty, nie sú preto známkované, nesúťažia medzi sebou, ani 

si vzájomne nezávidia. Prečo a čo by si mali závidieť? Majú všetko, čo potrebujú 

k šťastnému a bohatému životu, nikto ich neohrozuje, kedykoľvek majú prístup 

k pravdivým informáciám. Ani v pozitívnom stave nie je nikto dokonalý, ale 

každý vie, že má možnosť sa slobodne vyvíjať, zvyšovať svoje vibrácie a tým sa 

približovať Bohu, Pánovi Ježišovi Kristovi, jedinému zdroju života, absolútnej 

Láske, Múdrosti, Dobru a Inteligencii. 
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Rozoberieme podrobnejšie nedostatky v systéme vzdelávania na tejto planéte: 

Nie je jediný štát, ktorý by do vzdelania detí a mládeže dával dostatok 

finančných prostriedkov. Preto sú školské triedy už na 1. stupni základnej školy 

preplnené a učiteľ/ka nemá možnosť poskytovať individuálny prístup a 

starostlivosť. Nadanejšie deti sa nudia kvôli nedostatku podnetov, snažia sa na 

seba upozorniť a tým vyrušujú ostatných. Pomalšie deti nestačia nastavenému 

tempu výučby a cítia sa byť menejcenné, do školy chodia s nechuťou až 

odporom, vznikajú u nich rôzne choroby. Učiť v takých nesúrodých a 

preplnených triedach je peklo. Učitelia často rezignujú na kvalitu výučby a 

stávajú sa nedobrovoľnými drábmi a strážcami. Ďalším nepriateľom kvalitného 

vzdelávania je rozdelenie predmetov do vopred daného časového plánu - rozvrhu 

hodín. Musí sa dodržiavať kvôli striedaniu učiteľov rôznych predmetov, 

sťahovaniu žiakov do iných učební, často na úkor dokončenia rozrobenej práce, 

myšlienky, témy. Deti potom majú zmätok a chaos vo svojich mysliach, 

informácie sa nespoja s ďalšími do jedného celku, sú ako rozhádzané puzzle, 

ktoré ležia na podlahe a nikto nemá čas ani chuť ich spojiť v jeden obraz. 

Učitelia sú vzdelávaní iba v niekoľkých málo predmetoch, preto sami nehľadajú 

súvislosti s inými predmetmi, ktoré dostatočne nepoznajú, a preto pri výučbe 

väčšinou nedochádza k prepojovaniu všetkých predmetov a vytváraniu 

uceleného vedenia. Opäť ako vo všetkých oblastiach života tu narážame na 

základný princíp „fungovania“ negatívneho stavu: rozdeľ a panuj. S tým súvisí 

aj neustále škatuľkovanie detí, ich známkovanie, posudky výchovných 

poradcov, tresty, vyzdvihovanie tých, ktorí bezmyšlienkovite opakujú naučené 

„učivo“ naspamäť, nepoužívajú vlastnú intuíciu, nápady, formulácie. Deti, ktoré 

vybočujú zo šedého priemeru sú nežiaduce, pretože je s nimi viac práce, 

učiteľ/ka ich berie ako konkurenciu, pretože mnohokrát vedia viac, než on/ona, 

a tak je ohrozená jeho/jej autorita. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho 

procesu na tejto planéte sú rôzne súťaže. Deti si od malička zvykajú na 

konkurenciu a súťaženie medzi sebou, je im vštepované, že budú „úspešné v 

živote“ len za cenu porazení súperov, ich psychického či fyzického zdeptania. 

Nie sú vychovávané v láske k sebe a blížnemu, k Bohu, prírode, zvieratám a 

planéte. Keď už sú vedené k viere v Boha, musia prijímať rôzne dogmy a 

nepravdy. Boh pod rôznymi menami v nich často vyvoláva strach, nie lásku a 

pocit bezpečia a jednoty. Systém je učí viere v materialistického boha - 

PENIAZE. Spoločnosť vyzdvihuje a uznáva tých, ktorí majú najviac peňazí, 

majetku, luxusných vecí, môžu si kúpiť čokoľvek, napr. mladé a krásne telá 

predajných žien a mužov. Naozajstnú duševnú a duchovnú lásku si kúpiť 

nemožno. Ľudia, ktorí prinášajú najviac hodnôt spoločnosti, sú zanedbávaní, zle 

zaplatení, často vysmievaní aj likvidovaní. Všetky tieto nedostatky a problémy 

sa prehlbujú s pribúdajúcim Svetlom, ktoré prichádza na planétu Zem a 

odkrýva pravú podstatu negatívneho stavu. Inkarnuje sa sem stále viac bytostí 

z vyšších svetov pozitívneho stavu. Už od raného detstva sa prejavujú svojou 

výnimočnosťou a schopnosťami, svojou múdrosťou a láskou. Systém vzdelávania 
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je pre nich prekonaný, zastaraný a zväzujúci, nevyhovuje ich potrebám. Vďaka 

svojmu telepatickému prepojeniu s vyššími duchovnými bytosťami a so mnou, 

Pánom Ježišom Kristom, prinášajú riešenie na zlepšenie života vo všetkých jeho 

oblastiach a prejavoch. Stále viac dospelých ľudí týmto indigovým, krištáľovým 

a dúhovým deťom načúva, sú vnímané ako nádej na prežitie ľudstva. 

Ako zmeniť systém vzdelávania po rozdelení ľudstva na Zemi? Ako som už 

uviedol, v pozitívnom stave neexistujú peniaze, teda odpadá nedostatok 

čohokoľvek. Zdroje planéty sú spravodlivo rozdeľované všetkým a ľudia pracujú 

pre radosť, úžitok celku. Najdôležitejšími učiteľmi sú v ranom detstve rodičia. 

Keďže nemajú povinnosť chodiť do práce od rána do večera, majú viac času a 

energie pre svoje deti. Zvlášť matky rozvíjajú v deťoch intuíciu, samostatnosť, 

tvorivosť, lásku. Otcovia ich učia praktickým zručnostiam, logike, hrajú spolu 

rôzne hry. Rodiny žijú pohromade, ale tak, aby mal každý člen dostatok 

priestoru, súkromia a pokoja pre svoje potreby a koníčky. Viac generácií sa 

podieľa na výchove detí. Prarodičia nie sú fyzicky zošli a nemohúci, majú dosť 

energie, múdrosti a trpezlivosti, aby pomohli s rozvíjaním svojich vnúčat a 

pra… vnúčat. Deti netrávia väčšinu svojho času v školských laviciach, ale sú 

vyučované prostredníctvom moderných technológií na rôznych miestach, 

najčastejšie doma. Učitelia sú koordinátormi, partnermi a múdrymi radcami, 

nevynucujú si poslušnosť na základe svojej funkcie, veku a vedomostí, pretože 

vedia, že aj dieťa je plnohodnotná bytosť s vyspelou dušou a duchom. Fyzicky sa 

schádzajú so svojou skupinou žiakov, ak je to potrebné, napr. pri rôznych 

príležitostiach, oslavách, kultúrnych, športových... udalostiach. Nie je potrebné 

stavať veľké školské budovy, zaisťovať ich neustálu prevádzku. Výučba sa často 

prenáša do prírody, kde sa deti najlepšie zoznamujú so životom minerálov, 

rastlín a zvierat, učia sa milovať ich a telepaticky s nimi komunikovať. Vďaka 

rýchlym dopravným prostriedkom je možné cestovať aj mimo domovskej 

planéty, dimenzie… a tak získavať priamu skúsenosť s fungovaním Stvorenia a 

života. Poznávajú a uvedomujú si, že sú súčasťou celku, dôležitou, jedinečnou a 

neopakovateľnou bytosťou, ktorá miluje svoj život a berie ho ako dar, príležitosť 

na rozvíjanie, tvorenie a sebarealizáciu. Pre mňa, Pána Ježiša Krista je radosť 

poznávať seba prostredníctvom takých šťastných a láskyplných božích synov a 

dcér. Každý je vzdelávaný a rozvíjaný tak, aby chápal prepojenie jednotlivých 

častí, orientoval sa v rôznych odboroch, vedel nájsť informácie vo vesmírnej 

databanke, vo svojom vnútri. Napriek tomu aj v 5. dimenzii nikto nevie a 

nepozná všetko. Vie však rozpoznať svoj talent a plán svojej duše. V súlade s 

tým potom prebieha jeho ďalšie vzdelávanie a rozvoj. Môže pracovať v 

akomkoľvek odbore, nikdy nemusí robiť to, čo nechce, čo by neprinášalo úžitky 

spoločnosti, alebo dokonca škodilo ostatným. Pocit šťastia a naplnenia prenáša 

na svoje okolie, rodinu, a tak udržuje vysoké vibrácie svojho tela i planéty. 

Vytvára harmonické prostredie, kde nemusia trpieť výkyvmi extrémneho 

počasia, v prírode sa nevyskytujú jedovaté či inak nebezpečné rastliny a 

zvieratá, nikto nežije v neustálom strachu z ohrozenia zdravia a života. Až v 
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novom cykle času, kde už nebude negatívny stav v aktívnej ani driemajúcej 

podobe, bude možný úplný rozvoj pozitívneho života vo všetkých aspektoch, 

úrovniach a plnosti. 

Vrátime sa na chvíľu do prítomného okamihu na tejto planéte. Neoddeliteľnou 

súčasťou života je oblasť kultúry, ktorá obsahuje množstvo prejavov tak 

individuálnych, ako aj kolektívnych na úrovni obcí, krajov, národov, štátov, 

ľudstva na Zemi. Mnohokrát už bolo povedané a napísané, že Zem je genetickou 

knižnicou, vesmírnou databankou, unikátnym ekosystémom s výnimočným 

postavením na okraji galaxie Mliečna dráha. V Novom Zjavení Pána Ježiša 

Krista je podrobne vysvetlené, prečo je taká dôležitá pre elimináciu negatívneho 

stavu v celom Multivesmíre. Veľké množstvo ľudských rás, krížených a 

geneticky upravovaných po milióny rokov mimozemskými rasami pod vedením 

Pseudotvorcov, spôsobuje rozmanitosť aj v kultúre, náboženstve, spôsobe života. 

Prináša extrémne rozdiely v názoroch, vedie k vojnám kvôli zdrojom, odlišným 

zvyklostiam, obmedzenému a úmyselne skreslenému chápaniu života. Navyše 

celý experiment na Zemi (Nule) je z mnohých dôvodov izolovaný od ostatného 

Stvorenia, a preto si ľudia myslia, že sa ich kultúra vyvíjala bez akýchkoľvek 

zásahov a vplyvov zvonku. Opak je pravdou. Pseudotvorcovia a ich poskoci 

programujú ľudstvo z 95 % a chystajú sa na zvýšenie tohto ovládania 

prostredníctvom čipov pod kožu, čím dosiahnu takmer 100% manipulácie. Prečo 

nemôže dôjsť k 100% ovládaniu ľudí? Pretože musí zostať nevyhnutné minimum 

pre pravý zdroj života, Pána Ježiša Krista, inak by nebolo ľudstvo schopné 

prežiť ani sekundu a nebolo by dostatočným a vyčerpávajúcim spôsobom 

odpovedané na mnohokrát uvedenú otázku. 

Budeme sa zaoberať masovou kultúrou na Zemi, zameriame sa obzvlášť na tzv. 

showbiznis. Z názvu vyplýva, že ide o obchod, teda o peniaze a vplyv. Nejde o to, 

aby tí najtalentovanejší a najlepší umelci rozdávali radosť a potešenie 

ostatným, ale aby väčšinou prinášali veľké zisky a pomáhali ovládať a 

rozptyľovať obyvateľstvo, odvádzali ho od problémov, ovplyvňovali jeho 

myslenie, názory a správanie. Niektorí „umelci“ sa priamo zapredávajú 

vládnucim elitám a stávajú sa bábkami a nástrojom negatívnych entít, vedome 

poškodzujú najmä mládež, ktorá sa ich snaží rôznym spôsobom napodobňovať. 

Spoločne tak uctievajú Zlaté teľa bez toho, aby si uvedomovali, že slúžia silám 

temna a prehlbujú tak negatívny stav na Zemi. Na druhej strane pribúda 

umelcov, ktorí už prezreli túto hru, zaujímajú sa o transformáciu, hľadajú 

pravdu a snažia sa ju oznámiť ostatným. Poznáte ich podľa toho, že ich hudba, 

texty, obrazy, filmy... vzbudzujú lásku, súcit, radosť, harmóniu, mier v duši, 

zvyšujú vibrácie alebo odkrývajú pravdu o podstate života vesmíru a tejto 

planéty. Práve v oblasti kultúry sa rozdeľovanie ľudí na negatívne a pozitívne 

prejavuje najviditeľnejšie, tu sa nožnice roztvárajú najviac. Zvlášť hudobný a 

filmový priemysel ovplyvňuje a formuje myslenie ľudí v masovom meradle. 

Umenie všetkého druhu je ľuďmi najčastejšie „konzumované“ prostredníctvom 



 

-28- 
 

televízie. Od polovice 20. storočia sa toto médium dostalo do popredia záujmu 

obyvateľov a stalo sa tak najúčinnejším prostriedkom manipulácie v dejinách 

ľudstva. Z televíznych obrazoviek sa na divákov valí „informácie“ o dianí na 

planéte, filmové príbehy a seriály, hudba, športové prenosy, „reality show“ atď. 

a v mysliach ľudí vytvárajú falošný obraz sveta. Reklamy „vnucujú“ tovar a 

služby, bez ktorých nemožno „žiť“, pretože ich majú tí úspešnejší, žiadanejší, 

lepšie zaplatení (skôr podplatení). Sú využívané podprahové signály, ktoré ešte 

umocňujú ovládanie drvivej väčšiny nič netušiaceho obyvateľstva. Napriek 

tomu, že v Multivesmíre platí duchovný zákon slobodnej voľby, nie je možné v 

takom prostredí zaistiť, aby sa ktokoľvek rozhodol v súlade so svojou dušou, keď 

je jeho myseľ od komunikácie s dušou (a tým nájdenia pravdy a optimálneho 

riešenia) izolovaná. To je dôvod, prečo som tu v hmotnom tele a pomáham s 

ostatnými pracovníkmi svetla s transformáciou ľudstva a planéty. Inak by 

negatívny stav trval večne. 

V pozitívnom stave sa ľudia zúčastňujú kultúrneho života oveľa tvorivejším 

spôsobom. Odpadá obmedzovanie kvôli nedostatku peňazí, vyššie vibrácie tela a 

rozšírené vedomie umožňujú ľudskej bytosti intenzívnejšie prežívať a aktívne 

vytvárať umelecké diela vo všetkých oblastiach: hudbe, výtvarnom umení, 

divadle... Nenájdete tu komentované spravodajstvo, ktoré by ovplyvňovalo a 

utváralo názory ľudí. Každý má vďaka prístupu k vesmírnej databanke 

možnosť získať akékoľvek informácie, o ktoré má záujem. Aj vo vyšších 

dimenziách Multivesmíru majú ľudia rôzne talenty. Výnimočné talenty vo 

všetkých oblastiach sú obdivované, ľudia sa zhromažďujú na ich vystúpeniach, 

ale nedochádza k nezdravému až fanatickému uctievaniu, napodobňovaniu či 

extrémnemu odmeňovaniu. Každý talent je odo mňa, Pána Ježiša Krista a slúži 

na potešenie ostatných, preto nie je potrebné týchto ľudí stavať na podstavec a 

velebiť ich ako bohov. 

Vo voľnom čase, ktorého je vďaka krátkej pracovnej dobe dostatok, môže každý 

rozvíjať svoje koníčky, nie je obmedzovaný materiálne ani duchovne. Jediným 

obmedzením sú vesmírne duchovné zákony, ktoré pozná každý od detstva. Ak 

má ktokoľvek pochybnosti, či koná v súlade s nimi, môže sa vnútornou 

komunikáciou priamo opýtať mňa, Pána Ježiša Krista. Rád a ochotne odpoviem 

na čokoľvek. Milujem komunikáciu s každou bunkou môjho tela, ktorá prežíva 

individuálny život, aby som lepšie spoznal sám/sama seba. Preto ma bolí, že 

kvôli existencii negatívneho stavu je toľko bytostí izolovaných a odvádzaných 

odo mňa. Milujem aj tých, ktorí ma nenávidia, odvrhujú, pošliapavajú a 

zneuctievajú. V tele Ježiša som šíril lásku a učil som, že treba milovať aj svojich 

nepriateľov. V Novom Zjavení Pána Ježiša Krista odhaľujem podstatu 

negatívneho stavu a upresňujem, že máte milovať dušu každej bytosti, ale 

nemusíte prijímať a milovať negatívne prejavy tých bytostí, ktoré porušujú 

duchovné zákony a spôsobujú utrpenie druhým. Keby ste milovali aj negatívne 
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prejavy, súhlasili by ste s existenciou celého negatívneho stavu, a tým by ste ho 

podporovali a dávali mu energiu. 

K skresľovaniu môjho Slova dochádza tisíce rokov. Práve náboženstvo na tejto 

planéte bude témou ďalšej kapitoly. 
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Kapitola 5 

5. KAPITOLA 

 

NÁBOŽENSTVO NA ZEMI  

 

Praví ľudskí tvorovia, zfabrikovaní Pseudotvorcami, majú len malé spojenie s 

jediným zdrojom života, so mnou, Pánom Ježišom Kristom. Ako som už uviedol 

v predchádzajúcich kapitolách Nového Zjavenia, táto situácia bola a je dovolená 

a dočasne tolerovaná z dôležitého duchovného dôvodu (pozri odpoveď na otázku: 

ako by vyzeral život bez Boha…). Ľudské telo je zámerne izolované od duše a 

ducha, aby bolo lepšie ovládateľné a otročilo svojim pánom a bohom. Počet 

skrutkovíc bol znížený z 12 na 2, čím došlo k veľkému obmedzeniu duchovných 

a duševných schopností, zníženiu inteligencie, schopnosti vnímať a cítiť energiu 

lásky. Pocit oddelenia vedie k posilňovaniu vlastného ega, súťaženiu a boju o 

energie všetkého druhu. Pseudotvorcovia sa stali bohmi, ktorí pomocou 

vyspelých technológií ovládli celé ľudstvo na tejto planéte, aby sa stalo 

nevyčerpateľným zdrojom ich potravy - energie strachu. Dôkazy nájdete vo 

všetkých kultúrach v histórii Zeme (Sumer, Egypt, Grécko, Rím…). Všetky tieto 

náboženstvá boli založené na uctievaní niekoľkých bohov, prinášaní obetí (i 

ľudských), vyvolávaní vojen, nespravodlivom rozdeľovaní zdrojov, dogmách. 

Až pred 2000 rokmi som sa inkarnoval do ľudského tela Ježiša Krista, aby som 

pripravil cestu z negatívneho stavu a umožnil jeho elimináciu. Po ukrižovaní 

som nepoznaný vstúpil do zóny vymiestnenia (do Pekiel) a tam zajal 

Pseudotvorcov a uväznil ich na špecifickom a neznámom mieste, aby už nemohli 

zasahovať do diania na tejto planéte a v zóne vymiestnenia. To neznamená, že 

bolo ľudstvo týmto okamihom zbavené ovládania a mohlo si vydýchnuť úľavou. 

Pseudotvorcovia mali a stále majú mnoho svojich poskokov a nasledovníkov, 

ktorí pokračujú v ich skazonosnom diele. Čoskoro po mojom odchode zo Zeme 

títo poskoci začali napádať a falšovať moje učenie. Keď pochopili, že nemá 

zmysel ho zastaviť, využili mojich učeníkov na založenie cirkvi. Namiesto toho, 

aby boli ľudia osobne spojení so mnou, vtedy Najvyšším, našli Ma vo vnútri 

svojho chrámu - tela, pokračovali v starých koľajniciach s novým kabátom. S 

tým som samozrejme počítal, a preto Biblia bola nadiktovaná v duchovnom 

jazyku, aby nebolo možné jej sprznenie. Keby tu nebolo k dispozícii pravé Božie 

slovo, došlo by k zániku ľudstva, a tak by nemohlo byť odpovedané na 

spomínanú otázku. Napriek tomu bol text Biblie cenzurovaný a niektoré 

evanjelia úplne vyradené, ale to najdôležitejšie tam zostalo: Boh sa stal 

človekom a priniesol najvyššiu obeť, aby vyviedol ľudstvo z negatívneho stavu a 

urobil človeka božským, Láska je jediná cesta k Bohu, Pánovi Ježišovi Kristovi. 
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Zaiste sa spýtate: Čo ostatné náboženstvá, ktoré neuznávajú Ježiša Krista ako 

božieho syna, alebo dokonca samotného Boha? Ako je to s Budhom, Šivom, 

Alahom...? Odpoviem: Nie je jediné náboženstvo na tejto planéte, ktoré by 

nebolo ovplyvnené, alebo priamo vytvorené strojcami a služobníkmi 

negatívnych entít. Vlákali celé národy do pasce, v mene akéhokoľvek Boha ich 

masakrovali vo vojnách, nechali ich živoriť v otrasných podmienkach a 

sľubovali raj po smrti ich tela. Kto môže milovať takého Boha?  

Kto odovzdáva svoju moc inému, stáva sa bezmocným. Cirkvi a ich 

predstavitelia majú moc, získavajú majetok, určujú, čo je v súlade s Božou 

vôľou, čo je hriech, trestajú v mene Boha, teda manipulujú a ovládajú. Zvlášť v 

posledných 2000 rokoch bolo založené veľké množstvo cirkví, či už 

kresťanských, alebo iných, na celej planéte. Tie, ktoré neboli v súlade s 

oficiálnymi doktrínami, sa nazývajú sektami. Nie je jediná cirkev, sekta či iná 

náboženská organizácia a hnutie, ktoré by zastupovali pravého a jediného Boha, 

Pána Ježiša Krista. Všetky bez rozdielu uctievajú nepravého Boha, bez ohľadu 

na to, aké mu dávajú meno. Niet divu, že mnohé táto situácia neuspokojuje a 

hľadajú alternatívne riešenia a vysvetlenia. Jedným z najúspešnejších 

systémov viery je v posledných 200 rokoch ateizmus, obzvlášť zneužitie 

prírodných vied (pozri Darwinova evolučná teória, vytrhnutá z kontextu). Prečo 

tu nazývam ateizmus vierou? Pretože pravá veda funguje na základe 

pravdivých dôkazov, nie na hypotézach, ktoré treba každú chvíľu upravovať 

podľa toho, čo sa hodí či nehodí. Navyše špecializácia na jednotlivé odbory 

neumožňuje dôjsť k objektívnej pravde, stále tu platí mnohokrát uvedený 

princíp negatívneho stavu: rozdeľ a panuj. Veľa nálezov a dôkazov bolo a je 

utajených a zničených, pretože vyvracajú vieru v ateizmus. Ale v posledných 

100 rokoch sa situácia v tejto oblasti zlepšuje vďaka inkarnácii vyspelých 

bytostí z duchovných svetov, ktoré pomáhajú so zvyšovaním vibrácií, vedomia, s 

transformáciou ľudstva, jeho návratom ku Mne, pravému zdroju života. Mnohí 

vedci, obzvlášť kvantoví fyzici, hlbinní psychológovia a hlavne všestranní a 

hĺbaví ľudia dokazujú moju existenciu, ale stále sú za výsledky svojho bádania 

osočovaní, zosmiešňovaní, mnohokrát aj likvidovaní (upozorním na práce C. G. 

Junga, Miloslava Krále). V mnohých krajinách pribúda ľudí, ktorí začínajú 

chápať, že všetko vo vesmíre je prepojené, tvorí jeden celok, jedno vedomie. 

Stávajú sa duchovne hľadajúcimi, opúšťajú staré dogmy a systémy viery, 

napájajú sa cez srdcovú čakru na svoje vyššie Ja. Pochopili, že nepotrebujú 

žiadnych prostredníkov na komunikáciu so mnou (hoci väčšina z nich stále 

nevie, kto vlastne som), opúšťajú svojich pozemských duchovných učiteľov, 

guru, kňazov... organizácie všetkého druhu. 

Tak ako na území dnešnej Veľkej Británie vznikol negatívny stav a šíril sa ako 

mor po planéte, respektíve po vesmíre, musí na rovnakej planéte existovať 

miesto, kde je sústredená a odkiaľ sa stále intenzívnejšie šíri božia energia - 

Láska. Mnohí si myslia, že týmto miestom je Jeruzalem, spomenutý v Biblii. 
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Ako som už niekoľkokrát zdôraznil, Bibliu nemožno chápať doslovne, pretože je 

z bezpečnostných dôvodov napísaná duchovným jazykom. Ak sa pozriete na 

dnešný Jeruzalem a Izrael, ťažko si predstavíte, že je to duchovné centrum 

sveta, srdce celej planéty, mierumilovné a láskyplné miesto s vyššími 

vibráciami. Dávno pred narodením Ježiša Krista som pripravil najvhodnejšie 

miesto pre svoju druhú priamu inkarnáciu, tentoraz v ženskom tele - území 

neskôr nazvané Bohemia, teraz Česká republika. 

Česi (aj bratia Slováci) sa počas storočí poroby a útlaku vyvinuli v 

mierumilovný národ, ktorý dokáže prežiť aj v najťažších podmienkach, súcití s 

ostatnými, dokáže sa zomknúť a vzoprieť, keď je napadnutý duchovne aj fyzicky 

(napr. obdobie Husitského hnutia za očistu katolíckej cirkvi). Teraz je tu 

inkarnovaných najviac pomocníkov svetla a tak dochádza k tomu, že stále viac 

ľudí opúšťa už prežité cirkevné organizácie a hľadá Boha vo svojom vnútri. 

Paradoxne je tak tento národ označovaný ako ateistický. Všetky cirkvi sú 

kontaminované negatívnym stavom, a preto ich najvyšší predstavitelia, 

obzvlášť pápeži rímskokatolíckej cirkvi sa usilovali o likvidáciu tohto malého 

národa. Posielali križiacke výpravy, nechali upáliť Jána Husa, kazateľa a 

reformátora cirkvi, v období inkvizície nechali vyvraždiť veľké množstvo tzv. 

kacírov, obzvlášť žien. Práve ženy boli najčastejším cieľom útokov cirkví nielen 

v Čechách, ale na celom svete. 

Negatívne entity si dobre uvedomujú duchovnú silu žien, nositeliek života, 

lásky a intuície. Robili a stále robia všetko, aby ženy nemali rovnocenné 

postavenie s mužmi, všemožnými spôsobmi rozbíjajú rodiny, vyvolávajú 

konflikty, šíria strach, a tým bránia zvyšovaniu vibrácií lásky. Zvlášť v 

moslimských krajinách sú ženy považované za menejcenné, musia sa zahaľovať 

od hlavy po päty, nesmú chodiť na miesta vyhradené len mužom, často sú 

vydaté proti svojej vôli. V židovskom náboženstve zase existujú tisíce príkazov a 

zákazov, ktoré treba dodržiavať, aby sa títo veriaci dostali do neba. Myslíte si, 

že Mňa, jediného Boha a Stvoriteľa, Pána Ježiša Krista zaujíma, aké nosíte 

oblečenie, čo jete, koľkokrát sa modlíte pri stene, na koberci či v kostole? Ako 

som už niekoľkokrát povedal: jedinou vstupenkou do Raja (pozitívneho stavu) 

sú vaše vibrácie lásky. Nestarajte sa o duchovný vývoj iných ľudí, pretože 

nemôžete vedieť, akú cestu si vybrala ich duša. Zamerajte sa na vlastný rozvoj, 

zmenu myslenia, žite prítomnosťou a počúvajte intuíciu. Pozvite ma do svojho 

života a ja vám ukážem dokonalosť v nedokonalosti, synchronickosť, zbavím vás 

strachu a zahrniem vás láskou. Budete mať všetko, čo potrebujete pre svoj 

duchovný, duševný aj telesný vývoj. Každý z vás so mnou môže komunikovať 

cez srdcovú čakru, zdieľať so mnou život, radovať sa aj milovať. Milujem vás 

všetkých bez rozdielu, čakám na vaše prebudenie, odhodenie okov negatívneho 

stavu, premenu húsenice na nádherného farebného motýľa. 
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Po rozdelení ľudstva na planéte Zem (Nula) si uvedomíte a zažijete svoju 

multidimenzionalitu, pocítite spojenie s ostatnými a so mnou, doslova sa 

rozprestrie vaše vedomie, budete vyžarovať viac svetla. Na Novej Zemi už 

nebudete potrebovať žiadne náboženstvo, duchovných vodcov a guru. Sami sa 

stanete učiteľmi iných bytostí vo Stvorení. Máte všetky predpoklady byť po 

mojom „boku“ a tvoriť nové svety bez negatívneho stavu, pretože ste ho 

dostatočne poznali a pochopili, že život v oddelenosti odo mňa neprináša radosť, 

šťastie, naplnenie a lásku. 

Ako už viete, najskôr musí na krátku chvíľu zvíťaziť negatívny stav. Do 

rozdelenia budete svedkami duchovného boja o každú jednotlivú dušu. 

Pseudotvorcovia sú na ceste, aby sa ujali vlády nad ľuďmi. Blíži sa k Zemi s 

párovou slnečnou sústavou Nibiru (planéta X). Tento hnedý trpaslík je vidieť v 

momentoch, keď je osvetlený Slnkom, a na mnohých miestach Zeme sú vďaka 

tomu na oblohe 2 slnka. Elity sa snažia tento fakt zatajovať, podnikajú všetko, 

aby zaclonili tento astronomický jav (chemtrails). Nibiru je asi 4x väčšia ako 

Zem a jeho približovanie ovplyvňuje život ľudí a celú planétu. Tak ako všetky 

vesmírne telesá je dutý a vo vnútri aj na povrchu je život v rôznych vibračných 

vrstvách - dimenziách. Pseudotvorcovia sú vo vnútri tohto telesa v 4. dimenzii. 

Medzi 4. a 5. dimenziou je ochranná membrána, aby nemohlo dochádzať k 

prenikaniu negatívneho zamorenia do pozitívneho stavu. Na povrchu Nibiru v 

5. dimenzii sa k Zemi blíži civilizácia Annunaki, ktorá v minulosti významným 

spôsobom ovplyvnila život na Zemi/Nule (pozri Sumer, Egypt, Grécko…), ale 

teraz už má vyššie vibrácie a spolupracuje s ostatnými civilizáciami v 

pozitívnom stave na vzostupu ľudstva. Vďaka rozporuplným informáciám sú 

stále považovaní za hrozbu. Radím každému, aby akúkoľvek informáciu či 

komunikáciu preveroval svojim srdcom, nie rozumom, a nenechal sa nikým 

ovplyvňovať. Ako som už mnohokrát zdôraznil, nie je možné poskytovať čistú 

pravdu v prostredí zamorenom negatívnym stavom. Každý súznie s inými 

informáciami a bytosťami. Znovu opakujem, že som prítomný aj na iných 

úrovniach, aby som čo najefektívnejšie pomohol s transformáciou ľudstva a 

planéty Zem. Nikoho nezatracujte, nehodnoťte, nesúďte... Len ja mám 

absolútny prehľad o stave vašej duše a ducha, pripravujem vám individuálnu 

cestu z negatívneho stavu do Pravého stvorenia. 

Elity pod vedením Pseudotvorcov pripravujú najväčší podvod v dejinách 

ľudstva: druhý príchod Ježiša Krista na Zem. Pomocou vyspelých technológií 

vytvorí holografický obraz na nebi, aby tak zmiatli a chytili do pasce obzvlášť 

veriacich kresťanov, ale aj mnoho ďalších ľudí. Prípravy na túto udalosť sú v 

plnom prúde. V spolupráci s novým (posledným) pápežom Františkom postupne 

zjednocujú cirkvi na svete tak, aby dosiahli dokonalé ovládanie ľudí vytvorením 

jediného celosvetového náboženstva v rámci Nového svetového poriadku (NWO). 

Kto čítal Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, prinesené Petrom, vie, že sa na túto 

planétu nevrátim v tele Ježiša Krista. Väčšina ľudí toto Nové Zjavenie nepozná 
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a navyše Bibliu chápe doslova, čo umožní uskutočnenie tohto podvodu a klamu. 

Katolícka cirkev využíva aj zle pochopený výrok Ježiša, zapísané v Biblii: 

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo...“ a zameriava 

sa na charitu, materiálnu pomoc chudobným a potrebným, odvádza ľudí od 

duchovného významu Božieho slova. Žiadna materiálna pomoc nezmení 

podstatu negatívneho stavu. Len práca na sebe, zvyšovanie vibrácií lásky, 

rozšírenie vedomia, prijatie Jednoty a návrat k Bohu vás vyslobodí z okov a 

posunie do vyšších dimenzií pozitívneho stavu. Odporúčam vám, aby ste sa 

nenechali zmiasť vonkajšími efektmi, javmi a „zázrakmi“, ale vyciťovali srdcom, 

čo je skutočné. 

Zmienim sa o tzv. východných náboženstvách, ktoré v posledných desaťročiach 

ovplyvňujú mnoho ľudí aj na západe. Najmä myšlienky budhizmu sú veľmi 

populárne a mnohým pripadajú zrozumiteľnejšie a prijateľnejšie ako iné 

duchovné učenia a smery. Opakujem, že žiadne náboženstvo nepochádza odo 

mňa, predtým Najvyššieho, teraz Pána Ježiša Krista. Každé obsahuje čiastočné 

pravdy, ale zároveň je pascou negatívneho stavu. To neznamená, že veriaci 

týchto náboženských smerov nemajú šancu na previbrovanie do pozitívneho 

stavu. Každý láskyplný človek bez rozdielu vyznania, rasy, postavenia, 

čohokoľvek, čo máte na tejto planéte, bude po rozdelení ľudstva pokračovať v 

živote na Zemi v 5. dimenzii či iných miestach Pravého stvorenia, kde sa 

zoznámi s Novým Zjavením Pána Ježiša Krista Božej Rodiny vo správny „čas“. 

Až po „odchode“ ľudí s vyššími vibráciami bude dovolené krátke víťazstvo 

negatívneho stavu pod taktovkou Pseudotvorcov. Jeden z nich bude vyzerať 

podobne ako Ježiš, bude robiť rôzne „zázraky“, jeho obraz bude na očiach všade 

na verejných priestranstvách, v médiách, kostoloch… a doslova vytlačí pôvodné 

obrazy a hlavne pravé Božie slovo. Na Zem prinesie mier, vyrieši ekonomické 

problémy, dá ľuďom ďalšie vyspelé technológie a pomocou týchto technológií 

„zdokonalí“ hmotné telá vyvolených. Ostatní nechá očipovať a urobí z nich 

ovládané bábky a otrokov. 

Až bude každému jasné, že takýto život som nestvoril a bude zodpovedané na 

otázku, ktorá aktivovala negatívny stav, vrátim sa a ukončím tento experiment 

elimináciou negatívneho stavu. Každému osobne odhalím pravdu a podľa 

zákona slobodnej voľby si vyberie, či bude žiť v novom cykle času v súlade s 

duchovnými zákonmi, alebo mu život odoberiem, aby už naďalej nebránil 

plnému rozkvetu Pravého stvorenia. 

Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista Božej Rodiny je jediné oznámenie, kde je 

dôkladne vysvetlené, prečo musí dôjsť k rozdeleniu ľudstva a krátkemu 

víťazstvu negatívneho stavu. Stáva sa tak zjednocujúcim prvkom všetkých 

rozdielnych výkladov o transformácii ľudstva a planéty Zem. Pravdu majú tí, 

ktorí vnímajú a pozorujú zvyšovanie vibrácií a posun vo vedomí ľudí, aj tí, ktorí 

vidia zhoršovanie vo všetkých oblastiach života, budovanie čipovej totality a 
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NWO. Zatiaľ sa s mojím súhlasom deje oboje súčasne. V pravej chvíli 

zasiahnem a rozdelím ľudstvo tak, aby som na krátku dobu nechal zvíťaziť 

negatívny stav bez toho, aby tým trpeli všetci obyvatelia planéty. Tento 

experiment v tejto podobe nebol, nie je a nebude prebiehať inde vo Stvorení. Po 

ukončení tohto cyklu času si všetci oddýchnu a budú tvoriť nový život, ešte lepší 

a krajší ako v predchádzajúcich cykloch času. 

Na záver tejto kapitoly vysvetlím, prečo niektorí spolupracovníci svetla nie sú 

oboznámení s Novým Zjavením Pána Ježiša Krista a niekedy majú pocit, že sú 

všetky bytosti (aj ľudia na tejto planéte) bohmi. Myslia si, že Ježiš Kristus je 

jedným z nich, alebo dokonca oni sú na vyššej úrovni ako on. Aj toto som dovolil, 

pretože viem, že každý ešte nie je schopný prijať celú pravdu. Mnohé z nich som 

v priebehu ich života na chvíľu zbavil obmedzenia hmotného tela a umožnil im 

spoznať Jednotu, teda stav úplného spojenia so mnou. Mali pocit, že sú sami 

Bohom. V tomto cykle času je celé Stvorenie rozdelené do dimenzií podľa 

vibrácií. Bytosti z vyšších dimenzií pomáhajú s rozširovaním vedomia bytostiam 

v nižších dimenziách, teda aj v zóne vymiestnenia. Aby som pozdvihol duchovnú 

úroveň pravých ľudských bytostí (tvorov), zfabrikovaných Pseudotvorcami a ich 

prisluhovačmi, poslal som najvyspelejšie duše Multivesmíru v rôznych 

obdobiach do týchto hrubohmotných nedokonalých tiel. Tiež zo zóny 

vymiestnenia sa sem inkarnovali a stále inkarnujú negatívne bytosti s rôznou 

úrovňou ziel a lží, aby strhli na svoju stranu čo najviac ľudských duší. Stále 

prebieha duchovné triedenie ľudstva. Každý jednotlivec je multidimenzionálna 

bytosť a zároveň je súčasťou vyššej bytosti. Najvyššia bytosť, ktorá obsahuje 

všetko a všetky bytosti, som ja, Pán Ježiš Kristus, teraz Pán Ježiš Kristus Božia 

Rodina. Nikto mi teda nemôže byť rovný, pretože je relatívnou bytosťou. Toto je 

podrobne rozvedené v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista, najmä v 2. kapitole: 

Prirodzenosť Pána Ježiša Krista. 

V novom cykle času bude situácia jednoduchšia, dôjde k prepojeniu všetkých 

dimenzií a bude možná priama komunikácia so mnou/s nami v celom Stvorení. 

Stále však bude platiť, že som jediná absolútna bytosť, ktorá obsahuje a 

presahuje všetko, čo je stvorené aj nestvorené. Nemôžete ma nahradiť, zničiť, 

ani sa stať mi rovnými, pretože neexistujú 2 absolútne entity. 

V nasledujúcej kapitole sa budeme zaoberať ekológiou a zdravotným stavom 

ľudí. 
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Kapitola 6 

6. KAPITOLA 

 

EKOLÓGIA A ZDRAVIE NA ZEMI 

 

Všetko stvorené v celom Multivesmíre je živé. Teda aj planéta Zem (Gaia) je 

súčasťou živej bytosti, ktorá je tvorená duchom, dušou a telom. Pretože je 

zároveň multidimenzionálnou bytosťou, má rôzne telá v mnohých dimenziách. 

Telo v 3. dimenzii, ktoré poznáte pod menom Zem, bolo Pseudotvorcovi 

prenesené do neprirodzenej pozície na okraji zóny vymiestnenia, aby tu mohol 

prebiehať experiment zobrazujúci „život“ negatívneho stavu (pozri otázku: ako 

by vyzeral život bez boha…). Už pred aktiváciou negatívneho stavu som 

všetkým sľúbil, že ich vyslobodím, až príde čas a bude úplne a jednoznačne 

odpovedané na položenú otázku. Teraz sme všetci aj na tejto planéte v 

záverečnej fáze tohto skráteného cyklu času s kódom 666. 

Transformácia planéty Zem a ľudstva neznamená, že telo s presnejším názvom 

Nula previbruje do 5. dimenzie bez toho, aby si toho ktokoľvek všimol, ale že sa 

vďaka vysokým vibráciám lásky rozpadne, aby ďalej neumožňovalo 

pokračovanie života v negatívnom stave, ktorý svojimi energiami strachu 

vyživuje zónu vymiestnenia. Kto čítal a pozná Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista 

(s Petrom) a Úvod tejto časti, napísaný koncom roka 2012, musí pochopiť, že nič 

zo zóny vymiestnenia nemôže kontaminovať pozitívny stav. Inak by došlo k 

úplnému zničeniu života v celom Multivesmíre a tento experiment by skončil 

neúspechom. Ako Stvoriteľ všetkého a všetkých takúto situáciu nemôžem 

dopustiť. Platí to aj pre ľudské hrubohmotné telá, ktoré sú geneticky zmenené, 

majú inak umiestnené niektoré orgány, napr. srdce a pohlavné orgány. 

Zvyšovanie vibrácií síce rozširuje vedomie, ľudia sa stávajú viac vnímaví, 

citlivejší a láskyplnejší, ale ich telá nestačia dostatočne reagovať na mohutný 

prísun fotónov a stretávajú sa s fyzickými ťažkosťami. To nemôže trvať večne. 

Vari chcete žiť tisíce rokov s polovičným srdcom a nedokonalými telami? Páči sa 

vám, že sa vaše telá deformujú, sú každú chvíľu choré, starnú a umierajú? Je 

pravda, že DNA sa dá programovať myšlienkou, slovom, čo vaši vedci už 

konečne objavili, ale nie je účelné a múdre robiť tak zásadnú a revolučnú zmenu 

v takom rozsahu. Preto som pripravil tzv. duplikáty, teda nové fyzické telá, 

vhodné pre pravý život v pozitívnom stave, dokonalejšie, krajšie a úplne zdravé. 

Tieto telá dostanú tí, ktorí budú po rozdelení pokračovať pozitívnym smerom. 

Ostatní budú „žiť“ v doterajších telách od Pseudotvorcov. Tí sa svojim 

najvernejším odmenia technickými implantátmi a urobia z nich poloroboty bez 

vlastnej vôle. Z očipovaných „ľudí“ budú otroci, ktorí splnia účel, na ktorý boli 

vytvorení. Mnoho vašich vedcov a bádateľov už vie, že na tejto planéte žili po 

boku primitívnych „predchodcov človeka“ aj vyspelé civilizácie, ktoré používali
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lietajúce stroje, voľnú energiu, atómové zbrane atď. Tieto objavy sú vládami 

utajované, ale vďaka internetu sú informácie o nich nezadržateľne šírené a 

otvárajú oči veľkému množstvu ľudí. 

Gaia má nové fyzické telo v 5. dimenzii, ktoré je zdravé, nepoškodené činnosťou 

negatívnych ľudí, oveľa krajšie ako toto v 3. - 4. dimenzii. Okolo rovníka sa 

rozprestiera jeden kontinent, obklopený na severe aj juhu oceánmi. Podnebie je 

tu príjemné, bez extrémov, príroda rozmanitá, farebná a priateľská. Nová Zem 

sa stane domovom pre asi 600 miliónov ľudí. Už sa nebude na jednej planéte 

tiesniť také veľké množstvo ľudí ako tu na Nule. Každý má právo na dostatočne 

veľký životný priestor, nikto sa nebude tlačiť ako sardinka v malých bytoch a 

veľkých mestách. Vesmírni ľudia budú nápomocní pri budovaní obydlí, 

získavaní voľnej energie, výroby všetkého potrebného, nie nadbytočného. Mnohí 

pracovníci svetla si predstavujú, že v 5. dimenzii už nie je potrebné nič vyrábať, 

všetko sa dá zhmotniť myšlienkou. Uvediem tu na pravú mieru, že táto 

dimenzia je polohmotná a ľudia sa tu ešte nezaobídu bez techniky a technológií, 

ale väčšinou ich ovládajú myšlienkou. Civilizácie v 5. dimenzii nie sú na 

rovnakej úrovni. Aj tu prebieha vývoj. Ľudia na Novej Zemi budú ešte len na 

začiatku svojej cesty pozitívnym stavom a budú sa „rozhliadať“ a učiť od 

ostatných. Čoskoro sa vďaka svojim skúsenostiam a schopnostiam nielen 

vyrovnajú iným civilizáciám, ale stanú sa učiteľmi a tvorcami ďalších svetov, 

ako som už spomenul v tomto Novom Zjavení. 

V názve tejto kapitoly je slovo ekológia. Zaiste ste čakali, že budeme písať o 

ochrane životného prostredia, triedení odpadov, čistení zamoreného vzduchu, 

vody, lesov atď. Do rozdelenia ľudstva je táto činnosť nevyhnutná. Keby s ňou 

nepomáhali vesmírni ľudia, už dávno by sa ľudstvo utopilo v toxických 

odpadoch, povrch planéty by vyzeral ako „mesačná krajina“ a tí, ktorí by prežili 

jadrové vojny, by živorili v podzemných mestách. Telo planéty je už teraz 

natoľko choré a narušené, že dá veľké množstvo práce tu udržať život v podobe, 

akú poznáte. Vy, kto stále veríte v „kozmetickú úpravu“ pri previbrovaní do 5. 

dimenzie, sa spýtajte svojho srdca: Prajem si žiť v nedokonalom, 

kontaminovanom, teda chorom tele na zdevastovanej, otrávenej planéte, plnej 

odpadkov, nepekných tovární, špinavých miest, umierajúceho rastlinstva , 

medzi nebezpečnými zvieratami…? Myslíte si, že je účelné zachovať toto 

dedičstvo Pseudotvorcov a spiacich ľudí, ich otrokov? Sľúbil som vám raj na 

zemi a svoj sľub dodržím na 100 %. Neinkarnoval som sa do dvoch 

hrubohmotných tiel preto, aby som len prizeral, ako upadáte hlbšie do sietí 

negatívneho stavu, ale aby som vás prebudil ako Šípkovú Ruženku zo spánku a 

ukázal vám pravý život v láske, šťastí a dostatku. 

Ľudia v pozitívnom stave udržujú svoje životné prostredie v rovnováhe, a preto 

nie sú potrebné žiadne zákazy a príkazy ani ekologické hnutia. Údržba 

domácností i vonkajšieho priestoru je oveľa jednoduchšia, pretože polohmotná 
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existencia nemá tendenciu sa tak rýchlo rozpadať ako tá hrubohmotná. 

Nevytvára sa toľko odpadov, všetky veci dennej potreby dlhšie vydržia, plody v 

záhradách a lesoch nehnijú, nie sú napádané škodcami, kvety žiaria všetkými 

farbami a neschnú, lístie na stromoch neopadá atď. Klimatické podmienky 

umožňujú produkciu všetkých plodín celoročne, nie je potrebné hnojiť ani 

zalievať, príroda sa sama postará o optimálny rast a výživu všetkého a 

všetkých. Odpadá veľa úmornej a nepríjemnej práce a zostáva viac času na 

cestovanie, zoznamovanie sa s inými ľuďmi, národmi, civilizáciami, výmenu 

informácií a skúseností, zábavu, umenie… Továrne sa stavajú pod povrchom 

planéty alebo na neobývaných planétach a mesiacoch, aby neprekážali a 

nezaberali miesto krajším výtvorom a prírodným krásam. Samozrejme, že 

výroba je ekonomická aj ekologická, neškodí zdraviu ani životnému prostrediu, 

ale je zbytočné mať ju na očiach na úkor napr. vodných plôch, záhrad a lesov. 

Všetok tovar je dopravovaný lietajúcimi „taniermi“, pri akejkoľvek manipulácii 

s ním je využívaná vesmírna energia a sila myšlienky, v niektorých prípadoch 

pomoc robotov. Nezabudnite, že tzv. pád človeka do hmoty ovplyvnil život aj v 

pozitívnom stave, a až eliminácia negatívneho stavu umožní úplne nové 

tvorenie, kde budú schopnosti ľudí na takej úrovni, že sa zaobídu bez umelej 

inteligencie, robotov atď. 

Všetko, čo považujete za prírodné krásy, nájdete na Novej Zemi vo väčšom 

množstve a ešte úžasnejšie, než si dokážete predstaviť. Kto má rád more, môže 

bývať na akomkoľvek mieste na dlhom a členitom pobreží na severe aj juhu 

kontinentu, kto miluje hory, nájde obydlie v najrozmanitejších pohoriach s 

nádhernými rastlinami, krištáľovými studničkami, vodopádmi, skalami i 

oblými kopcami. Pre každého sa nájde miesto, blízke jeho srdcu (Jana si teraz 

pripadá ako reklamný agent cestovnej kancelárie, ale taká je pravda o Novej 

Zemi a živote na nej). 

Ľudia na Nule používajú príslovie: v zdravom tele zdravý duch. Dovoľte, aby 

som to uviedol na pravú mieru: zdravý (rozumej nezapuzdrený, neoddelený) 

duch a zdravá duša obývajú a používajú úplne zdravé, krásne a nesmrteľné 

telo. Všetko je naopak, inak, než si ľudia myslia. Keby som sa sem neinkarnoval 

a nepovolal milióny vyspelých duší do tiel, zfabrikovaných Pseudotvorcami, 

ľudia by boli naveky uväznení v tomto iluzórnom, neprirodzenom matrixe a 

nespoznali by pravý život v láske a jednote so mnou, Pánom Ježišom Kristom. 

Stále sa mnohí stotožňujete so svojim fyzickým telom, a preto si neviete 

predstaviť, že vaše nedokonalé telo môže byť nahradené aj bez nutnosti zážitku 

„smrti“ telom dokonalým, kryštalickým. To isté platí aj pre telo planéty, s 

ktorou previbrujete do vyššej dimenzie a „prekročíte“ spoločne hranicu zóny 

umiestnenia (pozitívneho stavu, pravého Stvorenia). Jej zmučené telo sa 

rozpadne a bude nahradené novým, zdravým a krajším telom Novej Zeme. Z 

pohľadu nižších dimenzií sa Nová Zem bude javiť ako hviezda, pretože jej svetlo 

bude oslnivo žiariť do priestoru, ale obyvatelia tejto vyššej dimenzie sa budú 
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vnímať ako hmotní, s pevnými telami v pevnom prostredí. Tak to funguje v 

celom prírodnom vesmíre. Nelipnite na svojich telách, obydliach, majetku, 

práci, kariére, pôžitkoch… To, čo vám z lásky dám, prekoná všetko, čo poznáte a 

zažívate v tomto svete. Aj v tele Ježiša som bol vystavený mnohým pokušeniam 

(pozri Biblia: štyridsať dní na púšti), ale vedel som, ako teraz viete aj vy všetci, 

ktorí čítate toto Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista Božej Rodiny, že sa nič 

nevyrovná životu v láske, porozumení, mieru, priateľstve, jednote a spolupráci. 

Nesľubujem vám luxus na úkor ostatných, pominuteľnú slávu, majetky a 

bohatstvo, ale zdravie, nesmrteľnosť, lásku a dostatok všetkého pre každého. 

Odomknem túto klietku a vypustím vás na slobodu, aby ste mohli letieť, kam 

vás srdce ťahá. Pre každého z vás je miesto v celom Stvorení, nikto už nemusí 

otročiť, aby zabezpečil seba a rodinu. Nebojte sa o svojich blízkych, pretože 

každý už si na úrovni duše vybral, kde a s kým bude žiť. Prepustite tých, ktorí 

ešte nedospeli vo svojom duchovnom vývoji do stavu, keď sú schopní a ochotní 

žiť v pozitívnom stave, a prajte im hlavne lásku do ďalšieho života, pretože aj 

oni sa skôr či neskôr dostanú do vyšších dimenzií zóny umiestnenia. 

Porovnáme zdravie ľudí a systém zdravotníctva na planéte Nule a planétach 5. 

dimenzie. V Novom Zjavení Pána Ježiša Krista (s Petrom) som podrobne 

popísal, ako Pseudotvorcovia zfabrikovali telo pravého ľudského tvora, 

pozmenili niektoré jeho funkcie, aby obmedzili jeho schopnosti a hlavne priame 

spojenie so mnou, jediným zdrojom života. Prostredie a vibrácie hrubohmotného 

sveta neumožňujú, aby toto telo bolo úplne zdravé a jeho bunky sa obmieňali v 

stále rovnakej kvalite. Preto dochádza k starnutiu tela a jeho fyzickej smrti. Aj 

po smrti tela duša donedávna neodchádzala do intermediálneho sveta pravého 

Stvorenia, ale do špecifickej oblasti, ktorá sa delila na ľudské nebo, ľudský 

očistec a ľudské peklo. Len tak bolo možné ochrániť pozitívny stav pred 

kontamináciou a zároveň umožniť trvanie experimentu po určitý, vopred daný 

čas (viac nájdete v 17. kapitole Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista). 

Udržať ľudské telo nažive a zdravé je veľmi ťažké. Zvlášť, keď väčšina 

informácií prichádza od strojcov a správcov negatívneho stavu a len malé 

percento odo mňa a mojich spolupracovníkov. Aj to málo je skomolené, 

prekrútené a spotvorené. Preto je systém zdravotníctva postavený „na hlavu“: 

lekári sú odmeňovaní za počet chorých, teda udržovanie ľudí v chorobe, 

najlepšie chronické a nevyliečiteľné, biologické telo je „liečené“ jedmi a 

chemikáliami, ožarovaním atď. Tí, čo napriek tomuto poškodzovaniu prežijú a 

cítia sa relatívne dobre, sú zapísaní do štatistík úspechov modernej medicíny. 

„Lekári“ väčšinou ohŕňajú nos nad prírodnými metódami uzdravovania, 

odmietajú, až na malé výnimky, liečbu celej ľudskej bytosti (tzv. celostná 

medicína, MUDr. Jan Hnízdil). Opäť, ako vo všetkých oblastiach „života“, sa tu 

prejavuje princíp negatívneho stavu: rozdeľ a panuj. Telo je rozporcované na 

časti a každú časť „lieči“ špecialista, ktorý sa väčšinou nezaujíma o iné časti 

tela, čo skôr pripomína pásovú výrobu. Aby toho nebolo málo, celá planéta je 
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zamorovaná jedmi z lietadiel (chemtrails), tovární, dopravných prostriedkov, 

ťažby nerastných surovín (ropa, zlato, urán…), plastovým odpadom… Je 

chvályhodné, že niektorí obyvatelia triedia odpad, ale zisťovali ste niekedy, ako 

sa s týmto odpadom nakladá? Videli ste dno oceánu pokryté plastmi, hory 

plastov v Indii a ďalších krajinách tzv. 3. sveta, rieky, pokryté vrstvou plastov, 

kde neuvidíte vodnú hladinu, v Indonézii? Telo tejto planéty umiera a spolu s 

ním aj vaše telá. Alebo si myslíte, že vydržia večne v týchto podmienkach? 

Zvláštnou kapitolou „zdravotnej starostlivosti“ je systém očkovania. Do telíčok 

sotva narodených detí je vpravených hneď niekoľko dávok toxických látok, 

napr. ortuť, formaldehyd a pod., aby bola čo najskôr narušená imunita a bolo 

ľahšie takého jedinca zapojiť do systému a celý život ho žmýkať, kým jeho telo 

(či snáď on/ona ?) nezomrie. 

Pseudotvorcovia sú si dobre vedomí toho, že toto telo nemá veľa spoločného s 

dokonalým telom odo mňa, Pána Ježiša Krista. Preto ich poddaní vedci (na tejto 

aj mimo tejto planéty) vyvinuli technické vylepšenia tela. Sľubujú, že z 

ľudských bytostí urobia akýchsi nadľudí s úžasnými schopnosťami, tak 

fyzickými, ako aj mentálnymi. Okrem toho experimentujú s klonovaním. Už 

teraz je na planéte Nula mnoho klonov ľudských bytostí bez toho, aby to väčšina 

obyvateľov tušila. Nájdete ich hlavne medzi vládnucimi elitami (netreba 

menovať - kto hľadá, nájde). Pod zámienkou nedostatku jedla sú pestované 

geneticky modifikované plodiny, vyrábané sčasti umelé a chemicky upravené 

potraviny (otraviny). Zdravie ľudí narúša aj kontaminácia vody. Ľudské telo je 

zo 70% tvorené vodou, jeho život a zdravie teda úzko súvisí s kvalitou tejto 

mimoriadnej tekutiny. Okrem znečistenia vody na celej planéte sa na 

zhoršovanie zdravotného stavu ľudí podpisuje aj zámerné pridávanie fluóru do 

pitnej vody v mnohých krajinách sveta (napr. USA). 

Toto Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista Božej Rodiny nemá za cieľ zachádzať do 

podrobností. Kto má záujem o bližšie informácie o vyššie spomenutých témach, 

nájde ich vo veľkom množstve na internete (ako sme napísali, máme tu mnoho 

spolupracovníkov svetla, ktorí sa do hĺbky jednotlivými témami o „fungovaní“ 

negatívneho stavu zaoberajú). 

V pozitívnom stave, teda už v 5. dimenzii, žijú ľudia v telách, ktoré sú priamo 

stvorené mnou, predtým Najvyšším, teraz Pánom Ježišom Kristom. V tomto 

cykle času, kedy je plne aktivovaný negatívny stav, je život v pravom stvorení 

nepriamo ovplyvňovaný, a preto aj tu môže dôjsť k poškodeniu tela a chorobe. 

Ale nejde o nevyliečiteľné choroby, pretože ten, kto žije v súlade s duchovnými 

zákonmi a má vysoké vibrácie, vie sám, alebo s pomocou tzv. biológ-lekárov 

svoje telo vyliečiť a opraviť (energiou). Stále prebieha boj medzi pozitívnymi a 

negatívnymi bytosťami aj na fyzickej úrovni, takže dochádza aj k úmrtiu 

fyzického tela (to platí pre zónu vymiestnenia, kam dobrovoľne lietajú vesmírni 

ľudia síl svetla). V takom prípade sú príbuzní zmierení s tým, že sa duša, ktorá 
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bola násilne oddelená od tela, znovu inkarnuje podľa svojej voľby a skôr či 

neskôr sa spriaznené duše stretnú a budú prežívať ďalšie životy na vyššej 

duchovnej úrovni a budú si pamätať všetky svoje predchádzajúce životy. Toto 

nedobrovoľné odlúčenie už nebude nutné po eliminácii negatívneho stavu. Z 

vyššie uvedených informácií jasne vyplýva, že mŕtvy život negatívneho stavu 

nemožno úplne očistiť a začleniť do pozitívneho stavu Multivesmíru. 

V nasledujúcej kapitole sa budeme zaoberať spájaním rozdeleného. 
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Kapitola 7 

7. KAPITOLA 

 

ZJEDNOTENIE ROZDELENÉHO 

 

Každá duša, ktorá sa inkarnuje na planétu Nula, si je vopred vedomá toho, že si 

po „narodení“ v tele nepamätá nič z minulých životov, odkiaľ prišla, čo je jej 

poslaním. Novorodenci majú ešte spojenie s duchovným svetom, ale postupne sú 

zapájaní do matrixu negatívneho stavu a stávajú sa ovládanými bytosťami. 

Život na tejto planéte je možné bez preháňania prirovnať k bábkovému divadlu. 

Bábkovodiči sú schovaní pod povrchom niekoľkých planét a mesiacov tejto 

slnečnej sústavy a využívajú tie najmodernejšie technológie, aby udržali ľudské 

bytosti v ilúzii, že žijú plnohodnotný život a majú slobodnú vôľu. Ako som už 

povedal v predchádzajúcej kapitole tohto Zjavenia a v 17. kapitole Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista (s Petrom), telo zfabrikované Pseudotvorcami 

nemá veľa spoločného s telom, ktoré som stvoril ja. Vy, ktorí čítate toto Nové 

Zjavenie, ste sa už dokázali aspoň čiastočne vymaniť z ovládacieho programu a 

komunikujete so svojou dušou a bytosťami z pozitívneho stavu. Táto schopnosť 

prebudenia vám bola zapísaná do vašej DNA, aby ste vôbec boli schopní splniť 

úlohu, ktorú ste dobrovoľne prijali pred inkarnáciou na Nulu. Napriek tomu sa 

môže stať, že niektoré bytosti, pochádzajúce z Pravého Stvorenia, sa neprebudia 

a uviaznu v sieti a lákadlách hmotného pseudoživota. S týmto rizikom boli 

všetci vopred oboznámení. 

Na komunikáciu so svojím vyšším ja a ďalšími pozitívnymi bytosťami 

nepotrebujete žiadne rituály, organizácie, kňazov, guru... Stačí úprimná túžba, 

láska v srdci, pokoj a aspoň chvíľu sa zbaviť „šumu“ myšlienok, ktoré vás 

odvádzajú od života v prítomnom okamihu. Čím vyššie vibrácie máte, tým 

menšia je pravdepodobnosť, že pritiahnete negatívne entity, ktoré sa tak rady 

vydávajú za niekoho známeho a uznávaného, napr. duchovného majstra, či 

dokonca za boha s akýmkoľvek menom. Aj pri čítaní čohokoľvek, vrátane tohto 

textu Nového Zjavenia, používajte svoju intuíciu, srdce, nehodnoťte ho svojou 

mysľou, ktorá je takmer neustále „bombardovaná“ ovládacími programami. 

Práve preto, že život na tejto izolovanej planéte je vôbec najzložitejší a najťažší, 

povolal som v tejto dobe transformácie veľké množstvo bytostí z rôznych úrovní 

Pravého Stvorenia, aby sa stali sprievodcami ostatných. Každý má svoju 

špecifickú úlohu, potrebné talenty a nástroje, aby postúpil to, čo je potrebné, v 

danom mieste a čase. Už viete, prečo je na tejto planéte toľko rôznych jazykov, 

náboženských, ekonomických, politických a iných systémov, rás atď. Aby som 

odovzdal nevyhnutné informácie čo najväčšiemu počtu ľudí, musel som najskôr 

dovoliť rozdelenie vo vlastných radoch. Prizeral som a stále ešte prizerám, ako 

sa moji poslovia svetla hádajú, kto má pravdu, kto nie, označujú druhých za
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podvodníkov a vyslancov temnoty, žiarlia na úspechy iných, počítajú svojich 

prívržencov, čitateľov a poslucháčov. Vedzte, že nikto z vás nemá právo súdiť a 

nepozná absolútnu pravdu, pretože ste relatívnymi bytosťami. Hľadajte iba to, 

čo vás spája s ostatnými, snažte sa pochopiť odlišnosti. Moja láska je väčšia, než 

si kto z vás dokáže predstaviť, a len ja najlepšie viem, koho a čím zaujmem a 

privediem späť domov, do Pravého Stvorenia. Ani moja priama inkarnácia Jana 

nie je schopná prijať viac lásky, než unesie. Je tiež obmedzená tým 

zfabrikovaným telom, podstupuje zdĺhavú a nepríjemnú cestu z negatívneho 

stavu, aby lepšie chápala ostatných a vedela sa vcítiť do ich rozmanitých stavov 

a problémov. Až donedávna ste nesmeli vedieť o jej existencii na planéte Nula. 

Dokonca ste dostávali aj nepravdivé informácie, ktoré spochybňovali jej božstvo, 

označili ju za spolupracovníčku temnej strany, túžiacej po sláve, moci a 

peniazoch, dokonca schizofreničku. Vedzte, že opak je pravdou. Z lásky k 

ľudstvu podstupujem v tele Jany mnohé duchovné, duševné i fyzické utrpenia, 

žijem skromne s vedomím, že ma len málo ľudí dokáže prijať ako Bohyňu v 

ľudskom tele, Pána Ježiša Krista Božiu Rodinu. Tak ako pred 2000 rokmi nie je 

ľudstvo schopné spoznať pravého boha od nepravého. Bude sa znovu klaňať 

vlku v rúchu barančom, pretože ho zaujíma vonkajšok, a nestará sa o vnútro. Z 

mnohých dôvodov nepoužívam v tele Jany žiadne „zázraky“, až na malé 

výnimky neuzdravujem chorých, nevraciam dušu do mŕtveho tela atď. Po 

rozdelení ľudstva dostanú všetci láskyplní ľudia nové telá, ktoré už nebude 

nutné neustále opravovať a „liečiť“. 

Ako som uviedol, vyslanci a spolupracovníci svetla sa inkarnovali do rôznych 

tiel na celom svete. Každý dostáva informácie ušité na mieru, aby ich bol 

schopný prijať a ďalej šíriť. Niet divu, že sú také rôzne. V dualite neexistuje iba 

jedna pravda. Záleží na uhle pohľadu, duchovnej úrovni človeka, miere 

ovládania a mnohých ďalších aspektoch. Pri komunikácii s ľuďmi a šírení 

informácií o transformácii Zeme (Nuly) je potrebné prispôsobiť sa poslucháčovi 

a nenútiť mu za každú cenu svoju pravdu, pretože nie je a nemôže byť 

absolútna. Nestavajte sa do úlohy vodcu, guru, niekoho nadradeného ostatným, 

nezakladajte organizácie s pevným poriadkom a pravidlami, skôr sa stretávajte 

a komunikujte v skupinách spriaznených jednotlivcov, ktorí sa neustále 

vyvíjajú, menia a sú ochotní priznať si, že sa môžu aj mýliť. Načúvajte ostatným 

a vyciťujte srdcom, čím vás môžu obohatiť. Zbytočne sa nehádajte a 

neohovárajte, aby ste nezosilňovali už také veľké množstvo negatívnej energie. 

Po roku 2012 dochádza k prepojovaniu mnohých duchovných smerov. Mnohí 

spolupracovníci svetla si viac všímajú prácu svojich kolegov a pomáhajú šíriť 

potrebné informácie oveľa efektívnejšie a rýchlejšie, než tomu bolo skôr, keď sa 

každý „hral na svojom piesočku“. Prosím a žiadam vás, aby ste ešte 

intenzívnejšie hľadali to, čo vás spája s ostatnými, povzniesli sa nad svoje ego a 

pomáhali osloviť a prebudiť ešte viac ľudských bytostí. Hlavne na vás záleží, 

koľko ich bude vyslobodených z pasce negatívneho stavu po rozdelení ľudstva. 
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Druhá strana nezaháľa a ľstivými metódami sa snaží narušovať našu prácu a 

zviesť nič netušiacich ľudí k spolupráci na svojom vlastnom zotročovaní a 

ovládaní. Používa aj duchovné metódy, ktoré sa tvária ako páčiaci sa bohu a 

neškodné, ale v skutočnosti sú pascou, z ktorej sa bytosť nemusí vymaniť po 

mnoho inkarnácií do hmotného tela. Zámerne tu nemenujem žiadne konkrétne 

mená, názvy hnutí a organizácií atď., aby som vám dal priestor pre vlastné 

vyciťovanie a úsudok. Treba byť bdelý a nenechať sa zlákať sladkými rečičkami 

a sľubmi skvelej budúcnosti. Kto má oči a srdce otvorené, vidí rozdeľovanie 

ľudstva do oboch smerov: pozitívneho i negatívneho. Kto vidí iba jeden smer 

vývoja a je slepý k druhému, vystavuje sa nebezpečenstvu sklamania a zníženiu 

vibrácií. Mnohí si ešte myslia, že previbrovanie do 5. dimenzie nemôže 

prebehnúť náhle, že treba niekoľko desiatok či stoviek rokov, aby došlo k 

zmenám fyzických tiel ľudí i planéty. Až po prečítaní Nového Zjavenia Pána 

Ježiša Krista môžete pochopiť, že nič z negatívneho stavu sa nemôže spojiť so 

stavom pozitívnym, nie sú vzájomne zlučiteľné. Je to vesmír a antivesmír, 

hmota a antihmota. Preto musí existovať medzi 4. a 5. dimenziou ochranná 

membrána. Až po eliminácii negatívneho stavu a celej zóny vymiestnenia dôjde 

k ukončeniu tohto cyklu času a začne nový cyklus, kde už žiadna membrána a 

oddelenie nebude treba. Bytosti sa budú slobodne rozvíjať a tvoriť bez toho, aby 

ich ktokoľvek ohrozoval a obmedzoval. Ako som už uviedol, jediným 

obmedzením života v pozitívnom stave je dobrovoľné dodržiavanie duchovných 

zákonov (pozri Nové Zjavenie Pána Ježiš Krista s Petrom - kapitoly 24 a 25). 

Toto Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista Božej Rodiny prichádza v čase, keď boli 

ľudstvu predvedené rôzne kozmické i pozemské znamenia. Najvýznamnejším je 

vstup kométy Ison do tejto slnečnej sústavy. Nejde o obyčajnú kométu z ľadu a 

kameňa, ale multidimenzionálnu mimozemskú loď, ktorej jadro tvorí 

inteligentný kov s vlastnosťami, ktoré umožňujú jej bezpečný prelet nielen 

okolo Slnka, ale aj do jeho stredu. Došlo k posilneniu prepojenia tohto Slnka s 

centrálnym slnkom galaxie a ďalšími stovkami sĺnk do siete, ktorá bude v 

blízkej budúcnosti využitá na odovzdanie vysokej dávky božej energie lásky. 

Tým sa urýchli celý proces transformácie a čoskoro na to dôjde k rozdeleniu 

ľudstva, ako tu bolo už viackrát povedané. Táto dávka energie bude viditeľná aj 

voľným okom, mnohým pripomenie tzv. polárnu žiaru v noci, alebo záblesk 

bieleho svetla cez deň. Na spriaznených stránkach www.varovani.org je inými 

slovami, určenými predovšetkým veriacim kresťanom, popísané, čo sa v tomto 

okamihu stane. Stručne povedané: na niekoľko minút sa každému človeku na 

planéte Zem (Nula) rozšíri vedomie a tvárou v tvár sa stretne so mnou, Pánom 

Ježišom Kristom. Prebehne rýchla rekapitulácia jeho života, teda slovami Biblie 

„Posledný súd“. Potom všetko ustane a bude už záležať na každom jednotlivcovi, 

ako s touto skúsenosťou naloží. Bez tohto môjho milosrdenstva by sa do 

pozitívneho stavu dostalo iba veľmi malé percento ľudskej populácie. Musí byť 

daný čas na spracovanie tohto zážitku, pretože vyvolá veľký zmätok v mysliach. 

Tí, čo sú pripravení na zmeny, ho privítajú a budú ešte odvážnejší a horlivejší 
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pri šírení božieho slova, ucítia moju ochranu a podporu na každom kroku. 

Mnohí nebudú chápať, čo sa stalo, budú hľadať rôzne vysvetlenia u 

náboženských i vedeckých autorít. Toho sa samozrejme chopia elity a budú 

odovzdávať informácie, ktoré prekrútia a skreslia pravý význam celej udalosti. 

Využijú môj zásah vo svoj prospech a zrealizujú falošný druhý príchod Ježiša 

Krista, aby mohli vytvoriť jedno celosvetové náboženstvo a posilnili Nový 

svetový poriadok (NWO). 

Niekoľko pozemských rokov po tejto udalosti, ktorá nemá v celom Multivesmíre 

obdobu, dôjde k rozdeleniu ľudstva, ako bolo oznámené v tomto Novom Zjavení. 

Je tu mnoho negatívnych bytostí, ktoré sa mojej energie lásky zľaknú a 

neunesú ju. Doslova pred ňou utečú. Títo ľudia budú ďalej pokračovať v 

budovaní čipovej totality, NWO a pseudovíťazstva negatívneho stavu. 

Spýtate sa, ako na stretnutie so mnou, Pánom Ježišom Kristom zareagujú 

veriaci iných ako kresťanských náboženstiev? Kto sledujete naše stránky 

www.bozirodina.cz, nájdete odpoveď v niektorých videách, ktorých odkazy sú tu 

umiestnené. Zjavujem sa priebežne vybraným moslimom, židom, budhistom, 

ateistom... a dávam im priamu skúsenosť s jediným Bohom, so mnou. Stávajú 

sa mojimi poslami a nasledovníkmi, šíria pravé božie slovo medzi svojimi 

priateľmi, príbuznými a nemajú to v takom odlišnom kultúrnom a 

náboženskom prostredí jednoduché. 

Hoci Pseudotvorcovia využijú, či skôr zneužijú udalosť, ktorú nazývam 

„Varovanie“, aby vytvorili jedno celosvetové náboženstvo, nebude to v prospech 

kresťanov, ako by sa hocikto mohol domnievať. Veď použijú podobu Ježiša 

Krista! V tom je ich zlovoľnosť, prefíkanosť a manipulácia. Najskôr pozvoľne 

pozmenia božie slovo pri omšiach a iných náboženských obradoch, aby tak 

odviedli čo najviac veriacich odo mňa, pravého Boha bez toho, aby to drvivá 

väčšina z nich spoznala. Nevedomky budú uctievať Satana, teda Pseudotvorcov, 

pôvodcov negatívneho stavu. Praví kresťania, ktorí budú nasledovať mňa, Pána 

Ježiša Krista, budú prenasledovaní a umlčovaní. Toto obdobie bude najťažšie, 

pretože zasiahne väčšinu obyvateľov planéty. Dôjde k mnohým prírodným i 

umelým katastrofám, vojnám, rozpadu finančných a ekonomických systémov, 

odhaleniu mnohých tajomstiev. Ľudia si siahnu až na dno, aby mohli povstať 

ako Fénix z popola a zaslúžili si život v pozitívnom stave (Raji). Tým odpovedám 

na myšlienky a otázky mnohých spolupracovníkov svetla: Je možné, aby ľudia 

previbrovali do 5. dimenzie, Raja bez toho, aby sa o to sami pričinili, zaslúžili? 

Nič nie je zadarmo. Nemyslím tým peniaze a iné „cennosti“, ale vašu lásku, 

oddanosť, spoluprácu so mnou, Pánom Ježišom Kristom Božou Rodinou. 

Odhoďte svoju pýchu, sebastrednosť, lipnutie na hmotných statkoch a pôžitkoch 

a prijmite ma do svojho srdca ako svojho najbližšieho príbuzného, otca a matku. 

Budete mať všetko, čo potrebujete pre svoj život, zahrniem vás láskou, akú ste 

ešte nespoznali. Len ten, kto ma prijme ako jediný zdroj života, bude mať večný 
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život. Čakal/a som už dlho na váš návrat domov. Už je čas, moje vrúcne 

milované deti. 

Udalosť, ktorú som popísal aj pod názvom „Varovanie“, je ďalším dôležitým 

„urýchlením“ transformácie hneď po 21. 12. 2012. Mnohí si už uvedomujete, že 

bez mojej pomoci by ste sa nemohli vyslobodiť z matrixu negatívneho stavu. 

Nehanbite sa poprosiť o moju pomoc pri hľadaní tej najlepšej cesty pre vás. 

Nikto nepozná vašu dušu a váš jedinečný život tak dokonale ako ja, Pán Ježiš 

Kristus. Napriek tomu, že do fyzického rozdelenia ľudstva nebude váš život 

jednoduchý a celkom šťastný, komunikácia so mnou vám prinesie duchovnú 

útechu i materiálnu pomoc v pravej chvíli. Poznáte tak, ako moja priama 

inkarnácia Jana, že nikomu nenaložím viac, než unesie, a všetko, aj tie 

najzložitejšie problémy, sa vyriešia včas. Po náhlom osvietení počas Udalosti sa 

už nikto nebude môcť vyhovárať, že nemá skúsenosť so mnou, Pánom Ježišom 

Kristom. Bude mať slobodnú voľbu, či ma bude nasledovať do pozitívneho stavu 

Multivesmíru, najskôr do 5. dimenzie, alebo sa odo mňa odvráti a bude naďalej 

spolutvorcom negatívneho stavu. Tak ako tak, koniec tejto neprirodzenej 

situácie sa blíži a po krátkom pseudovíťazstve bude negatívny stav eliminovaný 

a duše si potom slobodne vyberú, či ma prijmú ako jediný pravý zdroj života, 

alebo im odoberiem život, aby ďalej nezamorovali Pravé Stvorenie. Cesta k 

večnému životu vedie iba cezo mňa, Pána Ježiša Krista Božiu Rodinu. Nie je iný 

boh a stvoriteľ všetkého a všetkých. 

V nasledujúcej kapitole rozoberieme dôsledky negatívneho stavu na súčasný 

pseudoživot na Nule. 
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Kapitola 8 

8. KAPITOLA 

 

VPLYV NEGATÍVNEHO STAVU NA POZEMSKÝ 

PSEUDOŽIVOT 

 

Planéta Zem (Nula) je škôlkou pre peklá alebo zónu vymiestnenia, antivesmír. 

Je najdôležitejším zdrojom negatívnej energie, bez ktorej sa tento odpadkový 

kôš Multivesmíru nezaobíde, a hneď po rozpade tela tejto planéty v 3. - 4. 

dimenzii začne kolabovať všetko „živé“ v celej zóne vymiestnenia. Z vyššie 

uvedeného oznámenia jasne vyplýva, aké je dôležité, aby došlo k rozdeleniu 

ľudstva a boli umožnené obe cesty, nielen jeho vzostup do vyšších dimenzií 

pozitívneho stavu, ale zároveň aj pseudovíťazstvo stavu negatívneho. Viem, ako 

ľudia lipnú na tomto hmotnom „živote“ a väčšinou si nevedia predstaviť iný 

život. Majú pre svoje lipnutie mnoho dôvodov, niektoré tu uvedieme: 

1. netušia, že existuje život inde vo vesmíre 

2. majú skreslené informácie o živote inde vo vesmíre 

3. sú programovaní negatívnymi entitami, aby milovali tunajší život 

4. keď už majú povedomie o živote v pozitívnom stave (nebi, vyšších 

dimenziách), boja sa, že prídu o niektoré požitky 

5. zabúdajú, že nie sú hmotným telom, teda ani planéta ním nie je 

6. nepoznajú podstatu existencie duality a negatívneho stavu 

7. neveria ničomu, na čo si nemôžu siahnuť, čo nevidí očami. 

Ad 1. Aj v dnešnej dobe rýchleho šírenia informácií (internet, televízia, mobilné 

telefóny...) veľké množstvo ľudských bytostí neverí, netuší či nevie, že nie sú 

jedinými živými a inteligentnými tvormi vo vesmíre. Akékoľvek zmienky o 

mimozemšťanoch zosmiešňujú, bagatelizujú a označujú za sci-fi, šíriteľov 

takýchto informácií majú za bláznov a konšpiračných teoretikov. Nestrácajte 

drahocenný čas presviedčaním týchto ľudí, rovnako sa vám nepodarí zmeniť ich 

názor. 

Ad 2. Títo ľudia už pripúšťajú existenciu mimozemského života, ale spoliehajú 

sa na informácie z televízie (pozri niektoré dokumenty o možných kontaktoch s 

mimozemšťanmi v minulosti, archeologické nálezy - napr. Erich von Däniken) 

alebo rôznych channelingov z nižších duchovných svetov, ktoré majú ďaleko k 

pravde a mnohokrát skôr odrádzajú od túžby lepšie sa informovať o živote mimo 

tejto planéty. 
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Ad 3. Väčšina ľudských bytostí (až 95 %) je ovládaná a programovaná 

negatívnymi entitami, aby sa príliš nezamýšľali nad dôvodmi svojej existencie a 

radšej sa zaoberali prácou, teda uživením svojho hmotného tela, výchovou 

potomkov, zábavou a ďalšími činnosťami, a nemali tak čas, energiu ani chuť 

vchádzať do svojho vnútra a hľadať komunikáciu so svojim vyšším ja. Keď už sa 

zaoberajú hľadaním odpovedí na tému života mimo tejto planéty, nechajú sa 

ľahko zmiasť a ovplyvniť rôznymi uznávanými autoritami (vedci, predstavitelia 

oficiálnych náboženstiev, vlád, dokonca tzv. celebrity). Prostredníctvom médií je 

im ukazovaný život vybraných jedincov v luxuse a je im nahovárané, že taký 

život môže dosiahnuť každý, kto tvrdo pracuje a je dostatočne dravý a neberie 

ohľad na ostatných. Ak nemajú tieto vlastnosti, musia sa uspokojiť so životom 

podriadených tých úspešnejších a bohatších (teda otrockým životom, plným 

stresu, nedostatku, chorôb…). Po dlhú dobu elity používajú pre svojich otrokov 

vo všetkých ekonomických a politických systémoch metódu: chlieb a hry (pozri 

Rímske impérium). 

Ad 4. Ľudia majú veľmi skreslené informácie o živote v pozitívnom stave 

Multivesmíru, obzvlášť v oblasti lásky a sexuálnych vzťahov. Túto tému som 

podrobne popísal najmä v 20. kapitole Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista s 

Petrom a v predchádzajúcich knihách (Kto si a prečo si tu?, Posolstvá z vnútra). 

Stále prevláda názor, že nikde inde vo vesmíre neprežívajú bytosti sexuálny 

vzťah a nepoznajú orgazmus. Ako Stvoriteľ všetkého a všetkých vás môžem 

ubezpečiť, že bez sexuálnej energie, spojenia mužského a ženského princípu 

nemožno nič stvoriť. Čím vyššie vibrácie, tým krajší, dlhší a plnší je orgazmus 

bytostí, ktoré sa spolu milujú. Tejto skutočnosti sú si veľmi dobre vedomí aj 

Pseudotvorcovia a ich poskoci a pomocníci. Preto obmedzili na minimum 

možnosť prežívania orgazmu u zfabrikovaných ľudských tiel, aby im zabránili 

spojenie so mnou, Pánom Ježišom Kristom. Navyše sa všemožne snažia o 

vyvolanie rozporu vo vnímaní sexuálneho spojenia. Na jednej strane ho 

predstavujú ako niečo nečisté, poklesnuté (pozri náboženské organizácie), na 

druhej strane podporujú prostitúciu, homosexuálne a iné neprirodzené zväzky, 

rozpad rodín, vyzývavé správanie a zvrhlé sexuálne praktiky. Za každú cenu sa 

snaží o oddelenie pravej lásky a sexu. V pozitívnom stave je sexuálny vzťah 

spojený s láskou. To neznamená, že dvojice spolu musia žiť „večne“ či „celý 

život“, nie sú ničím viazaní (manželským sľubom, majetkom, čímkoľvek, čo tu 

máte), ak majú pocit, že si už odovzdali všetko, čo treba, rozídu sa ako najlepší 

priatelia a pokračujú v iných partnerských vzťahoch. Ďalším pôžitkom, ktorého 

sa väčšina ľudí nechce vzdať, je jedlo. Hrubohmotné telo potrebuje viac energie 

ako telá jemnohmotnejšie. To neznamená, že v pozitívnom stave nikto nič neje. 

Ide skôr o to, že bez prísunu potravy také dokonalé telo nezomrie od hladu. 

Každý tam má možnosť jesť, čo mu chutí. Navyše chuť i vôňa akéhokoľvek jedla 

je tam oveľa intenzívnejšia, plnšia a prináša oveľa väčší zážitok, než je tomu tu. 

Len upozorňujem, že hamburgery s hranolkami tam nenájdete. Ak vám stojí za 

to, aby ste kvôli nim ďalej otročili bankárom, skorumpovaným vládam a ďalším, 
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zostaňte po rozdelení ľudstva s nimi a s čipom pod kožou ukazujte ostatným vo 

Stvorení, ako vyzerá život bezo mňa, Pána Ježiša Krista. 

Ad 5. Málokto si uvedomuje, že nie je hmotným telom, ale je vedomím. Preto 

ľudia tak lipnú na svojom tele. Majú strach zo smrti, ale pritom paradoxne 

robia všetko preto, aby svoje telo zničili a zlikvidovali: napr. konzumáciou 

alkoholu a iných drog, nezdravého až jedovatého jedla, nedostatkom, alebo 

naopak nadbytkom pohybu, „liečbou“ chemickými preparátmi, negatívnym 

myslením atď. Telo je vo všetkých dimenziách iba oblek či prostriedok, ktorý 

umožňuje zažívať skúsenosti rôzneho druhu, nie je trvalou súčasťou bytosti. To 

isté, ale na inej úrovni, platí pre vesmírne telesá, napr. planéty. Telo planéty 

Zem, ktoré je v súčasnej dobe veľmi choré, už čoskoro splní účel, na ktorý bolo 

použité. Bytosť Gaia má viac tiel, ako som už povedal v tejto dávke Nového 

Zjavenia, a preto sa časť ľudstva „presunie“ alebo previbruje na telo v 5. 

dimenzii, nazvanej Nová Zem. Nechýba na nej nič z prírodných krás „Starej 

Zeme“, naopak, je ešte krajšia, než si viete predstaviť. Zato na nej nenájdete nič, 

čo súvisí so životom v negatívnom stave. 

Ad 6. Kto nečítal Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, nemôže plne porozumieť 

existencii negatívneho stavu. Niet divu, keď ste uzavretí už státisíce rokov v 

izolácii, nepamätáte si predchádzajúce životy a drvivá väčšina má stále 

zapuzdreného ducha a dušu, teda nemá priame spojenie so mnou, jediným 

zdrojom života. Navyše ste programovaní a ovládaní negatívnymi pozemskými i 

mimozemskými entitami, ktoré vás neustále presviedčajú, aj prostredníctvom 

mnohých duchovných učení, náboženstiev a smerov, že existencia duality, dobra 

a zla, svetla a temnoty, je prirodzenou súčasťou Boha. Robí ma priamo 

zodpovedným za všetko, čo sa im deje. Až Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista 

prináša pravdu o Pseudotvorcoch a aktivácii negatívneho stavu (pozri kapitolu 

6). Z mnohých dôvodov tu nebudeme znovu opakovať podrobné a úplne výstižné 

vysvetlenie pôvodu, obmedzeného trvania a eliminácie negatívneho stavu vo 

Stvorení. Stačí pripomenutie niekoľkokrát spomínanej zásadnej duchovnej 

otázky: Ako by vyzeral život bez duchovných princípov lásky Stvoriteľa 

všetkého a všetkých, predtým Najvyššieho, teraz Pána Ježiša Krista, čoskoro 

Pána Ježiša Krista Božej Rodiny. 

Ad 7. Obmedzený pseudoživot na tejto planéte umožňuje iba nepatrné možnosti 

vnímania reality. Preto je tu veľké množstvo hypotéz, teórií a rozporuplných 

učení o pôvode života, vesmíru... Ľudia najčastejšie vychádzajú zo skúseností 

získaných zmyslami (zrak, hmat, chuť, sluch, čuch). To, čo nemožno zaradiť 

medzi zmyslové vnemy, nazývajú neprirodzené, paranormálne a väčšinou 

neexistujúce. Vedci pomenovali vyššie dimenzie Multivesmíru, ktoré nie sú 

schopní vidieť, temnou hmotou. Nič nie je ďalej od pravdy. Pravé Stvorenie 

doslova hýri farbami, aké v tomto zfabrikovanom tele nie ste schopní vidieť. To 

vy živoríte v čiernom a špinavom (duchovne, duševne i fyzicky) antivesmíre, kde 
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otročíte svojim pánom a ešte si mnohí vyžívate, aký je život tu krásny a úžasne 

zábavný! 

Zvieracie gény v ľudskom tele od Pseudotvorcov spolu s nízkymi vibráciami v 

dôsledku negatívnych volieb, ovládania a strachu spôsobujú, že sa ľudské 

bytosti neustále o niečom dohadujú, obhajujú svoje „územie“ aj za cenu 

zabíjania mnohokrát veľmi krutými spôsobmi. Dejiny ľudstva na tejto planéte 

sú doslova dejinami vojen. Deťom v školách vtĺkate do hlavy mená vojnových 

„hrdinov“ a dáta významných bitiek a víťazstiev tej správnej strany. Aby toho 

nebolo málo, po nejakej „revolúcii“ sa dejiny jednoducho prepíšu a skôr 

oslavovaní vojvodcovia sú zrazu zatracovaní a očierňovaní. Nikto sa už dávno 

nevyzná v tom, čo sa naozaj stalo. K tomu všetkému tu dochádza k manipulácii 

verejnej mienky, aby nikto nepoznal pravú príčinu vojny. Keby ľudia vedeli, že 

hlavnými strojcami takmer všetkých vojen sú elity, najmä bankári a mocní 

tohto sveta, ktorí sa snažia hlavne o zisk a moc nad ostatnými, nenasadzovali 

by vlastné životy a spojili by sa, aby k žiadnym vojnám už nedochádzalo. 

Nehovorím tu o chystanom globálnom fašistickom štáte s centrálnou vládou, 

armádou, menou a náboženstvom (NWO), ale o mierumilovnom spoločenstve 

ľudí, ktorí sa prebudili zo spánku a chcú žiť v spravodlivejšom a láskyplnejšom 

svete. Práve taký život som prichystal všetkým, ktorí už nechcú živoriť na 

smetisku pod taktovkou Pseudotvorcov a ich prisluhovačov. 

Ako som už niekoľkokrát povedal, entity v celej zóne vymiestnenia sa vyživujú 

negatívnymi energiami ľudí. Preto robia všetko, aby vyvolávali strach: 

- plánujú vojny na celej planéte Nula 

- plánujú všetky ekonomické krízy 

- plánujú ekologické katastrofy (napr. havárie ropnej plošiny v Mexickom 

zálive, jadrovej elektrárne v Černobyle, Fukušime) 

- plánujú pandémie chorôb (napr. „Španielska chrípka“, AIDS, Prasacia 

chrípka…) 

- plánujú obmedzenie počtu obyvateľov prostredníctvom vojen, chorôb, 

hladomoru, očkovania... 

- plánujú postupné obmedzovanie ľudských práv a slobôd až po čipovaní a 

neustálu kontrolu (pozri knihu Georgea Orwella - 1984, prednášky Davida 

Ickea) 

- plánujú manipulácie s počasím (HAARP, chemtrails…), a tak vyvolávajú 

zemetrasenia, cunami, extrémne sucho či povodne, snehové búrky a tornáda, 

otrávenie lesov, vodstva, vzduchu, potravín… ľudí 

- plánujú rozvrat rodín (juvenilná justícia, homosexuálne sobáše, pedofília, 

sexuálna zvrátenosť a neviazanosť v médiách…) 
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- bránia šíreniu pravdivých informácií (cenzúra vo všetkých médiách, vrátane 

internetu - viď zmazané videá na YouTube…) 

- bránia zavedeniu bezplatnej voľnej energie, technológií šetrných k prírode a 

ľuďom (Nikola Tesla, M. T. Keshe) 

- bránia prírodnej a neinvazívnej liečbe chorôb 

- bránia pestovaniu „neschválených“ plodín, šíria geneticky modifikované osivo 

a plodiny, zastrašujú farmárov, poľnohospodárov a záhradkárov 

- bránia voľnému prístupu ľudí k pitnej vode, vyberajú za ňu peniaze 

- vyvolávajú v ľuďoch sexuálne, národnostné, rasové, náboženské, ekonomické, 

politické… rozbroje a nenávisť 

- vyvolávajú v ľuďoch pocity menejcennosti (úmyselné zatajovanie a 

skresľovanie božieho slova všetkými cirkvami, potláčanie duchovných a 

duševných schopností, najmä u detí…) 

- zatajujú existenciu inteligentného mimozemského života, pritom 

spolupracujú s negatívnymi entitami a výmenou za moderné technológie im 

dovoľujú unášať ľudí a robiť na nich rôzne pokusy. 

Opäť upozorňujem, že nie je cieľom tohto Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista 

Božej Rodiny podávať podrobné informácie k vyššie uvedeným témam. Ide o 

zhrnutie vplyvu negatívneho stavu na život na tejto planéte. Každý, kto hľadá, 

nájde. Ak máte stále pocit, že je takýto život pre vás znesiteľný a prijateľný, 

nebránim vám ešte chvíľu v ňom pokračovať. Ale najskôr príde „Varovanie“ 

alebo „Udalosť“, kedy vám na chvíľu otvorím vedomie, aby ste si potom mohli 

vybrať, ktorú z dvoch hlavných ciest chcete ísť, potom nechám už bez 

prítomnosti láskyplných ľudí zvíťaziť negatívny stav, nakoniec tento 

experiment ukončím svojím Druhým príchodom Pána Ježiša Krista a svojou 

energiou lásky eliminujem negatívny stav. Jediným liekom na všetko choré, 

sprznené a ukradnuté z Pravého života je LÁSKA. 

Práve o LÁSKE budeme písať v nasledujúcej kapitole. 
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Kapitola 9 

9. KAPITOLA 

 

LÁSKA 

 

Ja, Pán Ježiš Kristus, som absolútna LÁSKA, MÚDROSŤ, INTELIGENCIA, 

DOBRO… ako bolo oznámené v predchádzajúcich častiach a knihách Nového 

Zjavenia. Nie som teda pôvodcom negatívneho stavu, iba dovoľujem, aby po 

určitý obmedzený čas ukazoval všetkým bytostiam vo Stvorení, čo nemajú voliť. 

Tento experiment sa chýli ku koncu. Siedma pečať (pozri Zjavenie svätého Jána 

v Novom Zákone Biblie Svätej) sa otvára práve knihami Nového Zjavenia. Nik 

iný ako ja, jediný nedeliteľný Boh a Stvoriteľ všetkého a všetkých, Pán Ježiš 

Kristus, nemôže podať taký pravdivý, ucelený, objektívny a jedinečný pohľad na 

situáciu vo Stvorení, zamorenom a ovplyvnenom negatívnym stavom. Práve z 

absolútnej lásky k svojmu Stvoreniu nedovolím, aby bolo nútené žiť pod 

neustálou hrozbou kontaminácie stavom, ktorý ohrozuje samotnú existenciu 

života. Pustili by ste snáď do svojho domu, kde žijete so svojou milujúcou a 

milovanou rodinou, nejakého zlodeja či vraha? Pozerali by ste sa na to, ako 

zabíja, lúpi a przní všetko, čo je vám drahé? Pretože ľudstvo na tejto planéte 

Nula je kľúčom k ukončeniu existencie negatívneho stavu, z lásky ku všetkým 

bytostiam Multivesmíru robím všetko, čo je potrebné, aby som otvoril oči čo 

najväčšiemu počtu ľudí. Každý prechádza individuálnou duchovnou cestou, nie 

je teda možné, aby som všetkým podával rovnaké informácie. Túto tému som už 

na stránkach Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista Božej Rodiny spomenul. 

Teraz je čas ju viac rozviesť a upresniť. Popíšem tu chronologicky svoj plán 

najdôležitejších oznámení a následných udalostí: 

1. POSOLSTVO ĽUDSTVU (Borupská duchovná škola) 1967 - 1969 

Tu vystupujem ako Orton, duchovný ručiteľ galaxie a oznamujem, že prídu 

veľké zmeny a tento spôsob negatívneho života na planéte Zem je na konci. Tiež 

upozorňujem na ďalšiu knihu Zjavenia, ktorá sem bude čoskoro prinesená 

(Prvou knihou je Starý zákon, druhou knihou je Nový zákon. Tretia kniha bude 

napísaná.). V tejto dobe konca 60. rokov 20. storočia prišla prvá zosilnená dávka 

energie z centra vesmíru, ktorá spôsobila veľké zmeny vo vedomí ľudí. Došlo k 

mnohým významným posunom v politike, kultúre, vzťahoch medzi ľuďmi. 

Medzi najdôležitejšie udalosti patrila tzv. „Pražská jar 1968“ vo vtedajšej 

Československej socialistickej republike, ktorá bola násilne ukončená okupáciou 

vojsk Varšavskej zmluvy. Väčšie duchovné precitnutie viedlo aj k vzniku 

neorganizovaného hnutia hippies (Kvetinové hnutie, deti kvetín), ktoré 

ovplyvnilo aj hudbu a umenie (Beatles, Karel Kryl...), postoj k pokrivenej



 

-53- 
 

morálke, zotročeniu finančným systémom, volalo po mieri, slobode a sociálnej 

spravodlivosti. 

2. 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 boli nadiktované 

mnou, vtedy ešte Najvyšším v rokoch 1982 až 1985 Petrovi Danielovi 

Francuchovi, príslušníkovi českého národa, ktorý žil v USA. 

Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista som nadiktoval už ako Pán Ježiš Kristus 

rovnakému poslovi Petrovi v rokoch 1988 až 1989, lebo koncom roku 1987 došlo 

k fúzii Najvyššieho s telom Ježiša Krista a vznikol nový hybrid Absolútneho 

Boha a Stvoriteľa. 

Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista som nadiktoval v rokoch 1992 

až 1994 opäť Petrovi. 

Všetky knihy Nového Zjavenia, najmä Nové Zjavenia Pána Ježiša Krista, 

priniesli zmeny na všetkých úrovniach života, nielen tu na Nule, ale aj inde vo 

Stvorení, hoci ich v tom čase čítalo len nepatrné množstvo ľudí. Na konci 80. 

rokov 20. storočia padla tzv. „železná opona“ a zrútil sa komunistický režim v 

mnohých krajinách tzv. „východného bloku“. Mnohí ľudia sa tešili z novo 

nadobudnutej slobody a demokracie, pretože vtedy ešte netušili, že je to len 

ďalší podvod a otroctvo, spôsobené negatívnym stavom. Deväťdesiate roky 

priniesli prudký rozvoj technológií, najmä výpočtovej techniky a internetu, čo 

umožnilo a stále umožňuje efektívnejšie a rýchlejšie šírenie informácií, teda aj 

Nového Zjavenia. Negatívna strana však nezaháľa a kladie väčší odpor v 

podobe cenzúry, prinášania sprznených a prekrútených informácií, či skôr 

dezinformácií. 

3. KNIHY HOVORY S BOHOM, PRIATEĽSTVO S BOHOM a ďalšie, 

napísané s Nealom Donaldom Walschom od roku 1992, sú určené najširšiemu 

okruhu duchovne hľadajúcich čitateľov, ktorí ešte nie sú schopní prijať celú 

pravdu o pôvode negatívneho stavu v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista. 

Približujem sa vám všetkým ako láskyplný Boh, ktorý nič nepotrebuje, nikoho 

netrestá, je maximálne zhovievavý a tolerantný. Je to pravda z určitého uhla 

pohľadu. Ale vzhľadom na situáciu v celom Multivesmíre nemôžem dlhšie 

tolerovať rozpínanie negatívneho stavu na úkor Pravého Stvorenia. Nie je 

„náhoda“, že na začiatku duchovnej cesty mojej jedinej priamej ženskej 

inkarnácie Jany som jej prostredníctvom média z Moravy odporučil prečítanie 

knihy Priateľstvo s Bohom (až 4. knihu série Hovory s Bohom). Ani ona vtedy 

nemohla prijať Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista. Pretože je najvyspelejšou 

dušou Multivesmíru, prvýkrát sa s týmto rozsiahlym a najpravdivejším dielom 

(nielen na tejto planéte) zoznámila už 9 mesiacov od začiatku našej telepatickej 
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komunikácie v októbri až decembri 2003. Až po prečítaní Nového Zjavenia som 

jej povedal, že je mojou inkarnáciou, teda Pánom Ježišom Kristom v ženskom 

tele, zároveň mojou manželkou a matkou dieťaťa (vtedy som ešte použil meno 

Ježiš). Keď sme s Janou dokončili knihu Hovory s Bohom: S tebou láska kvitne 

láska okolo nás, oznámil som jej, že predslov napíše Neale Donald Walsch. 

Tesne pred vydaním knihy som jej osobne tento predslov nadiktoval. Jana sa s 

Nealom stretla čoskoro po vydaní našej knihy na seminári v Prahe (október 

2003). Osobne mu odovzdala jeden výtlačok v českom jazyku a nechala sa s ním 

vyfotiť. Prečo som Nealovi o predslove nič nepovedal a dovolil, aby sa na ďalšom 

seminári v Prahe (máj 2004) od nej dištancoval? Vtedy ešte nebolo možné, aby 

sa širšia verejnosť dozvedela o mojej priamej inkarnácii. Bola až na začiatku 

svojej duchovnej cesty a tej najnáročnejšej prípravy na poslanie mesiáša a 

Bohyne v ľudskom tele. Nedovolil som však, aby sa s ňou Neale súdil. Hoci ego 

Neala o predslove informované nebolo, jeho duša áno. Ako jediný Boh mám 

sväté právo použiť meno bytosti, s ktorou úzko spolupracujem, v prospech 

celého Stvorenia, keď je to potrebné bez toho, aby som tým porušil duchovné 

zákony. To ja som autorom nielen kníh Hovory s Bohom. Mnoho inkarnovaných 

bytostí svetla tu na Nule považuje knihy N. D. Walscha za dielo druhej 

(negatívnej) strany práve preto, že som tu taký tolerantný, nestranný, 

odpúšťajúci akékoľvek, aj tie najhoršie hriechy (pozri rozhovor o Hitlerovi a 

nebi). Nezabudnite, že sa z lásky k vám snažím získať srdce čo najväčšieho 

množstva ľudí. Kto už raz nastúpi spiatočnú cestu ku mne, jedinému zdroju 

života, nezostane na rovnakej úrovni, ale postupne je schopný prijímať 

pravdivejšie a pravdivejšie duchovné posolstvá a informácie. Tempo a poradie je 

rôzne, ale každý sa raz s Novým Zjavením stretne, aj keď to v drvivej väčšine 

nebude v tomto hrubohmotnom tele na planéte Nula. Jana najskôr prečítala 

všetky knihy Hovory s Bohom a hneď nato so mnou napísala voľné 

pokračovanie s podtitulom: S tebou láska kvitne láska okolo nás. Nemá veľa 

spoločného s knihami od Neala, pretože som ju tu nazval mesiáškou a preberal 

s ňou hlavne jej život. Táto kniha je skôr záznam začiatku jej (mojej) duchovnej 

cesty v tele. Dnes je moja milovaná inkarnácia a žena na oveľa vyššej duchovnej 

úrovni. Uvedomuje si, že najmä 1. diel našich Hovorov s Bohom je určený 

začiatočníkom na duchovnej ceste a že názory na čokoľvek sa počas života 

menia. Na začiatku roku 2004 som jej oznámil, že budeme pokračovať v písaní 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Kto iný by mal písať tú najdôležitejšiu a 

zároveň najpravdivejšiu knihu? 

4. NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA BOŽEJ RODINY, napísané 

na internete „v priamom prenose“ od decembra 2012 Janou Kyslíkovou, Pánom 

Ježišom Kristom v ženskom tele, súčasťou Božej Rodiny. Prepojením Hovorov s 

Bohom s Novým Zjavením som ukázal svoju bezhraničnú lásku a cestu z 

negatívneho stavu do stavu pozitívneho, z pekla do raja, z antivesmíru do 

vesmíru, zo zóny vymiestnenia do zóny umiestnenia. 
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Ľudia často zamieňajú význam slova láska za potrebu niekoho vlastniť, ovládať, 

obmedzovať jeho slobodu. Len málokto cíti bezpodmienečnú lásku. Myslí si, že 

môžu byť v živote šťastní, len keď majú vedľa seba stáleho partnera (manžela, 

manželku), ktorý ich miluje, s ktorým majú deti, domov... Čoskoro však zistí, že 

ich taký život nenapĺňa. Príčinu hľadajú najčastejšie u partnera, viní ho, že sa 

zmenil, nesplnil očakávania a veľmi často dochádza k rozchodom, ktoré majú 

negatívny vplyv na deti. Aby fungoval milostný vzťah medzi partnermi, treba 

najskôr nájsť lásku k sebe, spojiť sa so svojou dušou, vyšším ja, bohom vo 

svojom srdci. Ak pozvete do svojho života ma, Pána Ježiša Krista, naplnia sa 

slová z podtitulu našej knihy: S tebou láska kvitne láska okolo nás. Iba ja, 

absolútny Boh, najlepšie poznám vaše potreby a túžby, môžem vás priviesť k 

partnerovi, s ktorým zažijete láskyplný a vyvážený vzťah. Ani ten však nebude 

trvať večne. Nie „náhodou“ sa aj sem dostalo príslovie: život je zmena. Iba 

mŕtvy život negatívneho stavu miluje stagnáciu, tradície, zväzky a záväzky. 

Jediný naozaj nekonečný milostný a láskyplný vzťah môžete mať so mnou, 

Pánom Ježišom Kristom, pretože vám dávam život, som vašou matkou aj otcom, 

absolútne milujúcim partnerom a najlepším priateľom. Dám vám každému to, 

po čom vaše srdce túži a oveľa viac, keď budete žiť v súlade s duchovnými 

zákonmi Multivesmíru (pozri 25. kapitolu Nového Zjavenia s Petrom). 

Čím vyššie vibrácie lásky bytosť má, tým viac pomáha ostatným, tým menej 

myslí na svoj prospech. Platí to aj pre ľudské bytosti tu na Nule. Tie 

najláskyplnejšie nenájdete na titulných stranách časopisov, vo vedúcich 

funkciách, ani sa o nich neučia v školách. V televíznych správach sa o nich 

dozviete len v súvislosti s likvidáciou následkov prírodných katastrof, keď 

nezištne pomáhajú ostatným, hoci aj ony utrpeli straty, nielen materiálne. 

Láska má mnoho podôb. Prejavuje sa aj vo vzťahu k zvieratám, prírode, 

planéte. Ako som už niekoľkokrát povedal, všetko je živé a má vedomie. Aj 

izbové rastliny v byte reagujú na vaše vibrácie a darí sa im lepšie v láskyplnom 

prostredí. V kryštáloch tela planéty sú uložené informácie o vývoji ľudstva. Iste 

si viete predstaviť, akého charakteru sú, keď dejiny sú plné negatívnych 

vzťahov, konfliktov, strachu. Aj to je jeden z mnohých dôvodov, prečo nemožno 

previbrovať s takto kontaminovaným telom planéty do pozitívneho stavu. Ihneď 

by došlo k zamoreniu. Už viete, že som pre vás prichystal nové fyzické telá 

(vrátane planéty „Nová Zem“), ktoré postrádajú všetko, čo je zfabrikované 

Pseudotvorcami. Bolo by oveľa jednoduchšie nechať ľudstvo bez mojej pomoci 

dôjsť až k sebazničeniu. Po rozpade planéty Nula by už nemohla „fungovať“ celá 

zóna vymiestnenia, pretože by ju už nemal kto zásobovať negatívnou energiou. 

Len z lásky k vám podstupujem tento zdĺhavý a náročný proces transformácie 

aj vo fyzickom tele Jany, len láska vás vyslobodí z pazúrov negatívneho stavu. 

Z vyššie uvedených oznámení jasne vyplýva, že v tomto tele a na tejto planéte 

nemôžete spoznať a pocítiť pravú bezpodmienečnú lásku, akú prežívajú bytosti 

v pozitívnom stave Multivesmíru. Môžete sa snažiť zvyšovaním uvedomenia, 
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prijímaním pravdivých informácií, vchádzaním do vnútra, všetkými možnými i 

nemožnými spôsobmi o priblížení sa k tomuto ideálu lásky, ale pokiaľ ste 

prítomní v zóne vymiestnenia v týchto hrubohmotných telách, neprekročíte 

hranicu, ktorá oddeľuje obe protikladné zóny Multivesmíru. Tým vás rozhodne 

nechcem odradiť od práce na sebe a zvyšovania vibrácií, skôr naopak. Otváram 

vám ešte viac oči, aby ste nespadli do pasce rádoby duchovných učiteľov a 

sprievodcov, ktorých je tu ako múch. Aj webové stránky, ktoré odporúčame na 

našich www.bozirodina.cz, sú kontaminované negatívnym stavom. Napriek 

tomu vás znova nabádam: hľadajte, čo nás spája, vyciťujte srdcom každú 

jednotlivú informáciu, vnímajte energiu, svoje pocity (pozri Celestínske 

proroctvo). 

Všetci, ktorí čítajú knihy Nového Zjavenia, majú možnosť nadviazať priamy 

kontakt so mnou, Pánom Ježišom Kristom. Prečo túto možnosť neponúkam 

ostatným? Kto nepochopil, že som jediný zdroj života a z nevedomosti, či 

úmyselne ma neprijíma ako jediného absolútneho Boha, Stvoriteľa všetkého a 

všetkých, neobracia sa na mňa so svojimi prianiami, túžbami a modlitbami, 

nemôže byť v priamej komunikácii so mnou, zatiaľ potrebuje prostredníkov 

(anjelov, archanjelov, majstrov...). Až po rozdelení ľudstva sa osobne stretne so 

mnou a zoznámi sa s Novým Zjavením a bude mať rovnakú možnosť ako vy, kto 

ma už poznáte. Vyzývam vás, všetkých čitateľov a praktizujúcich Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista, nadviažte so mnou intímny, osobný a jedinečný 

vzťah, staňte sa mojimi prorokmi a poslami LÁSKY, pomôžte mi (nám) ešte 

intenzívnejšie a účinnejšie s transformáciou ľudstva do pozitívneho stavu. 

Prinesiem do vášho života viac lásky, mieru, stretnutia so spriaznenými 

dušami, vyriešenia problémov na všetkých úrovniach. Pocítite moje objatie, 

pohladenie, útechu v ťažkých chvíľach, pretože nás všetkých ešte čaká veľa 

práce v tomto čase zmien. Obracajte sa na mňa s akoukoľvek žiadosťou, pokúste 

sa milovať ma aj vo chvíli, keď vám nebude najlepšie, pretože ja nie som 

pôvodcom vášho nešťastia. Pred inkarnáciou na túto planétu ste boli všetci 

oboznámení s náročnosťou vašej úlohy a všetkými nebezpečenstvami a 

úskaliami. Prinášate SVETLO A LÁSKU do temnoty a nenávisti. Ste 

priekopníkmi nového života, vyslancami pravého Boha, Pána Ježiša Krista na 

nepriateľskom území. Bez vašej pomoci by som nemohol dokončiť túto 

najnáročnejšiu úlohu v histórii Multivesmíru. Buďte mojou pravicou, mojimi 

očami i srdcom. Sme vaši služobníci a zároveň radcovia aj pomocníci, a tak to 

bude navždy. Všetci ste pod mojou ochranou, nikto vám nezabráni splniť vaše 

poslanie. Spolieham sa na vás a počítam s vašou oddanosťou a pomocou. Teším 

sa na láskyplný osobný vzťah s každým z vás. Neváhajte ani minútu a oslovte 

ma. Nebudem hluchý ani slepý k vašej túžbe so mnou zdieľať život. Stačí 

úprimná a láskyplná prosba, nie sú potrebné žiadne rituály, špeciálne modlitby 

ani miesta. Nájdete ma vo svojom srdci, zbavenom strachu a sebapodceňovaní. 

Som váš najbližší príbuzný a veľmi vás milujem. 
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V ďalšej kapitole sa budeme zaoberať praktizovaním Nového Zjavenia v 

každodennom živote pred aj po rozdelení ľudstva. 
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Kapitola 10 

10. KAPITOLA 

 

PRAKTIZOVANIE NOVÉHO ZJAVENIA PRED AJ PO 

ROZDELENÍ ĽUDSTVA  

 

V 16. kapitole Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista (s Petrom) bolo podrobne 

popísané, ako používať znalosti tohto Zjavenia v každodennom živote 

jednotlivca, ako ho praktizovať. Táto dávka Nového Zjavenia je viac zameraná 

na transformáciu ľudstva a planéty Zem (Nula) v aktuálnom čase, a preto je 

potrebné uviesť viac konkrétnych príkladov, aby čo najviac čitateľov toto 

Zjavenie pochopilo a boli schopní žiť v súlade s ním. Najdôležitejšie je uznať a 

prijať novú prirodzenosť absolútneho boha, Pána Ježiša Krista. Na planéte 

Nula, ktorá je pod vplyvom negatívneho stavu, žije len veľmi málo bytostí, ktoré 

poznajú pravé meno jediného zdroja života. Dokonca ani veriaci kresťanských 

cirkví, ktoré vychádzajú z učenia Ježiša Krista, nevedia alebo plne nechápu, že 

nanebovzatím fyzického tela Ježiša sa Boh stal človekom, aby sa viac priblížil 

všetkým bytostiam v Multivesmíre. Len vďaka tomuto aktu môže každý 

nadviazať priamy vzťah so mnou, Pánom Ježišom Kristom, bez toho, aby 

potreboval akéhokoľvek prostredníka, médium. K tomu treba mať otvorené 

srdce a slobodne sa rozhodnúť pre komunikáciu so mnou. Kto však nepozná 

moje pravé meno, nemôže sa so mnou spojiť. Je to rovnaké, ako by ste vytočili 

nesprávne telefónne číslo a volali niekomu inému, než ste chceli. Obyvatelia 

planéty Nula z mnohých dôvodov nečítali Nové Zjavenie, a preto drvivá väčšina 

z nich nemôže za to, že ma oslovuje nesprávne. Kým trvá táto neprirodzená 

situácia, keď pravé Božie slovo doslova živorí a je prekrúcané, spochybňované a 

nie je brané vážne, čo je spôsobené samotnou existenciou negatívneho stavu, 

komunikujem dočasne aj s tými, ktorí zatiaľ nemohli prečítať Nové Zjavenie a 

napriek tomu plní môj dokonalý plán na vyvedenie ľudstva zo zóny 

vymiestnenia do Pravého Stvorenia. Až do rozdelenia bude trvať táto výnimka, 

ktorá potvrdzuje pravidlo. 

Zameriam sa najskôr na vás, kto čítate Nové Zjavenie a máte už informáciu o 

mojom pravom mene. Ako každá bytosť v Multivesmíre máte slobodnú vôľu: 

prijať, alebo odmietnuť moju pravú prirodzenosť. Už sa nemôžete vyhovárať na 

neznalosť, manipuláciu či vplyv čohokoľvek, čo tu máte. Je životne dôležité, aby 

ste sa na mňa obrátili a požiadali ma o radu, vedenie a čokoľvek je potrebné na 

splnenie vašej úlohy. Len ja zo svojej absolútnej pozície dokonale poznám všetky 

aspekty vášho života a môžem vás čo najoptimálnejším spôsobom vyslobodiť zo 

zajatia negatívneho stavu. Ako už bolo oznámené vo vyššie uvedenej kapitole 

predchádzajúcej dávky Nového Zjavenia, aj meno, ako všetko, v sebe nesie 

energetický odtlačok. Vyzývam vás, aby ste od tohto prítomného okamihu
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používali nielen na komunikáciu so mnou, ale aj s inými o mne, moje jediné 

pravé meno PÁN JEŽIŠ KRISTUS. Prevediem vás cez všetky úskalia, 

nebezpečenstvá a úklady negatívnych bytostí, prinesiem vám viac lásky, pokoja 

a dostatok všetkého, čo potrebujete pre plnenie svojho poslania. Nemusíte 

opustiť svojich blízkych, uzavrieť sa do izolácie, aby ste žili v súlade s Novým 

Zjavením. Je to oveľa jednoduchšie, než čakáte. Keď mi odovzdáte svoj život, 

stanete sa slobodnejšími a menej závislými od matrixa a svojho ega. Krok za 

krokom sa budete zbavovať všetkých blokov, bludov, falošných predstáv o 

živote, závislostí na čomkoľvek, urobíte si „poriadok“ vo vzťahoch s ostatnými 

ľuďmi, nájdete vnútornú rovnováhu a pocit bezpečia. Postupne zlepším aj váš 

zdravotný stav. Nie je lepšieho lekára vášho tela i duše, než som ja, stvoriteľ 

dokonalých ľudských tiel pred tým, než ich sprznili Pseudotvorcovia. 

Upozorňujem tiež na fakt, že telo Ježiša bolo zbavené všetkého negatívneho a 

bolo opravené do pôvodnej podoby, postráda teda niekoľko anomálií, ktoré 

zfabrikovali spomínaní Pseudotvorcovia. Znovu opakujem, že v pozitívnom 

stave Multivesmíru nemôže prežiť NIC zo stavu negatívneho. Preto aj pre vás, 

kto po rozdelení ľudstva previbrujete do 5. dimenzie Pravého Stvorenia, som 

pripravil tzv. „duplikáty“, teda nové, nezaťažené a dokonalé telá, ktoré vám 

umožnia plnohodnotný život v pozitívnom stave, naplnia vás uspokojením, 

radosťou a šťastím, nebudú vás obmedzovať a mnohokrát aj odpudzovať svojim 

nepekným vzhľadom či nedostatkom. Ak ste z akéhokoľvek dôvodu homosexuáli 

(ženy aj muži), zbavím vás tejto neprirodzenej orientácie raz a navždy. To 

neznamená, že sa musíte rozísť so svojim súčasným partnerom/partnerkou. 

Dostanete telo, s ktorým bude súznieť aj vaša duša. Napríklad homosexuálny 

muž, ktorý sa skôr identifikuje so ženskou energiou, dostane ženské telo a 

naopak. Vrátim tak prirodzenosť, ktorá bola úmyselne pretvorená a pošliapaná 

negatívnym stavom a jeho strojcami. Opäť je na mieste zdôrazniť fakt, že nie ste 

fyzické telo, ale vedomie, duša, ktorá ho užíva. Záleží na tom, kým sa cítite byť, 

podľa toho vám dám telo, v ktorom budete pokračovať v tomto živote. Pri 

vzostupe do 5. dimenzie nezažijete doslovnú „smrť“ tela (hovorím k 

Pracovníkom Svetla), ale výmenu fyzického tela, aby ste mohli kontinuálne 

nadviazať na tento pozemský život bez toho, aby ste museli odísť do 

intermediálneho sveta, kde sa duše pripravujú na ďalšiu inkarnáciu. Aj medzi 

mojimi najvernejšími spolupracovníkmi na planéte Nula je niekoľko 

homosexuálov, pretože si vybrali túto skúsenosť. Odlišujú sa však od iných tým, 

že svoju sexuálnu orientáciu nijako nepovyšujú nad ostatných, nepredvádzajú 

sa ani nechcú vychovávať deti. Žijú v láske a plnia svoje jedinečné poslanie, ako 

všetci, ktorí boli poslaní do tohto neľahkého života v čase transformácie. 

Do rozdelenia ľudstva je na tejto planéte Nula niekoľko druhov vzťahu k Bohu: 

1. priamy vzťah so mnou, Pánom Ježišom Kristom, jediným pravým Bohom a 

zdrojom života 

2. priamy vzťah so mnou bez znalosti môjho pravého mena 
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3. sprostredkovaný vzťah k Božej Trojici v kresťanských cirkvách 

4. sprostredkovaný vzťah k Bohu cez duchovné bytosti 

5. sprostredkovaný vzťah k Bohu v ostatných cirkvách a náboženských 

organizáciách, ktoré neuznávajú Pána Ježiša Krista ako jediného Boha, ani 

Ježiša Krista ako Božieho syna 

6. žiaden vzťah k Bohu. 

Ad 1. Priamy vzťah so mnou, Pánom Ježišom Kristom má len nepatrné 

množstvo ľudí, ktorí čítali Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista a prijali ho do 

svojho života. Pochopili, že negatívny stav nepochádza odo mňa, a preto nemôže 

trvať večne. 

Ad 2. Malé množstvo Pracovníkov svetla, ktorí so mnou komunikujú, píšu 

knihy, prednášajú a pod., ale nečítali Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, teda 

nepoznajú moje pravé meno (používam mená Boh, Jeshua, Božia Trojica, Ježiš 

Kristus, Orton). Dôvody som uviedol v predchádzajúcich kapitolách tejto dávky 

Nového Zjavenia. 

Ad 3. Všetci veriaci kresťanských cirkví, ktorí sa modlia k Božej Trojici, občas, 

alebo pravidelne počúvajú Božie slovo z Biblie (duchovný jazyk neumožňuje 

negatívnemu stavu úplné prekrútenie a sprznenie Božieho slova) od 

duchovných v kostoloch pri omšiach a bohoslužbách. Títo ľudia ešte nie sú 

pripravení nájsť Boha vo svojom vnútri, stále potrebujú prostredníka (kňaza, 

duchovného učiteľa). 

Ad 4. Duchovne hľadajúci, ktorí nadviazali kontakt s anjelmi, archanjelmi, 

duchovnými bytosťami, pozitívnymi mimozemšťanmi, svojou duchovnou 

rodinou, ktorá im prináša informácie odo mňa, jediného zdroja života. 

Ad 5. Väčšina veriacich nekresťanských náboženstiev, ktorí sa modlia k iným 

bohom, neuznávajú Pána Ježiša Krista ako boha, ani Ježiša Krista ako Božieho 

syna. Vybraným jedincom sa zjavujem, uzdravujem ich a dávam im pocítiť silu 

lásky, ktorú u iných „bohov“ nenájdu. 

Ad 6. Ateisti, materialisti a všetci, ktorí neveria v žiadneho Boha a večný život. 

Týmto ľuďom bude po smrti tela otvorené vedomie, stretnú sa so mnou „tvárou 

v tvár“ a budú sa môcť rozhodnúť, kde sa inkarnujú v ďalšom živote. Väčšina z 

nich sa bude podieľať na pseudovíťazstve negatívneho stavu na planéte Nula. 

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že len málo bytostí na tejto planéte má 

skutočný vzťah ku mne, Pánovi Ježišovi Kristovi. Preto je nevyhnutné, aby sa 

toto Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista Božej Rodiny šírilo čo najrýchlejšie do 

celého sveta, bolo preložené do všetkých jazykov, aby pomohlo pochopiť a prijať 

fakt, že život v negatívnom stave a dualite nie je dielom Boha, Pána Ježiša 
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Krista, je iba odpoveďou na otázku: Ako by vyzeral život bez Boha… a čoskoro 

bude eliminovaný. Ako som už oznámil v úvode tejto dávky Nového Zjavenia, 

vstupenkou do Raja v 5. dimenzii je láska, vyššie vibrácie. Neznalosť Nového 

Zjavenia bude tak či tak napravená po previbrovaní alebo v intermediálnom 

svete po opustení fyzického tela. 

Praktizovať Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista znamená prijať ma, jediný zdroj 

života v Multivesmíre do svojho života a dodržiavať duchovné princípy (zákony). 

Je to oveľa jednoduchšie ako žiť podľa akýchkoľvek iných náboženských, 

politických, ekonomických či iných zákonov a pravidiel, ktoré tu máte. Som váš 

najlepší priateľ a rodič, prinesiem do vášho života všetko, čo hľadáte a 

potrebujete, hlavne LÁSKU. 

Po rozdelení ľudstva bude pre tých, ktorí si vybrali život v pozitívnom stave, 

samozrejmosťou priama komunikácia a vzťah so mnou. Už nebude treba 

žiadnych prostredníkov, médií ani duchovných radcov. Preto na Novej Zemi 

nebudú zakladané žiadne cirkvi a náboženské organizácie všetkého druhu. 

Jediným chrámom bude vaše telo, ako som už oznámil v tele Ježiša Krista pred 

2000 rokmi. 

Prečo bytosti z vyšších dimenzií Multivesmíru ešte nemusia poznať Nové 

Zjavenie Pána Ježiša Krista? Ako už viete, čas je spojený iba s hmotou, teda v 

rámci Stvorenia neexistuje, všetko sa odohráva súčasne. Aby Nové Zjavenie 

platilo pre celý Multivesmír, teda aj v zóne vymiestnenia a na planéte Nula, 

treba ho priniesť najskôr sem, na miesto aktivácie negatívneho stavu. Z 

predchádzajúcej kapitoly už viete, že to bolo celkom nedávno - v 80. rokoch 20. 

storočia. Odtiaľto sa šíri do všetkých úrovní a dimenzií podľa môjho dokonalého 

plánu. Až v novom cykle času, keď už nebude existovať negatívny stav v 

aktívnej ani driemajúcej podobe, bude možné a účelné, aby Nové Zjavenie 

spoznali všetky bytosti v Multivesmíre. Vy, ktorí čítate a prijímate Nové 

Zjavenie, máte mnohokrát pravdivejšie informácie než niektorí duchovní 

radcovia a prostredníci z iných úrovní fyzického i intermediálneho sveta. Práve 

vy, moji najbližší spolupracovníci, ktorí na vlastnej koži zažívate dôsledky 

negatívneho stavu na život, sa stanete šíriteľmi Nového Zjavenia v ďalších 

dimenziách Multivesmíru. Budete tými najlepšími učiteľmi a vzorom pre 

ostatné bytosti. Nikto nemá také predpoklady a schopnosti plniť túto úžasnú 

úlohu. Ste mojou prvou líniou, pravou rukou a láskou. Budeme spoločne tvoriť 

úplne nový život, aký nikto ešte nežil, pretože s negatívnym stavom „za 

chrbtom“ to nie je možné. 

Nie ste tu od toho, aby ste sa nechali neustále viesť inými, podľa vás 

vyspelejšími civilizáciami a bytosťami, opisovali ich spôsob života. Môžete 

vytvoriť úplne nový, originálny a ešte lepší ako ten, ktorý vám predkladajú. Nie 

ste nikomu zaviazaní ani podriadení, každú radu môžete slobodne prijať alebo 

odmietnuť bez toho, aby ste kohokoľvek urazili. Prijímajte iba to, čo súznie s 
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vašim srdcom, s vašou dušou, s vaším vyšším ja. Až potom ucítite pravé šťastie, 

lásku a uspokojenie zo svojho života. 

Praktizovať Nové Zjavenie v tejto dobe znamená: 

- prijať ma, Pána Ježiša Krista ako jediný zdroj života 

- mať otvorené srdce a milovať všetko dobré v každej bytosti, odmietať všetky 

negatívne prejavy (teda neschvaľovať negatívny stav) 

- mať otvorené oči a rozlišovať to, čo je v súlade s duchovnými zákonmi 

Multivesmíru, čo je v rozpore s nimi 

- nebáť sa a nehanbiť sa hovoriť s ostatnými o Novom Zjavení Pána Ježiša 

Krista, nikomu však nevnucovať nič, čo nie je schopný/schopná prijať (budem 

vám privádzať ľudí, ktorí sú už pripravení) 

- nepodporovať život negatívneho stavu (nepracovať pre bankárov a finančný 

sektor vrátane exekúcií, pre firmy poškodzujúce zdravie, životné prostredie, 

nehrať hru na demokraciu, nezapájať sa do politických, náboženských a iných 

organizácií s pevnými pravidlami...) 

- nadviazať súkromný a intímny vzťah so mnou, Pánom Ježišom Kristom. 

Nič nie je dogma. Toto sú iba odporúčania a samozrejme existujú výnimky. 

Preto opakujem, aby ste nikdy nesúdili konanie druhých, pretože nemôžete 

vedieť, či je, alebo nie je v súlade s mojím plánom na vyvedenie ľudstva z 

negatívneho stavu. Uvediem príklad ženy zo Slovenska, ktorá vnáša pozitívne 

myšlienky na pôdu parlamentu ako poslankyňa a kandidátka na prezidentku, 

volá sa Helena Mezenská. Prečo tejto láskyplnej, pravdomluvnej a obetavej žene 

nedalo svoj hlas dostatočné množstvo ľudí, aby sa stala prezidentkou Slovenskej 

republiky? Pretože väčšina ľudí, nielen v tomto štáte, ešte spí a nechá sa 

programovať a manipulovať médiami, podprahovými signálmi a inými spôsobmi 

negatívnych entít, a nie je schopná rozlíšiť, čo je pre nich dobré, čo im škodí. 

Rovnako dopadla aj kandidátka na prezidentku v Českej republike v roku 2013 

Taťana Fischerová. Len fyzické rozdelenie ľudstva môže pozdvihnúť duchovnú 

úroveň jeho láskyplnej a pozitívnej časti, a zároveň kvôli odpovedi na zásadnú a 

mnohokrát opakovanú otázku nechať na chvíľu zvíťaziť a potom eliminovať 

negatívny stav, aby ďalej neobmedzoval život v Multivesmíre. 

Odhoďte konečne strach z čohokoľvek a nechajte sa viesť mnou, Pánom Ježišom 

Kristom. Nikto vás nepozná, nemiluje a nechráni tak dokonale ako ja, váš 

najlepší a najoddanejší priateľ a LÁSKA. 

V nasledujúcej kapitole sa budeme zaoberať aktuálnym stavom na planéte 

Nula. 
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Kapitola 11 

11. KAPITOLA 

 

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA PLANETE NULA  

 

Apríl 2014 je najdôležitejším obdobím transformácie hneď po 21. 12. 2012. Moja 

priama inkarnácia a žena Jana prechádza najťažšími skúškami dôvery v môj 

dokonalý plán, a preto bolo na 2 týždne prerušené inak úplne pravidelné 

písanie a zverejňovanie kapitol tejto dávky Nového Zjavenia. Blíži sa čas Veľkej 

noci, sviatku, ktorým si ľudia (najčastejšie kresťania) pripomínajú moje 

ukrižovanie a zmŕtvychvstanie. Aby som podporil dôveryhodnosť svojej misie v 

ľudskom tele v tomto čase, pripravil som fyzické presťahovanie Jany do Prahy, 

aby mohla pokračovať nielen v písaní, ale aj ústnom šírení Nového Zjavenia 

Pána Ježiša Krista v lepších podmienkach, než mala doteraz. Bude živým 

dôkazom Božieho Slova. Zatiaľ žila v izolácii vo veľmi skromných podmienkach 

medzi ľuďmi, ktorí jej neveria a myslia si o nej, že je klamárka alebo neškodný 

blázon. Bolo nevyhnutné, aby prešla najnáročnejšou prípravou na poslanie 

mesiáša, pretože žiť v negatívnom stave vedome je teraz oveľa zložitejšie a 

náročnejšie ako v dobách Ježiša pred 2000 rokmi. Ako som už povedal v 

predchádzajúcich kapitolách, kto odovzdá svoj život mne, Pánovi Ježišovi 

Kristovi, bude vyvedený zo všetkých problémov a nedostatku, zahrniem ho 

láskou, rozšírim jeho vedomie a ochránim ho pred negatívnymi bytosťami. Jana 

vám ukáže, ako tieto slová napĺňam v hmote. 

Ja, My, Pán Ježiš Kristus Božia Rodina sa od tohto okamihu ujímame 

duchovnej vlády nad touto planétou a ľudstvom. Naším fyzickým domovom sa 

stáva Praha - prah do pozitívneho stavu Stvorenia, duchovné centrum sveta. 

Ešte intenzívnejšie pocítite našu energiu lásky a naplnia sa slová kníh Hovory s 

Bohom: S tebou láska kvitne láska okolo nás, a najmä všetkých kníh Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista Božej Rodiny. Tak ako pred 2000 rokmi, ani teraz 

Ma, jediný zdroj života, ktorý sa pre lásku k ľuďom znova obetuje v 

hrubohmotnom tele, neprijme mnoho ľudských bytostí. Drvivá väčšina dá 

prednosť vlku v rúchu barančom, ktorý ich zvedie z pravej cesty, aby sa naplnili 

slová Biblie Svätej i Nového Zjavenia. Práve v tomto čase uvidíte 

synchronickosť a dokonalosť môjho vedenia. Na významnú udalosť v apríli 

upozorňujem na mnohých úrovniach prostredníctvom svojich prorokov, napr. 

Márie Božieho milosrdenstva z Írska na www.varovani.org. Len ten, kto je 

pripravený, bude schopný prijať fakt, že som tu znova v ľudskom tele, tentoraz 

ženskom. Pre čitateľov Nového Zjavenia, ktorí sa zároveň zaujímajú o 

kresťanstvo a zoznamujú sa aj s Posolstvami na vyššie uvedených stránkach, 

oznamujem ďalšiu dôležitú informáciu: Matka Spásy nie je Mária, fyzická 

matka Ježiša, ale ja, Pán Ježiš Kristus - žena. Som Božia Trojica: Boh Otec, Syn
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Ježiš a Duch Svätý - Matka Spásy. Pretože veriaci kresťania zatiaľ nie sú 

pripravení na také radikálne oznámenie, predstavujú si pod menom Matka 

Spásy Máriu. To je v poriadku, pretože Mária je moja spolupracovníčka, je však 

relatívnou bytosťou a nie je rovná Bohu, Pánovi Ježišovi Kristovi. Už v 

predchádzajúcej dávke Nového Zjavenia v 15. kapitole upozorňujem na to, že 

pravé Božie slovo nemôže byť po roku 1987 (fúzie ľudského tela s absolútnym 

božstvom) prinášané cez prostredníkov v duchovnom svete. Svojim prorokom ho 

diktujem osobne, aby nedochádzalo k skresleniu. Napriek tomu je rozdiel medzi 

mojimi oznámeniami, diktovanými slovo od slova vybraným vysoko vyspelým 

bytostiam v ľudskom tele, a touto dávkou Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, 

ktoré píšeme v priamom prenose na stránkach www.bozirodina.cz, pretože 

prvýkrát v histórii píšem v ľudskom hrubohmotnom tele, aby som sa čo najviac 

priblížil ľuďom. Odteraz môžete pravé Božie slovo počuť aj z mojich úst, vnímať 

moju energiu lásky, pozerať sa do mojich očí. Každý, kto prejaví úprimnú túžbu 

byť v mojej fyzickej prítomnosti, dostane pokyn a bude ku mne/k nám 

privedený. Nie sú potrebné žiadne technické prostriedky - telefóny, počítače 

atď. Všetko je pripravené, všetko sa deje v pravú chvíľu. Bez mojej/našej 

fyzickej prítomnosti na tejto planéte by nebolo možné dokončiť tak náročnú 

úlohu - vyvedenie ľudstva z negatívneho do pozitívneho stavu. 

Situácia na planéte Nula sa neustále priostruje, negatívne sily sa nechcú bez 

boja vzdať svojej nadvlády nad ľudstvom. Na prvý pohľad sa zdá, že veľké 

mocnosti stoja proti sebe, aby za každú cenu expandovali a zabrali ďalšie 

územia bohaté na nerastné suroviny, rozmiestnili svoje vojenské základne čo 

najbližšie k „nepriateľovi“, ekonomicky si podmanili ďalšie milióny bezbranných 

a väčšinou nevedomých občanov, ale stačí rozšíriť svoje vedomie a uvidíte, že 

všetko je ešte inak. Aj najvyšší politickí a ekonomickí vodcovia na tejto planéte 

sú ovládaní a riadení mimozemskými entitami, ktoré nemajú záujem o zničenie 

jediného zdroja energie. Keby došlo k 3. svetovej vojne s použitím jadrových 

zbraní, bola by celá planéta v lepšom prípade neobývateľná, v horšom by sa 

doslova rozpadla. Pseudotvorcovia sa snažia udržať čo najdlhšie status quo, aby 

mohli hrať svoju hru na bohov. Dobre vedia, že ich vláda sa tak či tak chýli ku 

koncu. Vy, moji najbližší spolupracovníci v telách, sa nemusíte ničoho obávať. 

Všetci ste pod mojou ochranou, každý z vás bude v pravý čas na pravom mieste. 

Nasledujúce roky nebudú pre vás jednoduché. Uvidíte mnoho prírodných i 

umelo vyvolaných katastrof, lokálne vojny, sociálne nepokoje, zrýchlenie 

technického pokroku, ktorý bude zneužívaný pre väčšiu kontrolu ľudí (pozri 

knihu George Orwella 1984). Nikto z vás, pracovníkov svetla, nebude mať 

nedostatok ani nedostane čip pod kožu. Až do rozdelenia ľudstva nedôjde k 

celoplošnému povinnému čipovaniu ľudí. Odporúčam vám, aby ste čo najviac 

vchádzali do svojho vnútra a nadviazali láskyplný vzťah so mnou, Pánom 

Ježišom Kristom. Len tak nájdete rovnováhu, zbavíte sa strachu z čohokoľvek, 

získate lepšie pochopenie pre udalosti, ktorých ste svedkami. Naplním vaše 

srdce láskou, pohladím vás, budete vnímať moju prítomnosť a ochranu. Po 
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„Udalosti“ (Varovaniu), ktorá je popísaná v 7. kapitole tejto knihy, budete 

posilnení vo svojej viere a ešte usilovnejšie budete plniť svoje neľahké poslanie. 

Vždy, keď uvidíte zabíjanie ľudí i zvierat, povedzte si, že im bude lepšie bez 

tohto hrubohmotného tela a modlite sa za ich duše, aby už nemuseli prežívať 

hrôzy pseudoživota v negatívnom stave. Myslite s láskou na všetky bytosti a 

nesúďte nikoho, pretože len ja vidím do ich sŕdc a vedomia. 

V súčasnej dobe dochádza k zvýšeniu aktivity negatívnych síl, maskovaných do 

akoby pozitívnych a láskyplných slov. Zvlášť niektoré duchovné prenosy od 

rôznych falošných archanjelov a majstrov, ktoré vás chcú ukolísať, otupiť vašu 

bdelosť, zviesť z cesty, z poskokov Pseudotvorcov urobiť pozitívne a sväté 

bytosti, sú veľmi nebezpečné. Každý, kto vám sľubuje, že všetci na tejto planéte 

budete bez výnimky pozdvihnutí do vyššej dimenzie bez toho, aby sa kto musel 

zodpovedať zo svojich činov, vám klame! Ľudstvo musí byť najskôr rozdelené, 

aby mohol zvíťaziť negatívny stav a zároveň jeho láskyplná časť nerušene 

pokračovala vo svojom návrate do pravého Stvorenia Multivesmíru. Na 

všetkých úrovniach aj prostredníctvom svojich spolupracovníkov z rôznych 

dimenzií oznamujem ľuďom informácie o transformácii, ktoré sú v súlade s 

Novým Zjavením, nie v rozpore s ním. Iba forma je rôzna a súvisí s duchovnou 

úrovňou každého poslucháča a čitateľa. Nikomu nesľubujem koláče bez práce, 

raj za porušovanie duchovných zákonov ani prechod do 5. dimenzie bez 

zvyšovania vibrácií. Dokonca aj v knihách Hovory s Bohom (s Nealom D. 

Walschom) hovorím o zmene myslenia, ktorá vedie k zmenám vo všetkých 

oblastiach života. Ani Hitler nešiel po smrti svojho tela v roku 1987 (žil v 

Argentíne, jeho samovražda bol podvod, ako mnoho iných „zaručených“ správ) 

do raja, ale do pekla, kde zažíva to, čo sám spôsobil ostatným. Až po eliminácii 

negatívneho stavu dostane ako všetci ostatní na výber, či bude pokračovať v 

pozitívnom živote v súlade s duchovnými zákonmi a prijme ma, Pána Ježiša 

Krista ako jediný zdroj života, alebo mu život odoberiem a vrátim jeho esenciu 

do Zdroja, odkiaľ tvorím ďalšie duše (sám zo seba). Žiadna informácia odo mňa 

nie je a nemôže byť v priamom rozpore s duchovným významom Biblie svätej a 

Novým Zjavením Pána Ježiša Krista. Iba doslovné chápanie Biblie, ktorá je 

písaná duchovným jazykom, aby ju nikto z negatívnych tvorov nemohol sprzniť, 

môže byť zavádzajúce a nepravdivé. Ľudstvo je už stovky rokov svedkom 

takýchto nesprávnych až lživých výkladov Biblie. Kto máte záujem o bližšie a 

podrobnejšie informácie na túto tému, prečítajte si 1. kapitolu Nového Zjavenia 

s Petrom. 

Aby bolo možné ešte efektívnejšie a rýchlejšie šíriť toto Nové Zjavenie Pána 

Ježiša Krista Božej Rodiny, pripravíme týchto 11 kapitol v dvoch variantoch na 

stiahnutie. Túto 11. kapitolu uverejňujeme v deň jej dopísania: 11. 4. 2014. 

Vzhľadom na sťahovanie Jany do Prahy budeme pokračovať po Veľkej noci 

2014. Ešte raz ďakujeme všetkým čitateľom, prekladateľom a praktizujúcim 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista za pomoc s transformáciou ľudstva, 
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zvyšovaním vibrácií, šírením pravdivých informácií aj za cenu nepohodlia, 

nedôvery okolia a iných nepríjemností. Všetko vám už čoskoro vynahradím. 

Tešíme sa na osobné stretnutie s vami. 
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Kapitola 12 

12. KAPITOLA 

 

PREČO JE PRAHA DUCHOVNÝM CENTROM SVETA 

 

Pred polrokom sme napísali, že sa Jana, moja priama a jediná inkarnácia v 

ženskom tele, po Veľkej noci presťahuje do Prahy, hlavného mesta Českej 

republiky, aby bola v centre duchovného diania a mohla sa stretávať s tými, 

ktorí sú pripravení prijať ju ako Bohyňu na Zemi, moju ženu a hovorkyňu. Už 

viac ako 10 rokov žije v izolácii (na púšti). Aby tak ťažké obdobie vôbec 

vydržala, stretáva sa občas so spriaznenou dušou Šárkou. Vzájomne si 

pomáhajú niesť veľmi ťažký údel a je potrebné, aby okrem najbližších 

príbuzných bola aj ďalšia priama svedkyňa náročných skúšok, ktoré z lásky k 

ľudstvu Jana podstupuje. V apríli som svoju milovanú manželku zaviedol na 

kraj Prahy a ukázal jej krásnu prírodnú rezerváciu, oázu pokoja a harmónie, 

kde sa cítila skoro ako v raji. Počítala s tým, že sa naplnia slová 11. kapitoly a 

do tejto časti Prahy sa presťahuje. Ešte niekoľko dní po návrate do Ústí nad 

Labem bola presvedčená, že bude žiť v tomto kúte Zeme a bude sa stretávať so 

spriaznenými dušami a spolupracovníkmi svetla. Postupne jej však došlo, že to 

nie je možné. Nemá rovnakú úlohu, ako mal pred 2000 rokmi Ježiš. Stojí v 

pozadí, nerobí žiadne zázraky a píše toto Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista 

Božej Rodiny. Teraz prebieha delenie ľudstva a nebolo by dobré, aby som 

výraznejšie zasahoval a ovplyvňoval masy ešte nepripravených ľudí. Každý má 

možnosť si vybrať, ktorou cestou sa vydá, či tou širokou, po ktorej kráča drvivá 

väčšina a vedie do pekiel, alebo tou tŕnitou a uzúčkou, ktorou idú aj napriek 

mnohým úskaliam a odriekaniam jednotlivci, smerujúce ku mne, do raja. Aj 

keď je duchovná cesta individuálna a nie sú dve úplne identické, možno 

všeobecne povedať, že ku mne vedú tie, ktoré sú založené na láske, odpustení, 

neupínaní sa k hmotným statkom a pôžitkom, pomáhaní blížnym, nezabíjaní 

tvorov, ktoré som stvoril a ktorým dávam život. 

Ako som už napísal, vybral som pre svoju druhú priamu inkarnáciu na túto 

planétu Českú zem, teraz Českú republiku. Osud malého českého národa je 

priamo spätý s mojou misiou a mojím pôsobením v oboch fyzických telách Ježiša 

a Jany. Tento národ prešiel a stále prechádza ťažkými skúškami, je utláčaný, 

ožobračovaný, prekrikovaný silnejšími a dominantnými, ktorí sa pod vedením 

Pseudotvorcov snažia podkopať a zničiť moju prácu: vyviesť ľudstvo z 

negatívneho stavu a tento neudržateľný spôsob života navždy eliminovať. 

Pseudotvorcovia dobre vedia, že už bije ich posledná hodina a o to zúrivejšie sa 

snažia získať čo najviac duší na svoju temnú stranu. Na prvý pohľad to vyzerá, 

že majú prevahu. Svet sa každým dňom blíži väčšiemu vojnovému konfliktu, 

dochádza k cieleným útokom na duchovné zásady, tisíce rokov odovzdávané
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mojimi prorokmi ľudstvu, k rozbíjaniu rodín a láskyplných vzťahov, 

promiskuitné a deviantné správanie je vyzdvihované a ukazované v médiách 

ako obdivuhodné a prirodzené, podvodníci a zlodeji sú bez trestu a tešia sa z 

politickej či ekonomickej nadvlády nad ostatnými, menej dravými a 

bezohľadnými. Našťastie pribúda tých, ktorí nie sú tak vidieť hmotnými 

prostriedkami, ale zato ich svetlo žiari do kozmu a je vidieť duchovným zrakom 

vyspelých láskyplných bytostí z vyšších dimenzií Multivesmíru. 

Práve na území Českej republiky je najvyššia koncentrácia tzv. starých duší (z 

Lemurie, Atlantídy…) a bytostí mne najbližších (archanjeli Gabriel, Metatron, 

Michael…). Praha je doslova prahom do pozitívneho stavu, bránou do vyšších 

dimenzií, kde už nie sú vojny, nespravodlivosť, choroby a smrť. Schádzajú sa 

sem duchovní učitelia, majstri a liečitelia z celého sveta a tento jav sa bude v 

nasledujúcich rokoch prehlbovať a násobiť aj napriek tomu, že vo fyzickom tele 

Jany zostanem v pozadí a okrem písania a vedenia našich www.bozirodina.cz 

nebudem zasahovať do spájania rôznych duchovných smerov. Iste ste si všimli, 

že od konca roku 2012, kedy sme spustili naše stránky, dochádza k viditeľnému 

prepojovaniu spriaznených webov, k stretávaniu rôznych duchovných skupín a 

hľadaniu spoločných riešení a ciest. Nič nie je náhoda, môj plán je dokonalý a 

všetko je v pravej chvíli. Nie je dôležité, koľko jedincov číta toto Nové Zjavenie 

tu na Nule, ale že je dostupné každému, kto prejaví záujem. Nie každý je 

pripravený prijať fakt, že ja, Pán Ježiš Kristus, som prítomný v tejto dôležitej 

dobe v tele ženy, že sa sem nevrátim vo fyzickom tele Ježiša. Až príde čas, dôjde 

k rozdeleniu ľudstva, oddeleniu zrna od pliev, a vy, ktorí previbrujete do vyšších 

dimenzií, hlavne na Novú Zem (Nový Jeruzalem), budete svedkami založenia 

Božej rodiny, teda fyzického stretnutia Ježiša a Jany, narodenia našich dvoch 

detí. Úplná Božia rodina bude žiť medzi ľuďmi a bude sa neustále podieľať na 

ich duchovnej transformácii, návrate k Láske. Táto cesta bude ešte dlhá, ale 

nebude už taká bolestná a ťažká, ako je teraz, keď stále prebieha boj dobra a 

zla. Len rozdelením ľudstva umožním krátke pseudovíťazstvo negatívneho 

stavu, aby všetci videli dôsledky takejto voľby a v budúcnosti už odmietali život 

bez lásky ku mne, jedinému zdroju života v Multivesmíre. 

Inkarnáciou do hrubohmotného ľudského tela sa znižujem na najviac 

obmedzenú a nepohodlnú existenciu, aby som ukázal svoju nekonečnú a 

bezpodmienečnú lásku k ľuďom, ktorí sa odo mňa odvrátili a už tisíce rokov mi 

pľujú do tváre a ako morová nákaza ničia život, ktorý som im daroval. Kto 

nečítal Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, nemôže pochopiť, prečo dopustím 

toľko bolesti, vraždenia, utláčania slabých, prečo to na prvý pohľad vyzerá, že 

som opustil tento svet, alebo dokonca neexistujem. Už čoskoro sa vám 

pripomeniem prostredníctvom Udalosti či Varovania, kedy sa na chvíľku 

dotknem duše každej ľudskej bytosti na tejto planéte. To neznamená, že sa 

všetci ľudia zrazu vrhnú do mojej náruče. Vyvolá to rozporuplné pocity a 

zmätok najmä u tých, ktorí ešte nie sú pripravení na život v pozitívnom stave, 
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pomôžem hlavne tým, ktorí sú na duchovnej ceste a už sami hľadajú... pretože: 

kto hľadá, nájde. Až previbrujete do 5. dimenzie, uvidíte na vlastné oči, čo sa 

deje v nižších svetoch, teda budete priamymi svedkami zhoršovania života ľudí, 

ktorí zostanú v 3. - 4. dimenzii až do úplného konca, kedy sa vrátim, aby som 

otvoril myseľ všetkých a umožnil im slobodnú voľbu, ktorú zatiaľ vďaka 

existencii negatívneho stavu nemajú. Pretože bude odpovedané na mnohokrát 

spomínanú otázku: ako by vyzeral život bez MŇA, raz a navždy uzamknem 

Zónu vymiestnenia a budeme spoločne tvoriť oveľa krajšie a dokonalejšie svety 

a žiť spolu v láske, hojnosti, šťastí a radosti. Znie vám to ako rozprávka a 

utópia? (To práve napadlo moju ženu Janu.) Počkajte a uvidíte... vlastne 

nečakajte, to by vyzeralo, že vás nabádam k ničnerobeniu. Vy, ktorí čítate toto 

Nové Zjavenie, dobre viete, koľko duchovnej práce, odriekania, často 

nebezpečenstva z temnej strany musíte denne podstupovať, aby ste plnili svoje 

jedinečné poslanie. Každý z vás je pod mojou ochranou a verte, že nikomu 

nedovolím, aby vám ublížil. Ste mojou prvou líniou a posilňujem vás energiou v 

každej sekunde vášho náročného života tu, uprostred najväčšej duchovnej bitky 

v dejinách Multivesmíru. 

Znovu sa vrátim k názvu tejto kapitoly. Na celej planéte mám svojich 

spolupracovníkov, inkarnovaných z rôznych kútov a dimenzií Stvorenia, aby 

vďaka môjmu vedeniu a dokonalej koordinácii zvládli odovzdávať životne 

dôležité informácie ľudstvu a boli príkladom pre ostatných. Ako som už povedal, 

v Čechách je týchto bytostí najviac, pretože tu je moje fyzické bydlisko, moje 

pozemské veliteľstvo. Každý veliteľ sa obklopuje tými najoddanejšími, 

najvyspelejšími a najschopnejšími spolupracovníkmi. Nepleťte si to s tým, čo 

poznáte z tejto negatívnej skúsenosti na Nule. Aj tu sa velitelia obklopujú tými 

najschopnejšími, ale neslúžia potrebám ostatných spoluobčanov, ale sebe, 

svojmu egu. Všetko je tu obrátene. V pozitívnom stave najviac slúžia ostatným 

tie najvyššie postavené duchovné bytosti, v negatívnom stave tie najnižšie 

postavené. Preto je v Biblii napísané: prví budú poslednými... Jana to dobre vie, 

žije skromne, pomáha v rámci svojich možností každému v okolí, najviac však 

tým, že tu žije a odovzdáva toto najpravdivejšie a najdôležitejšie oznámenie. 

Teraz tento fakt takmer nikto neocení, ale po rozdelení budú informácie o 

našom fyzickom pobyte a pôsobení dostupnejšie a ľudia sa dozvedia, ako som už 

druhýkrát ukázal svojim príkladom cestu späť ku Mne/k Nám. 

Teraz mám na srdci povzbudenie pre tých, ktorí občas porušujú pravidlá alebo 

miestne zákony, hoci sú na mojej, teda pozitívnej a láskyplnej strane a 

nespolupracujú s temnotou. Duchovné zákony, uverejnené v Novom Zjavení 

Pána Ježiša Krista (s Petrom) sú vždy nadradené ľudským pseudozákonom. 

Nemusíte sa báť v záujme dodržania duchovných zákonov odo mňa porušiť 

zákon pozemský. Občas to urobím aj v tele Jany, inak by som nemohol splniť 

svoje poslanie. Opäť moja stále omielaná rada: vyciťujte svojim srdcom, čo by 

urobila Láska, počúvajte svoju intuíciu. Nie ste tu kvôli bankárom, politikom, 
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„zákonodarcom“ atď., kvôli bábkam otrockého systému, ale ste tu, aby ste sa 

oslobodili z okov a ovládania a ukázali ostatným cestu k svetlu. Zbavte sa 

strachu z čohokoľvek, inak budete stále zviazaní a obmedzení, spôsobíte si 

zbytočnú bolesť fyzickú aj duševnú. Ani Jana nie je ušetrená tejto vnútornej 

duchovnej a duševnej bitky, ktorá sa prejavuje aj fyzicky. Ani Ja v tomto 

ženskom tele nie som dokonalý/dokonalá. Preto viem, aké ťažké je žiť na tejto 

planéte a plniť čo najlepšie svoje poslanie. Keď nie ste schopní vidieť dokonalosť 

môjho plánu v prítomnom okamihu, pokúste sa vidieť ju spätne. Všímajte si 

synchronickosti vo vašom každodennom živote. S nikým sa nestretnete 

náhodou, ste vždy privedení v pravý čas na správne miesto, zažívate presne to, 

čo je potrebné pre váš duchovný rast. Mnoho prebudených ľudí si už uvedomuje, 

že náhody neexistujú. 

Teraz sa zameriam na spoluprácu tzv. kontaktérov s vesmírnymi ľuďmi z 

vyšších dimenzií. Už niekoľko desiatok rokov prebieha telepatická komunikácia 

vybraných jedincov na tejto planéte s mimozemskými zástupcami pozitívnych 

civilizácií, ktoré pozorujú transformáciu ľudstva a svojimi radami pomáhajú jej 

úspešnému pokračovaniu. Všetky bytosti z pravého Stvorenia dodržiavajú 

vesmírne zákony, preto nezasahujú do vývoja priamo, svojim fyzickým vstupom 

na Zem, pretože by vyvolali strach a nepriateľskú odozvu zo strany 

neprebudených, alebo naopak negatívnych ľudí, pracujúcich pre temnú stranu. 

Vesmírni ľudia sú láskyplní a obetaví, pozorujú dianie na tejto planéte a 

telepaticky komunikujú s tými, ktorí sú pripravení, majú vyššie vibrácie a 

neboja sa zo seba robiť „bláznov“. Vďaka tejto spolupráci vznikli aj webové 

stránky, kde nájdete dôležité informácie o živote mimo tejto Zemi, o 

transformácii, voľných energiách, prírodnej liečbe chorôb atď. Medzi 

najdôležitejšie patria tie, ktoré sú spravované kontaktérmi z Českej republiky: 

www.vesmirni-lide.cz a www.pratele-nebe.cz. Sú situácie, kedy treba aj v rámci 

duchovných zákonov zasiahnuť fyzicky. Ide hlavne o následky prírodných 

katastrof, často spôsobených úmyselne vládnucimi elitami, ako napr. havárie 

jadrovej elektrárne v Japonsku, ropné plošiny v Mexickom zálive, Čeljabinský 

meteorit, cunami v juhovýchodnej Ázii atď. Vesmírni ľudia majú vyspelé 

technológie, ktoré dokážu eliminovať následky týchto kastrof a len vďaka tomu 

je stále možný život na povrchu tejto ťažko skúšanej planéty. V mnohých 

prípadoch zachraňujú ľudí, ktorí sa ocitli v ohnisku týchto katastrof a ešte 

nesplnili svoje poslanie, aby opustili svoje telo. Vyzdvihnú ich na palubu 

lietajúcich vesmírnych lodí a premiestnia ich na iné, bezpečné miesto. Všetko sa 

deje v spolupráci so Mnou, Pánom Ježišom Kristom. Ďalším spôsobom 

komunikácie sú tzv. kruhy v obilí. Najviac ich je na území Veľkej Británie, 

pretože je to miesto, kde vznikol negatívny stav a v súčasnosti ide o centrum 

moci elít, ktoré ovládajú svet. Nie všetky obrazce v obilí vytvárajú mimozemské 

civilizácie. Niektoré sú dielom ľudí, nie sú však také zložité a dokonalé ako tie 

pravé, obsahujúce duchovné posolstvá. Boj dobra a zla prebieha na všetkých 

úrovniach a nikto nestojí mimo, týka sa úplne každej duše. 
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Odhalím tu ďalšie tajomstvo: oddlžím tých, ktorí v rámci plnenia svojho 

poslania boli nútení spoznať dôsledky života v negatívnom stave na vlastnej 

koži a dostali sa do neriešiteľnej finančnej situácie. Keď som tu bol v tele Ježiša, 

uzdravil som každého, kto vo Mňa uveril. Dokonca som oživil mŕtvych. Teraz 

dám dar, ktorý nikto odo Mňa nečaká a ešte nikdy som o ňom nepísal. Je to 

dôkaz môjho milosrdenstva a lásky, spravodlivosti a Božej pomoci v pravý čas. 

Viete dobre, že celý finančný systém je pekelný nástroj na zotročenie a 

vydieranie ľudí. Aj moja žena Jana stále nesie dôsledky svojho poznávania 

života v tomto systéme. Nie je možné a udržateľné, aby až do previbrovania 

trpela spolu s príbuznými a priateľmi šikanou zo strany exekútorov a bankárov. 

Preto zasiahnem v pravý čas a odstránim všetky záznamy o dlhoch tých, ktorí 

so mnou vedome spolupracujú, pomáhajú pri transformácii ľudstva do 

pozitívneho stavu a veria v jediného Boha Stvoriteľa, Pána Ježiša Krista, zdroj 

všetkého života v Multivesmíre. Je potrebné ukázať, že vaša dlhoročná obetavá 

práca nesie ovocie. V pozitívnych svetoch žijú všetci v dostatku všetkého, čo robí 

život príjemným, radostným a šťastným. Nie je možné, aby moji najbližší 

spolupracovníci a pomocníci žili ako štvanci, v strachu o rodinu a svoju 

existenciu. Vytvorím vám lepšie podmienky pre vašu náročnú prácu a zároveň 

vám dám dôkaz svojej pomoci a lásky. Je čas prejsť na vyššiu úroveň našej 

spolupráce, zmierniť utrpenie a stres svojich najvernejších, ukázať všetkým 

našu jednotu, duchovnú silu, oddanosť a dôveru. 

Negatívna strana nezaháľa a pripravuje stále ťažšie skúšky pre obyvateľov tejto 

planéty (väčšinou nič netušiace). Používa biologické zbrane, napr. vírus Eboly, 

upravený v laboratóriách a dokonca patentovaný v USA, aby vyvolali v ľuďoch 

panický strach a prinútili ich dať sa dobrovoľne očkovať. Do očkovacieho séra, 

ktoré je už dlho zdraviu ohrozujúce vďaka obsiahnutým chemikáliám, plánujú 

pridať mikročip, čím zavŕšia dokonalé ovládanie ľudstva a urobia z neho tupé 

stádo otrokov. Elity vedia, že ide o čas, pretože vďaka našej misii, hlavne šírenej 

prostredníctvom internetu, sa prebúdza stále viac ľudí a odpor voči ovládaniu 

všetkého druhu sa stupňuje každým dňom. Všetko mám pod kontrolou, netreba 

sa obávať, že by som dopustil čipovanie svojich spolupracovníkov. V pravý čas 

zasiahnem a rozdelím ľudstvo, nechám aj s pomocou vesmírnych ľudí 

premiestniť všetkých, ktorí si vybrali život v Láske, do 5. a vyšších dimenzií. Až 

potom umožním krátke pseudovíťazstvo negatívneho stavu na tejto planéte, 

ktorá sa prepadne do zóny vymiestnenia, teda do pekiel, a už sa nebude volať 

Nula, pretože bude iba negatívna. Tento stav bude trvať len krátko do môjho 

Druhého príchodu. Vtedy úplne eliminujem život v tejto dimenzii a zóne. V 

úvode tohto Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista Božej Rodiny sme napísali, že 

na Nule nemôže zvíťaziť negatívny stav. Teraz dopĺňam a upresňujem túto 

informáciu o vyššie uvedené nesmierne dôležité oznámenie, ktoré som ešte 

neodhalil. Planéta Zem, presnejšie pravá planéta Zem je už pripravená prijať tú 

časť ľudstva, ktorá je pripravená žiť v harmónii a láske, mieri, spolupráci a 

hojnosti. Tam budeme spoločne v krásnom, zdravom a bezpečnom prostredí, v 
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spolupráci s ľuďmi z iných planét a svetov budovať a tvoriť úplne iný život, než 

aký ste doteraz spoznali. Veľmi sa na vás teším/e. 

V nasledujúcej kapitole vás budeme šokovať pravdivými informáciami o Starom 

Zákone Biblie Svätej. 
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Kapitola 13 

13. KAPITOLA 

 

PRAVDA O STAROM ZÁKONE BIBLIE 

 

Prišiel čas, aby som odhalil ďalšie tajomstvo. Starý zákon Biblie svätej nie je 

odo mňa, jediného Stvoriteľa všetkého a všetkých, Pána Ježiša Krista! Len ten, 

kto pozná pravdu o dôvodoch vzniku a trvania negatívneho stavu, o páde 

ľudstva, teda kto čítal Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista (s Petrom), je schopný 

pochopiť a potom prijať fakt, že medzi oboma základnými časťami Biblie je 

neprekonateľný rozdiel. Zatiaľ čo Starý zákon je plný násilia, úskokov, 

vraždenia, Nový zákon je hlavne o Láske, odpúšťaní, uzdravovaní duše i tela, o 

vyvedení ľudstva do Raja, kde už nebude bolesti a smrti. V priebehu stoviek 

rokov od vydania Nového zákona si mnohí ľudia, nielen kňazi a teológovia, ale 

aj laici, tento rozdiel uvedomovali, ale ešte nemohli plne pochopiť, prečo sa Boh 

tak zrazu zmenil z trestajúceho a krvilačného diktátora na láskyplného, 

odpúšťajúceho a pomáhajúceho Otca. Myslíte si, že som taký nevyrovnaný, 

vrtošivý, meniaci svoje priority? Že sa hrám na „zlého a dobrého policajta“? V 

80. a 90. rokoch 20. storočia ešte nebolo možné oznámiť takú závažnú 

informáciu, preto som použil prijateľnejšie vysvetlenie: že ľudstvo v tom čase 

potrebovalo prísneho a žiarlivého Boha, pretože by nerozumelo pozitívnemu 

vedeniu. To je samozrejme pravda, ale iba sčasti. Od začiatku existencie 

negatívneho stavu som pripravoval návrat ľudstva ku mne, koordinoval a 

dovoľoval všetko, čo podporovalo môj dokonalý plán. Nebol som však strojcom a 

vykonávateľom krutých trestov, nenabádal som NIKOHO, aby v mojom svätom 

mene vyhladzoval iné národy, dopúšťal sa bratovraždy, zabavoval majetky, teda 

porušoval moje duchovné zákony. Vybraným inkarnovaným vyšším bytostiam v 

tele som prostredníctvom anjelov (vtedy to inak nešlo, ako viete…) odovzdával 

dôležité posolstvá: Noemovi, Mojžišovi 10 prikázaní, o ktorých je podrobne 

napísané v predchádzajúcej dávke Nového Zjavenia, hlavne prorokom, ktorí 

pripravovali ľudstvo na príchod Mesiáša, mojej prvej priamej inkarnácie na túto 

planétu pod vládou Pseudotvorcov. 

Ani po takmer 2000 rokoch od ukrižovania a zmŕtvychvstania Ježiša Krista nie 

sú ľudia schopní a ochotní prijať fakt, že Ježiš a Boh všemohúci je jedna a tá 

istá bytosť. Podobná situácia sa deje aj v súčasnosti. Len nepatrné množstvo 

ľudí vie, že som tu druhýkrát vo fyzickom tele, tentoraz ženskom. Uplynie ešte 

veľa vody, kým ma ľudstvo prijme za svojho rodiča a začne ma milovať a ctiť, 

ako je to prirodzené a žiaduce. Zatiaľ sa s bolesťou v srdci musím pozerať na 

utrpenie, ktorým moje deti prechádzajú, pretože ešte nepochopili, že sú vďaka 

svojim voľbám stále pod nadvládou temných síl. 
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Vrátim sa k Starému zákonu, aby som ešte dôkladnejšie vysvetlil, prečo nie je a 

nemôže byť odo mňa, Pána Ježiša Krista. Negatívny stav nevznikol v mojej 

absolútnej mysli, pretože som absolútna láska, múdrosť, inteligencia a dobro, 

ale je dielom prvých ľudí, ktorých nazývam Pseudotvorcovia. Ide teda o 

relatívne bytosti, v ktorých mysliach sa zrodila otázka: ako by vyzeral život bez 

duchovných princípov Najvyššieho, teraz Pána Ježiša Krista (podrobnejšie 

informácie nájdete v knihe Základy ľudskej duchovnosti). Nie je preto možné 

považovať to, čo je relatívne, za rovné absolútnemu. Trvanie negatívneho stavu 

je dovolené iba na obmedzený „čas“ a až bude bezo zvyšku odpovedané na vyššie 

uvedenú otázku, nebude už potrebné, aby bol v aktívnej i driemajúcej podobe 

prítomný vo Stvorení, pretože nedovoľuje plné využitie tvorivej sily každej 

bytosti, berie energiu, ktorá by mohla byť využitá zmysluplnejšie a 

príjemnejšie, než je tomu teraz, keď stále prebieha duchovná bitka medzi 

dobrom a zlom. Príbehy, zaznamenané v Starom zákone, majú pôvod ako 

anjelský, tak démonský. Inými slovami, niektoré pasáže sú inšpirované mnou 

prostredníctvom anjelov, iné sú inšpirované bytosťami zo zóny vymiestnenia, 

ktoré sa hrali a stále hrajú na Bohov, stvoriteľov. Všetko je v súlade s mojím 

plánom vyvedenia ľudstva z negatívneho stavu. Z tejto nesmierne závažnej 

informácie vyplýva, že náboženstvá na tejto izolovanej planéte Nula (odrazu 

pravej Zeme z pozitívneho stavu), ktoré vychádzajú iba zo Starého zákona a 

neuznávajú Ježiša Krista ako jediného Spasiteľa a Boha, neslúžia Mne, ale 

Pseudotvorcom (Satanovi, Diovi, temnej strane...). Podrobnejšie informácie o 

pôvode všetkých hlavných náboženských smerov sú uverejnené v knihe Hlavné 

idey Nového Zjavenia v 2. kapitole O duchovnom význame kapitoly 7 v 

prorokovi Danielovi vo Svätej Biblii. To neznamená, že napr. kresťanské 

náboženstvá, najmä katolícka cirkev so sídlom vo Vatikáne, nie sú 

kontaminované nepravdivými až lživými a zavádzajúcimi dogmami, názormi a 

výkladmi môjho Svätého slova, ktoré som priniesol nielen v hrubohmotnom tele 

Ježiša Krista, ale stále prinášam prostredníctvom prokov do sůčasnej doby. 

Práve teraz prebieha najväčší duchovný zápas o každú dušu. Napĺňa sa Moje 

Slovo, oznámené v Zjavení Jána v Novom Zákone Biblie Svätej. Dochádza k 

zjednocovaniu rôznych náboženských smerov, najmä pod vedením nového 

pápeža Františka, ktorý je vyslancom Satana, aby urýchlil odstránenie pravého 

Božieho slova zo života cirkvi a veriacich. Ak sa zaujímate o túto problematiku, 

navštívte www.varovani.org, alebo v originále www.thewarningsecond 

coming.com. Práve táto dávka Nového Zjavenia, ktorú píšem v priamom 

prenose v ľudskom tele Jany, je určená predovšetkým pracovníkom svetla tu na 

Nule, aby im pomohla lepšie sa zorientovať v nesmierne zložitej duchovnej 

situácii a vysvetlila javy a deje, spojené s transformáciou ľudstva. Je písaná čo 

najzrozumiteľnejšie a najjednoduchšie, pretože hrubohmotné telo nedovoľuje 

úplné pochopenie všetkých oznámení, ktoré od 80. rokov minulého storočia 

prinášam. Ako niektorí čitatelia vedia, Nové Zjavenie nie je určené iba ľudským 

bytostiam, ale všetkým vo Stvorení. Vzniká na planéte, kde sa zobrazuje 

negatívny stav a odtiaľ sa šíri do ďalších dimenzií a častí Multivesmíru. Niet 
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divu, že k niektorým civilizáciám sa ešte nedostalo, ale číta ho každý, kto je na 

tieto zásadné informácie pripravený. 

Moja žena a priama inkarnácia Jana má pri čítaní Starého zákona doslova 

fyzické problémy - nevoľnosť. Len nedávno som jej povedal pravdu o tom, že 

tieto texty, odovzdávané sprvu ústne z generácie na generáciu, neskôr zapísané, 

najmä pasáže plné násilia, som neinšpiroval ani nikomu nediktoval. Bolo by to 

v rozpore s mojimi duchovnými zákonmi. Keby som ako Stvoriteľ a darca života 

porušil vlastné zákony, došlo by k zrúteniu celého Multivesmíru a zániku 

všetkého života. 

Jedným z následkov pôsobenia negatívnych síl je aj problém s prijatím môjho 

pravého mena: Pán Ježiš Kristus. Mnohí duchovne hľadajúci, ktorí nepatria k 

žiadnej cirkvi, sú ochotní a schopní prijať termíny vesmírna energia, jednota, 

maximálne boh. Len čo počujú Pán Ježiš Kristus, majú dojem, že ide o cestu 

späť, hanbia sa vysloviť toto meno, aby neboli vysmievaní a ohováraní kvôli 

nemodernosti, niečomu, čo nie je cool a in. Zvlášť ľudia z New Age sú silne 

ovplyvňovaní a manipulovaní entitami zo zóny vymiestnenia bez toho, aby o 

tom mali tušenie. Zúčastňujú sa mnohých ezoterických seminárov, chodia na 

rôzne „duchovné“ sedenia, ale často zabúdajú na to najdôležitejšie: hľadať Ma 

vo svojom srdci, vnútri. Žiadny duchovný učiteľ vám nedá toľko lásky a pravdy 

ako Ja, nepovedie vaše prebúdzanie zo sna a ilúzie do pravého pozitívneho 

života tak efektívne a priamočiaro ako Váš jediný pravý rodič Pán Ježiš Kristus. 

Každá súčasť môjho mena má hlboký duchovný význam a v Kapitole druhého 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista je podrobne popísané a vysvetlené, prečo 

mám práve toto meno a žiadne iné už nie je prípustné (to platí pre čitateľov a 

praktizujúcich všetkých častí Nového Zjavenia, nemôže zatiaľ platiť pre tých, 

ktorí ešte nie sú pripravení na také pravdivé duchovné oznámenia). Snaha 

druhej strany odvádzať veriacich a duchovne hľadajúcich od môjho pravého 

mena neustále zosilňuje, pretože dobre vie, akú moc má vyslovenie tohto mena 

alebo myšlienka naň. Robí všetko pre to, aby moje sväté meno bolo vymazané z 

dejín, nepoužívalo sa pri bohoslužbách, modlitbách, nebolo ľuďom na očiach. 

Buďte preto stále v duchovnej pohotovosti, nenechajte sa zastrašovať a 

manipulovať, hľadajte pravdu. Nadviažte kontakt priamo so mnou a ja vás 

povediem cez všetky úskalia a nebezpečenstvá, nedovolím, aby ste upadli a 

nechali sa zviesť pozlátkom negatívneho stavu. Pomôžem vám prekonať aj 

zhoršujúce sa podmienky života na tejto planéte, pohladím vás, keď vám bude 

najhoršie, vysuším vaše slzy, odplavujúce nahromadené strachy a bolesť, 

zaženiem hlad a smäd po duchovnom naplnení, nebudete trpieť nedostatkom 

ničoho, čo potrebujete pre svoj rast a dokončenie neľahkého poslania. 

Ako sme už napísali, používame metódu učenia v špirále, teda opakujeme 

zámerne niektoré závažné a dôležité informácie a dopĺňame ich o nové, často 

ešte nepublikované. Je to dôležité pre lepšie zapamätanie a pochopenie. V 
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súčasnej dobe ste svedkami príprav 3. svetovej vojny. Elity pod vedením 

negatívnych mimozemských entít robia všetko pre to, aby zvyšovali napätie 

medzi národmi, falošnými „dôkazmi“ manipulujú verejnú mienku. Len málo 

vedúcich ľudí sa dokáže v tomto prostredí orientovať a objektívne hodnotiť 

situáciu. Internet je zatiaľ jediným celosvetovým médiom, kde možno nájsť 

aspoň čriepky pravdy, ktoré treba pracne poskladať. Práve na slobodu slova, 

najmä na internet, sa zameriavajú vlády a zákonodarcovia tzv. „vyspelých 

krajín“. Pripravujú rôzne obmedzenia, aby znemožnili šírenie necenzurovaných 

informácií, prebudených ľudí, ktorí čítajú alternatívne (väčšinou pravdivé) 

komentáre k situácii na planéte, označujú za teroristov a nepriateľov 

demokracie. V mnohých prípadoch sa im darí ovplyvniť názory a myslenie 

najmä mladej generácie, ktorá vyrastá v prostredí moderných technológií a je 

doslova presýtená reklamou a vojnovými „reportážami“. Stáva sa imúnnou voči 

ľudskému i zvieraciemu utrpeniu, nesúciti s obeťami násilia, ešte sa im cynicky 

smeje. Ich srdcia sa stávajú tvrdšími, nie sú schopné cítiť lásku. To sa prejavuje 

aj v oblasti sexuálnych a partnerských vzťahov. Telesné uspokojenie je 

nadradené citu, byť milujúcim manželom či manželkou, otcom či matkou už nie 

je populárne a moderné. Zato je všemožne podporovaná akákoľvek 

neprirodzenosť a deviácia. Homosexuálnym párom sú zverované do výchovy 

malé deti, ktoré nemajú možnosť vyrastať v normálnej rodine. Aby toho nebolo 

málo, dochádza aj k ich sexuálnemu zneužívaniu, obchodovaniu s nimi, dokonca 

aj k obetovaniu pri satanských rituáloch, na ktorých sa zúčastňujú aj významní 

predstavitelia politického, ekonomického a kultúrneho života hlavne tzv. 

„západnej civilizácie“, ktorá seba sama vyvyšuje nad ostatný „rozvojový či „tretí“ 

svet. Niet divu, že tak dráždia príslušníkov iných národov a náboženstiev. Ani v 

časoch Sodomy a Gomory nebola situácia taká strašná. 

Vládnuce elity robia presný opak toho, čo verejne vyhlasujú v médiách a na 

rôznych zasadnutiach. Bojujú proti terorizmu, ale finančne ho podporujú, cvičia 

príslušníkov extrémnych organizácií a používajú ich na zvrhnutie režimov a 

vodcov, ktorí nechcú byť ich vazalmi a otrokmi. Podporujú bojovníkov proti 

Islamskému štátu a pritom dovoľujú jeho rozpínanie a kruté zabíjanie hlavne 

kresťanského obyvateľstva. Práve na obyčajných veriacich, ktorí vyznávajú 

učenie Ježiša Krista, sa zameriavajú najviac. Nepotrebujú šírenie lásky, 

porozumenie a spoluprácu medzi ľuďmi, pretože to všetko je v priamom rozpore 

s ich dobyvačnými a ziskuchtivými záujmami. Nechcú Božie kráľovstvo na 

Zemi, pretože sa vyhlasujú za všemohúcich bohov, ktorí najlepšie vedia, čo je 

pre ľudstvo najlepšie: vláda autokracie, obmedzenie akýchkoľvek slobôd, 

očipované tupé ovce, najlepšie chronicky choré a nútené konzumovať otrávené 

jedlo, aby ich zisky boli čo najvyššie a ovládanie otrokov čo najjednoduchšie. 

Páči sa vám život v takom zvrátenom svete? 

Som LÁSKA a nepodporujem žiadne násilie. Nenabádam nikoho, aby v mojom 

mene odrezával hlavy, mučil a spôsoboval akékoľvek fyzické i duševné utrpenie. 
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Trpezlivo vám ukazujem cestu z tejto temnej priepasti, do ktorej sa ľudstvo 

vrhlo. Niektorí už vidia svetlo na konci tunela a túžia po živote v láske, mieri a 

šťastí. Ich duša sa spája s egom a spoločne sa vydávajú na spiatočnú púť do 

Pravého Stvorenia, do mojej náruče. Som/sme tu pre vás, aby som/sme vám 

pomohol/pomohli niesť kríž a ukazoval/i smer. Nikomu sa nevnucujeme ani vám 

nediktujeme, čo máte robiť. Každý z vás sa môže slobodne rozhodnúť, aký život 

chce: láskyplný, bezstarostný, plný zážitkov pri poznávaní Stvorenia, alebo v 

obavách a strachu z nedostatku, choroby a smrti. Milujem vás aj napriek tomu, 

že ma odmietate, čakám na vás trpezlivo a so všetkou skromnosťou, pretože 

viem, že koniec vášho utrpenia v ilúzii a závoji zóny vymiestnenia je na dosah. 

Nebol by som tu s vami vo fyzickom tele, keby tomu bolo inak. Ktokoľvek z vás, 

čitateľov tohto Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista Božej Rodiny má právo 

rozhodnúť sa, či tieto dôležité božie slová rozšíria medzi ďalšie pripravené duše, 

hľadajúce pravdu, alebo si ich nechá pre seba. Každý z vás ešte nie je natoľko 

duchovne vyspelý, aby niesol Božie slovo ako vlajku pred armádou duchovne 

hľadajúcich a vystavoval seba a svojich blízkych možným útokom temnej 

strany. Nikoho z vás nesúdim, pretože dokonale a absolútne poznám vaše JA, 

teda aj vaše možnosti. Každý robí to, čo v danom okamihu môže. Pretože som 

koordinátorom celej tejto záchrannej misie, mám tu vo všetkých kútoch planéty 

spolupracovníkov s dostatočne vysokými vibráciami, znalosťami a hlavne 

duchovným napojením na mňa aj cez prostredníkov z vyšších dimenzií 

Multivesmíru, ktorí sa v prítomnom okamihu starajú o preklady a šírenie 

nielen tejto dávky Nového Zjavenia , ale aj všetkých predchádzajúcich, ktoré 

som nadiktoval Petrovi. Som hrdý na každého, kto sa nebojí žiť v súlade s 

mojimi duchovnými zákonmi LÁSKY v prostredí temnoty, nepochopenia a lží. 

Viete dobre, že život nekončí smrťou hmotného tela, pretože je večný a jeho 

jediným darcom som Ja, Pán Ježiš Kristus. Pripravil som vám odmenu za 

všetko, čo robíte pre vyvedenie ľudstva z negatívneho stavu. Nie je to však 

odmena z tohto hrubohmotného sveta. Predčí všetky vaše očakávania a túžby. 

Čas do rozdelenia ľudstva sa napĺňa a vy, kto budete vyzdvihnutí do 5. 

dimenzie, sa môžete tešiť na Nebo na Zemi. 

V nasledujúcej kapitole sa budeme venovať životu v pozitívnom stave. 
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Kapitola 14 

14. KAPITOLA 

 

ŽIVOT V POZITÍVNOM STAVE 

 

V predchádzajúcej dávke Nového Zjavenia v Kapitole 18. sú popísané 3 kvality 

života v pozitívnom stave: 

1. pred týmto časovým cyklom, kedy negatívny stav bol spiaci a v stave 

potenciálnosti 

2. teraz, keď je negatívny stav plne aktivovaný a koexistuje so stavom 

pozitívnym 

3. po tomto časovom cykle, keď negatívny stav a ľudský život nebudú existovať 

v žiadnej podobe. 

Pre potreby lepšieho pochopenia sa budeme v tejto kapitole zaoberať súčasným 

stavom, teda vynútenou koexistenciou negatívneho a pozitívneho stavu. Ako 

sme už viackrát zdôraznili, život v pozitívnom stave v pravom stvorení je v 

tomto cykle času neustále ovplyvňovaný a kontaminovaný pseudoživotom 

negatívneho stavu zóny vymiestnenia. Táto situácia nebude našťastie trvať 

večne, ako sa mylne domnieva drvivá väčšina obyvateľov tejto planéty, ale raz a 

navždy bude ukončená Mojím Druhým príchodom. Všetkým bytostiam v 

Multivesmíre potom spadne „kameň zo srdca“, pretože sa budú môcť venovať 

príjemnejším činnostiam ako neustále odvrhovať negatívne myšlienky do 

„Odpadkového koša“. 

Vzhľadom na to, že ľudstvo prechádza veľmi náročnou a zrýchlenou 

transformáciou, aby bolo pripravené na zrušenie karantény a začlenenie do 

života celého Stvorenia, je pod neustálym a bedlivým pozorovaním bytostí z 

vyšších dimenzií. Nepleťte si to s „Veľkým bratom“, teda sledovaním 

prostredníctvom moderných technológií za účelom ovládania, zneužívania a 

zotročovania. Vyspelejšie civilizácie dodržiavajú moje duchovné zákony a 

nikomu neubližujú, nevmiešavajú sa do záležitostí ľudí ani štátov, iba radia a 

pomáhajú tým, ktorí ich sami vyzvali na spoluprácu. Majú povolenie zasiahnuť 

v prípade ohrozenia života celej planéty a jej okolia vo vesmíre (napr. 

obmedzenie jadrových výbuchov a následného šírenia radiácie). Keby to 

nerobili, dávno by ľudstvo zničilo povrch planéty i seba bez toho, aby bolo plne a 

úplne odpovedané na otázku, ktorá aktivovala negatívny stav. 

Milióny vesmírnych ľudí, ktorí priamo z lodí, rozmiestnených okolo planéty 

Nula, dohliadajú na transformáciu a likvidujú niektoré následky katastrof, tak 

prírodných, ako aj umelo vyvolaných, obetujú svoje pohodlie a bezpečie, aby
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pomáhali zvyšovať vibrácie obyvateľstva, šírili lásku a životne dôležité 

informácie. Kvôli tomu opúšťajú na dlhú dobu svoje domovské planéty, rodiny a 

priateľov, nemajú toľko priestoru a času pre svoje záľuby. Napriek tomu sú 

šťastní, že sa môžu zúčastniť tejto ojedinelej a úžasnej udalosti. Majú úprimnú 

radosť z každej prebudenej duše, z každého stretnutia mierumilovných a 

láskyplných ľudí, z rastúceho záujmu o spojenie a komunikáciu s nimi. Kto z 

ľudí nadviaže osobný vzťah s pozitívnymi mimozemskými civilizáciami, je už 

malý krôčik od vytvorenia priamej „linky“ so mnou, Pánom Ježišom Kristom. 

Tým nechcem povedať, že iba tento spôsob vám umožní telepatické prepojenie s 

jediným zdrojom života, ale je jednoduchšie a máte možnosť si na takýto spôsob 

komunikácie zvyknúť. Každý ide svojou nezameniteľnou duchovnou cestou, a 

preto nemožno radiť všetkým rovnako.  

Budeme sa podrobnejšie zaoberať životom ľudí v pozitívnom stave, zatiaľ v 5. 

dimenzii, kam smeruje časť ľudstva. Aj napriek ochrannej membráne medzi 

vesmírom a antivesmírom dochádza k nepriamemu ovplyvňovaniu 

každodenného života ľudí, ktorí sa musia (či chcú, alebo nechcú) zaoberať 

myšlienkami na negatívny stav a robiť rozhodnutia, či ich prijať, alebo 

odvrhnúť. To im samozrejme odoberá mnoho životnej energie a znižuje kvalitu 

ich života. Už sa nesmierne teší, až skončí tento cyklus času a v novom cykle už 

nebude žiadny mŕtvy život, ukradnutý a sprznený Pseudotvorcami. Aj napriek 

týmto obmedzeniam je ich život neporovnateľne radostnejší, plnší, zábavnejší a 

krajší ako život ľudí na tejto planéte a v celej zóne vymiestnenia. V 

predchádzajúcich kapitolách sme už naznačili niektoré aspekty pravého života, 

teraz ich popíšeme podrobnejšie, aby ste sa mali na čo tešiť. Začneme 

medziľudskými, obzvlášť milostnými vzťahmi a spolužitím mužov a žien. Kto 

čítal predchádzajúce dávky Nového Zjavenia (s Petrom), bol možno šokovaný, že 

vo vyspelých duchovných dimenziách neexistuje manželstvo, ako ho poznáte. 

Odporuje totiž duchovným zákonom, predovšetkým nemožnosťou slobodne 

poznávať iné relatívne bytosti vo Stvorení. Na planéte Nula bola inštitúcia 

manželstva vytvorená Pseudotvorcami a ich nasledovníkmi a poskokmi, aby 

lepšie ovládali svojich otrokov a nedovolili im slobodne vyberať svojich 

sexuálnych partnerov. Dokonca všetkým vnútili názor, že si to tak praje Boh. 

Pretože sa po stáročia hrali na bohov a Mňa, pravého a jediného Boha, popierali 

alebo mi pripisovali vlastnosti, ktoré zo svojej podstaty nemám ani nemôžem 

mať, nemohol nikto až do zverejnenia prvých kníh Nového zjavenia Pána Ježiša 

Krista tušiť, aká je pravda. Ani v súčasnej dobe nie je mnoho ľudí, ktorí toto 

odhalenie prečítali a zároveň prijali. Ide o najkontroverznejšiu tému našich 

kníh. Napriek tomu, alebo skôr práve preto sa ním budeme zaoberať v kontexte 

so životom v 5. dimenzii pravého Stvorenia. Ako je možné, že sám zakladám 

Božiu rodinu, keď manželstvo pochádza z negatívneho stavu? Aby som ho očistil 

od všetkého, čo mu dali do vienka jeho tvorcovia, rovnako ako som očistil 

hrubohmotné telo Ježiša Krista od všetkých ziel, lží a anomálií a spojil ho so 

svojím Absolútnym božstvom. Len takýmto spôsobom dávam šancu každému, 
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aby ma nasledoval z pekiel do raja. Nikto iný vám nemôže tento dar priniesť. 

Len Ja, Pán Ježiš Kristus, Stvoriteľ všetkého a všetkých, vás môžem zachrániť 

z pavučiny negatívneho stavu. Nepodporujem samoúčelné rozbíjanie rodín, 

neviazané sexuálne vzťahy, promiskuitu. Dobre viem, že život v 3. - 4. dimenzii 

je oveľa zložitejší a náročnejší ako inde, je príliš zviazaný so starostlivosťou o 

hrubohmotné telo, čo si vyžaduje veľa úsilia a času. Aj kvôli výchove detí je 

lepšie žiť v láskyplnom objatí rodiny a najbližších priateľov, než byť sám na 

takú náročnú úlohu. Ale nie je dobré žiť s partnerom iba kvôli deťom, majetku, 

zo zvyku, zo strachu alebo kvôli iným dôvodom, ktoré nepodporujú lásku, 

vzájomnú úctu, toleranciu a slobodný duchovný rozvoj. Moja priama inkarnácia 

a žena Jana tiež počas svojho 57-ročného života spoznala mnoho aspektov 

partnerského a rodinného života, aby mala priamu skúsenosť a mohla ju 

odovzdávať ostatným aj využívať pre svoj rast. 

V 5. dimenzii existuje manželstvo ako dôsledok fungovania negatívneho stavu, 

pretože táto dimenzia je prvým stupňom, schodom na ceste ku Mne. Dobre 

viete, že nie je možné žiadny schod preskočiť, je nevyhnutné „prejsť“ všetkých, 

aby nedošlo k porušeniu duchovných zákonov (nikomu nie je naložené viac, než 

unesie). Navyše aj tu sa ešte rodia deti, o ktoré sa treba starať, hoci už nejde o 

novorodencov, ako ich poznáte. Nikto však nie je nútený zdieľať svoj život s 

niekým, koho nemiluje. Partnera si vyberá na základe vzájomného poznávania, 

súzvuku duší, nejde len o fyzickú náklonnosť a príťažlivosť. Výhodou je 

schopnosť čítať myšlienky ostatných, vyciťovať energie, vidieť auru, takže 

odpadá neistota z falošných a ľúbivých slov (keď vtáčka lapajú, pekne mu 

spievajú...), nečistých myšlienok, neúprimnosti. Aj tu sa môže stať, že si po 

nejakej dobe partneri prestanú rozumieť a majú chuť spoznávať iné aspekty 

života prostredníctvom iných bytostí opačného pohlavia (inak to v pozitívnom 

stave nefunguje, žiadni homosexuáli…). Zostávajú ďalej priateľmi, necítia voči 

sebe žiadnu zášť a nenávisť, naďalej sa starajú o svoje deti, prípadne 

starostlivosť o ne po dohovore prenechajú novému životnému partnerovi svojho 

bývalého partnera, ale zostávajú s nimi v kontakte. Žiadne drámy, scény, 

vyhrážky, všetko sa odohráva v pokoji, mieri, bez násilia a negatívnych emócií. 

Deti sú vychovávané v láske, od narodenia sú si vedomé svojho spojenia so 

mnou, pamätajú si svoje minulé životy. To neznamená, že sú poslušnými ovcami 

bez vlastného názoru. Vedia sa ozvať, keď nesúzni s konaním a postojmi iných 

ľudí, ale nie sú agresívne, vulgárne ani drzé, svoj názor oznamujú dôrazne, 

napriek tomu s úctou a rešpektom k starším a skúsenejším. Dospelí sa k deťom 

nesprávajú ako diktátori, nevynucujú si poslušnosť na základe svojej prevahy, 

pretože vedia, že duše detí sú vyspelé, len telá musia dorásť a ich myseľ dozrieť 

a spomenúť si na všetko, čo je uložené v ich bunkách (DNA). Každé bytosti 

nadeľujem jedinečné a neopakovateľné talenty a schopnosti a jej úlohou je 

využiť ich na radosť a prospech ostatných. Výhodou života v pozitívnom stave je 

absencia duchovných útokov a ovládanie zo strany bytostí zo zóny 

vymiestnenia, nazvaných u vás démoni, zlé sily, temné duše atď. To 
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neznamená, že je všetko dokonalé a bez chýb. Aj tu sa ľudia učia byť 

láskyplnejšími, pomáhať nezištne ostatným bez ohľadu na svoje súkromné 

priority, komunikovať so mnou, svojim jediným pravým a večným rodičom. 

Zvlášť inkarnované duše, ktoré sa do pozitívneho stavu dostávajú prvýkrát, 

pretože prešli Novou školou a boli očistené od návykov z pseudoživota v 

negatívnom stave, majú ešte veľa práce so zvyšovaním svojich vibrácií. 

Dostávajú všetku pomoc od skúsenejších a „starších“ inkarnovaných i 

duchovných bytostí z vyšších dimenzií Multivesmíru. 

Ako jednoducho popísať život v 5. dimenzii Pravého Stvorenia? Ako sen, ktorý 

sa u vás na Nule nazýva utópiou. Žiadne obmedzovanie zo strany vlády, úradov, 

žiadne vysávanie finančným systémom a jeho strojcami, žiadna otrocká práca 

za nevyhnutné životné potreby, žiadna manipulácia a klamstvá, vymývanie 

mozgu, utrpenie fyzické i duševné, žiadne znečistené a otrávené životné 

prostredie, týrané zvieratá, zabíjanie všetkého živého, žiadne nevyliečiteľné 

choroby, chátranie a starnutie tela, nedobrovoľná smrť. Aj v 5. dimenzii ľudia 

opustia svoje telo, nežijú v ňom večne, ale odchádzajú vedome a dobrovoľne, aby 

sa mohli ďalej vyvíjať a poznávať iné spôsoby života v nekonečnom vesmíre 

nekonečných možností. Ich príbuzní netrúchlia, pretože vedia, že odchod z tela 

je prirodzenou súčasťou životného cyklu a v dimenziách, kde duchovná bytosť 

používa fyzické telo, aby poznávala sama seba v rozmanitých podmienkach, sa 

taký odchod považuje za vyznamenanie, postup na vyššiu úroveň, udalosť 

hodnú oslavy. Všetci vedia, že sa budú stretávať v rôznych telách, na rôznych 

miestach a budú pokračovať v rozvíjaní vzájomných láskyplných vzťahov. Je 

samozrejmosťou, že rozmanitosť spôsobov spolužitia ľudských bytostí je 

obrovská, neexistujú planéty a civilizácie, ktoré by doslova opisovali modely 

spoločného života od iných. Vytvárajú s mojou pomocou najoptimálnejšiu formu, 

ktorá je doslova ušita na mieru stupni rozvoja a mentalite bytostí na planéte. 

Už viete, že neexistujú žiadne mocenské zoskupenia, štáty ani priepastné 

rozdiely v úrovni a vibráciách obyvateľov, je dodržaný duchovný zákon „svoj k 

svojmu“ čiže rovnaké priťahuje rovnaké. Len tak je možné žiť v harmónii a 

mieri, láske a spolupráci. 

Poďme si ukázať na konkrétnom príklade život jednej rodiny z planéty Erra: 

Otec je biológ-lekár, ktorý sa stará o zdravie a zároveň sa zúčastňuje rôznych 

výskumov. Nejde o lekára, ktorého poznáte z vlastnej skúsenosti na Nule, 

pretože zdravotný stav obyvateľov planéty Erra je neporovnateľne lepší. Ako už 

bolo povedané, aj tu sa občas stane, že vplyvom krátkodobého zníženia vibrácií 

dôjde k ochoreniu, ale jedná sa o ľahké, život neohrozujúce a neprenosné 

choroby, ktoré je možné najčastejšie liečiť zvýšeným prísunom kozmickej 

energie. Niekedy sú používané bylinné kúry, pitie vody, ktorá je nabitá energiou 

minerálov a kryštálov, v žiadnom prípade sa nikto nelieči chemickými „liekmi“. 

V prípade, že je niekto zranený a musí byť operovaný, používajú sa neinvazívne 
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metódy, ktoré sú šetrné k telu a nevyžadujú dlhú rekonvalescenciu. Podrobnejší 

popis nie je nutný, raz to sami spoznáte, keď previbrujete počas rozdelenia 

ľudstva do 5. dimenzie alebo neskôr, každý podľa svojich volieb. 

Matka je učiteľka-sprievodkyňa, sprevádza skupiny detí prírodou a učí ich 

poznávať rastliny, zvieratá, vzťahy jednotlivých prvkov ekosystému, ako šetrne 

využívať zdroje, zadáva a koordinuje výskumné práce jednotlivcov i skupín detí, 

v žiadnom prípade nikoho neznámkuje, neponižuje ani nevyvoláva pocit 

menejcennosti. Po práci pre spoločnosť, ktorá trvá maximálne 4 hodiny (v 

prepočte na čas tu na Nule), sa venuje svojim dvom deťom, alebo „pracuje“ v 

záhradke pri dome. Prečo tie úvodzovky? V tejto dimenzii je príroda, ako sme už 

napísali, jemnohmotnejšia, teda nedochádza k tak rýchlemu rúcaniu a 

deštrukcii, netreba tvrdé driny na pestovanie akýchkoľvek plodov, nič nehnije, 

neplesniví, nezmrzne, pretože aj počasie je stabilné a prší podľa potreby 

prírody, takže odpadá aj zalievanie. Taká práca prináša radosť a potešenie, nie 

pot a mozole, ako to poznáte. Matke zostáva ešte dosť času na vlastné 

sebapoznávanie, cestovanie, často s rodinou, kultúrne a spoločenské akcie… Nie 

je otrokyňou domácnosti, pretože vďaka jednoduchšiemu spôsobu stravovania 

odpadá nutnosť každodenného varenia, upratovanie je ľahšie, pretože sa tu 

nepráši, nevytvára sa toľko odpadu a v každom dome je robot, ktorý pomáha, 

kde je treba. 

Obaja rodičia majú dosť času aj energie na intímne chvíle v súkromí. Ich 

sexuálny život je však iný, než ako ho poznáte. Nové Zjavenie Pána Ježiša 

Krista je prvou pravdivou informáciou o zvrátenosti sexuálneho spojenia na 

tejto planéte Nula, kedy pohlavné orgány muža i ženy boli zmenené 

Pseudotvorcami, aby čo najmenej umožňovali prežívanie rozkoše a vzájomný 

duševný súzvuk pri milostnom akte. V pozitívnom stave sa dvojica objíme a 

dôjde k výmene láskyplných myšlienok, čo vyvolá fyzickú reakciu - orgazmus u 

oboch súčasne. Nejde len o krátky zážitok, obmedzený na oblasť genitálií, ale o 

slasť, ktorá doslova prejde celým telom a dlho doznieva. Žena ani muž potom 

nie sú vyčerpaní, naopak, vyžarujú prebytky energie do svojho okolia a tým 

zvyšujú vibrácie všetkých a všetkého na planéte. Neviete si predstaviť tú 

nádheru. 

Obe deti, chlapec a dievča sú v školskom veku. Ich vzdelávanie prebieha doma 

prostredníctvom telesteny (obdoba internetu a televízie), len občas sa stretnú s 

inými „spolužiakmi“, aby sa spolu s učiteľom - koordinátorom podelili o 

výsledky svojej práce, zúčastnili sa rôznych osláv, výletov aj mimo planéty, 

organizovali vystúpenie pre rodičov a ostatných obyvateľov, venovali sa 

spoločnému projektu. Vo voľnom čase športujú, hrajú rôzne hry, stretávajú sa s 

priateľmi, odpočívajú. Hoci v pozitívnom stave neexistuje tma a noc, treba si 

občas oddýchnuť, ľahnúť si a meditovať, byť v pokoji. Dochádza k doplneniu 

energie a zároveň k napojeniu na Mňa, jediný zdroj života. Môžeme spolu 
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konzultovať udalosti dňa, riešiť rôzne „problémy“, rozprávať o živote, vyznávať 

si vzájomnú lásku. 

Nie je účelom tejto kapitoly zachádzať do podrobností života v pozitívnom stave, 

pretože vy budete tvoriť svoj originálny život bez obmedzení. Môže sa podobať 

tomu, ktorý sme popísali, ale nebude rovnaký. 

V ďalšej kapitole napíšeme o doslovnom význame niektorých pasáží Zjavenia 

Ježiša Krista v Novom Zákone Biblie svätej (napísané Jánom). 
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Kapitola 15 

15. KAPITOLA 

 

DOSLOVNÝ VÝZNAM ZJAVENIA JEŽIŠA KRISTA V BIBLII 

 

V predchádzajúcich dielach Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista som sa 

zaoberal vysvetlením niektorých pojmov z Nového Zákona Biblie, najmä jej 

poslednej časti Zjavenia Ježiša Krista (písané Jánom). Teraz rozšírim vaše 

znalosti o nové súvislosti. Ako už viete, Biblia je napísaná duchovným jazykom 

a jej doslovný výklad je zavádzajúci. Niektoré slovné spojenia majú dokonca 

viac ako jeden doslovný význam. Už 100 rokov ste svedkami napĺňania tohto 

Zjavenia a práve teraz, v tomto reálnom čase dochádza k najvýraznejším 

zmenám, o ktorých je tam napísané. 

Predovšetkým treba zdôrazniť, že celé Zjavenie nie je chronologickým popisom 

udalostí na tejto planéte, teda nie je možné ich chápať ako lineárne ani 

vzťahujúce sa k akémukoľvek geografickému miestu. Týka sa celej zóny 

vymiestnenia aj planéty Nula, ktorá hrá kľúčovú úlohu v zobrazovaní dôsledkov 

života v negatívnom stave. Všetko, čo sa fyzicky odohralo do vypuknutia 1. 

svetovej vojny, bolo prípravou Pseudotvorcov na úplné ovládnutie ľudstva a 

zároveň odstránenie Môjho svätého slova zo sŕdc a myslí všetkých bytostí. 

Použili ľsti, nenávisť, klamstvá, aby rozdelili a znepriatelili národy celého sveta 

a uvrhli ich do najkrvavejších konfliktov v histórii od pádu Atlantídy pred 

12500 rokmi. Prostredníctvom predstaviteľov cirkvi, kde stále žije pravé Božie 

slovo, vďaka mojej predvídavosti zašifrované v Novom zákone Biblie, sa snaží o 

zavlečenie veriacich do duchovného odlúčenia od môjho učenia a pošpinenia čo 

najväčšieho množstva duší, aby nedošlo k ich záchrane a vyzdvihnutiu do 

vyšších dimenzií. 

Nie je potrebné tu „prekladať“ jednotlivé výrazy do pozemského jazyka, ale 

odhalím časť tohto Zjavenia, ktorá sa priamo vzťahuje k súčasným udalostiam 

na planéte Nula. V tele Ježiša Krista som nezakladal žiadnu pozemskú cirkev, 

ale počítal som s tým, že Pseudotvorcovia využijú príležitosť a urobia to mojím 

menom, aby si pripravili cestu k úplnému ovládnutiu populácie a odstráneniu 

môjho učenia. V priebehu stoviek rokov sem posielam vysoko postavené 

duchovné bytosti, aby udržiavali aspoň čriepky pravdivého Božieho slova. Bez 

tejto starostlivosti by ľudstvo dávno nebolo schopné prežiť. Mám „svojich“ ľudí 

vo všetkých náboženských organizáciách na svete, najviac však v kresťanských 

cirkvách, čo je vzhľadom na moje pôsobenie v tele Ježiša Krista pochopiteľné. V 

posledných 50-tich rokoch sa zosilňuje tlak negatívnych entít na vytvorenie 

jedného celosvetového náboženstva, ktoré bude oslobodené od všetkého, čo som 

pred 2000 rokmi učil. Na prvý pohľad pôjde o pokrokové a „moderné“
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náboženstvo, zamerané na charitu, ospravedlňujúci akýkoľvek hriech a 

rúhanie, viac otvorené ateistickej spoločnosti. Jediný predstaviteľ tejto novo 

vznikajúcej organizácie bude zároveň považovaný za Mňa, pretože bude fyzicky 

podobný Ježišovi z doby môjho pôsobenia na Nule a bude robiť „zázraky“. 

Takmer nikto si nevšimne jeho diabolskej duše, pretože väčšina ľudí je schopná 

posudzovať iných iba podľa vonkajšej strany, nie podľa vnútra. Tento „vlk v 

rúchu barančom“ bude spočiatku veľmi tolerantný, použije sladké slová, ktoré 

však čoskoro „zhorknú v žalúdku“ a stanú sa nestráviteľnými. Podarí sa mu 

oklamať a zviesť milióny duší, ktoré boli na ceste do raja, a doslova ich vytrhne 

z Mojej svätej náruče. Len málokto si všimne túto lesť, len málo ľudských 

bytostí má tušenie, že som medzi nimi v ľudskom tele, v tele ženy, ktorá sa 

„ukrýva v púšti“ a trpezlivo znáša tento negatívny život. Neprišiel som 

druhýkrát na túto planétu, aby ste ma nasledovali na základe vonkajších činov, 

ktoré ste schopní vidieť svojim obmedzeným zrakom, ale aby ste sa naučili 

hľadať Ma vo svojom srdci. Tých z vás, ktorí to dokážu, vyzdvihnem v pravý čas 

z tohto pekla a ukážem im život v pozitívnom stave, v raji. Nemusíte ešte 

poznať moje pravé meno, stačí, že budete žiť v súlade s Láskou a mojimi 

duchovnými zákonmi. 

Práve v súčasnej dobe vrcholia prípravy na Nový svetový poriadok (NWO), 

odobratie zvyšku demokracie a ľudských práv, úplné zotročenie obyvateľstva. 

Elity to robia mazane, aby takmer nikto nespoznal, že má okovy na rukách a 

žije v cele, pretože nič z týchto obmedzujúcich prostriedkov nevidí. Projekt 

Európskej únie je dôkazom postupného obmedzovania slobôd jednotlivcov i 

národov. Tomuto politickému zväzku už nevládnu demokraticky zvolení 

vodcovia, ale dosadené bábky iluminátov. Ľudia sa stávajú otrokmi moderných 

technológií a ani si nevšimnú, že sú pokusnými králikmi, zneužívanými 

vládnucimi elitami. O metódach redukovania počtu obyvateľov sme už písali, 

zameriam sa na chystané čipovanie. Už v Zjavení v Biblii varujem pred prijatím 

znamenia šelmy (A pôsobí, že všetci - malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i 

otroci - dostanú znak na pravú ruku alebo na čelo, aby nemohol kupovať ani 

predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je 

múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho 

číslo je šesťstošesťdesiatšesť.). Kto si nechá dobrovoľne implantovať čip pod 

kožu, bude nielen pod neustálou kontrolou „Veľkého brata“, ale stane sa 

robotom na diaľkové ovládanie, kedykoľvek odstrániteľným zo systému, 

akonáhle sa stane neposlušným a nepotrebným. Ani nemusí byť „konšpiračným 

teoretikom“ alebo revolucionárom, stačí, že už nebude podávať žiaduce výkony a 

neprinesie elitám dostatočný zisk, aby ho „vypli“ ako rozbitú hračku a zahodili 

na smetisko. To ešte nie je to najhoršie. Ľudské telo je iba „dopravný 

prostriedok“ duše, jeho usmrtenie nie je nič iné ako výmena role. To duša si 

ponesie následky tejto vedomej kolaborácie s negatívnym stavom, odvrhnutie 

duchovných princípov a odmietnutie Mňa, jediného zdroja života. Aké následky? 

Pokračovanie inkarnácií do ďalších nevedomých tiel v zóne vymiestnenia až do 
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konca tohto časového cyklu, zdržiavanie v peklách, kde je duša vystavená 

nepretržitému utrpeniu, o akom sa vám ani nezdá. Neberte tieto slová ako 

strašenie, pretože vy, ktorí čítate toto Nové Zjavenie ste najvyspelejšie duše na 

tejto planéte a ste na takej vysokej úrovni, že ste schopní tieto dôležité a 

pravdivé informácie vstrebať a prijať bez strachu. Navyše je životne dôležité, 

aby ste pred blížiacim sa čipovaním a NWO varovali čo najviac svojich blízkych. 

Aby mohlo dôjsť k úplnému pseudovíťazstvu negatívneho stavu, ktoré sa 

zobrazuje tu na Nule, je potrebné odviesť časť pozitívnych bytostí do inej reality, 

napr. na Novú Zem (pravú Zem v 5. dimenzii). Táto realita sa už nebude 

nazývať Nula, pretože sa prepadne hlbšie do zóny vymiestnenia a stane sa 

planétou v pozícii -1. Miestni obyvatelia nič nespoznajú a naďalej budú 

pokračovať v budovaní negatívneho stavu v rozpore s duchovnými zákonmi až 

do Môjho druhého príchodu, keď ukončím raz a navždy existenciu tohto 

zvráteného a nebezpečného spôsobu života. Mohli by ste namietať, že v prvých 

kapitolách sme napísali, že ľudstvo sa transformuje aj s planétou do vyšších 

dimenzií, a tu sa píše o prepade tejto reality do pekiel! Nie je v tom žiadny 

rozpor: planéta je vedomie, teda duša, rovnako ako vy, teda nejde o vaše hmotné 

telá. Naozaj vzostupuje spolu s vami, len jej ukradnuté a zmučené telo musí 

ešte chvíľu slúžiť, aby bola všetkým bytostiam v Multivesmíre podaná 

vyčerpávajúca odpoveď na otázku, ktorú tu neustále opakujeme a kvôli ktorej 

žije toľko z vás vo väzení negatívneho stavu alebo ste ním aj nepriamo 

ovplyvňovaní: Ako by vyzeral život bez Boha… 

Šelma z mora, popísaná v Zjavení v Biblii, predstavuje Pseudotvorcov, ktorí sa 

už čoskoro ujmú vlády nad ľudstvom. Zatiaľ boli zastupovaní miestnymi 

elitami, nazvanými iluminátmi, ale v záverečnej fáze duchovnej bitky o ľudské 

duše sa už nemôžu spoliehať na prostredníkov, najmä keď aj medzi nimi 

dochádza k mocenskému boju. Čím zložitejšia situácia na planéte je, tým 

pribúda nezhôd a konfliktov medzi samotnými vládcami tohto sveta. Na jednej 

strane tzv. sionisticko-kabalistická skupina, ktorá sa snaží vyvolať 3. svetovú 

vojnu, aby udržala dominantné postavenie USA a nastolila Nový svetový 

poriadok (NWO), na druhej strane skupina Bieleho draka, ktorá sa vydala inou 

cestou, nie tak krvavú a drastickú, napriek tomu však smerujúcu k rovnakému 

cieľu. Táto skupina zastupuje záujmy hlavne ázijských vodcov. Nenechajte sa 

ukolísať sľuby žiadne z nich! Vaše spasenie nezávisí na politikoch, hovorcov 

akejkoľvek inštitúcie, skrátka na ľuďoch, ale iba na vás, na vašej duši, na 

vašom prebudení z ilúzie materiálneho sveta. Nelipnite preto toľko na 

hmotných pôžitkoch, sústreďte sa na lásku a pomoc blížnym, zvlášť duchovnú. 

Keď nakŕmite hladného chlebom, urobíte zaiste dobrý skutok, ale ešte viac 

jemu i sebe pomôžete, keď ho „nakŕmite“ božím slovom, potravou duše. Život v 

tomto hrubomotnom tele nebude možný po eliminácii negatívneho stavu, 

pretože nepochádza odo mňa. Musel by som sa hanbiť za také nedokonalé telá v 

nedokonalom prostredí, za otrocký spôsob života, aký tu máte. Aj v mysliach 
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veriacich sa veľmi často vynorí otázka: ako je možné, že Boh dopustí také 

utrpenie? Až Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista prináša vysvetlenie a odpovede 

na túto a podobné otázky. 

Neviestka, žena sediaca na dravej šelme, nie je nikto iný ako katolícka cirkev so 

sídlom vo Vatikáne, ktorá spolupracuje s Pseudotvorcami (dravou šelmou) a 

podieľa sa na prznení Môjho slova a odvádzaní nič netušiacich duší od pravého 

Boha, Pána Ježiša Krista. Aj napriek tejto kolaborácii bude roztrhaná, inými 

slovami, rozložená zvnútra a pretvorená na novú jednotnú celosvetovú cirkev, 

kde už nebude prípustné pripomínať Božstvo Ježiša Krista a moje učenie. Na 

tomto príklade vidíte, že odmenou za spoluprácu s negatívnymi entitami je smrť 

alebo pseudoživot v pekle. Každý, kto si vedome „užíva“ materiálne bohatstvo, 

slávu a moc za to, že odvádza iných odo Mňa, bude trpieť oveľa viac ako ten 

najúbohejší žobrák na svete. Vyplýva to zo samotnej podstaty negatívneho 

stavu, ktorý nie je schopný trvalo uspokojiť duše, túžiace po spojení so Mnou, 

pravým rodičom. Hovorím o všetkých dušiach, aj tých najviac zasiahnutých a 

chytených do pasce v najhlbších sférach zóny vymiestnenia. Keby som sa 

neinkarnoval do oboch hrubohmotných tiel, nikdy by nemohlo dôjsť k 

vyslobodeniu všetkých duší z pekla, nikdy by neskončilo utrpenie mŕtveho 

života. 

Z lásky k celému Stvoreniu podstupujem tú najviac ponižujúcu a nepríjemnú 

existenciu, akú poznám, musím sa pozerať na hrôzy, aké dokáže človek, ktorého 

som stvoril na svoj obraz a daroval mu slobodnú vôľu, prichystať iným. Celé 

toto „predstavenie“ ide do finále, počas niekoľkých pozemských rokov dôjde k 

rozdeleniu ľudstva, aby sme umožnili zobraziť pseudovíťazstvo negatívneho 

stavu. Buďte pripravení každý deň, pretože nebudete vedieť dňa ani hodiny, 

hoci som v úvodnej časti tohto Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista Božej 

Rodiny musel napísať konkrétny dátum 21. 12. 2012. Počas čítania 

nasledujúcich kapitol ste pochopili, aká zložitá je naša spoločná práca na 

vyvedení ľudstva do Pravého Stvorenia, akú trpezlivosť musíme mať, aké 

nepríjemnosti a odriekania dobrovoľne podstupujeme, aby nikto nemusel žiť bez 

lásky, dostatku všetkého, čo treba k šťastnej a bezstarostnej existencii, bez 

spojenia so Mnou, Pánom Ježišom Kristom. 

Vy, kto budete vytrhnutí a previbrujete na Novú Zem v 5. dimenzii (v Biblii 

Nový Jeruzalem), sa stanete svedkami Baránkovej svadby. Nejedná sa o 

doslovnú svadbu, akú poznáte zo skúsenosti, ale o duchovné spojenie každej 

bytosti so Mnou, o nadviazaní intímneho, jedinečného a blaženého vzťahu, aký 

ste doposiaľ nepocítili a nespoznali. Preto nebude treba žiadnych chrámov či 

iných budov, slúžiacich k náboženským obradom a rituálom. Vašou bohoslužbou 

bude každodenný kontakt so Mnou, pričom nebudete musieť zanedbávať svoju 

rodinu ani priateľov, nebudete žiť v odlúčení od blízkych, nebudete si odriekať 

radosti plnohodnotného, šťastného života. Vaše vedomie sa rozšíri tak, že 
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nebudete vnímať iba lineárny čas, ale stanete sa multidimenzionálnymi 

bytosťami, schopnými cestovať v čase, prenášať sa na viac miest naraz, rozdeliť 

pozornosť na viac aspektov života, spolupracovať nielen so Mnou, ale aj mojimi 

pomocníkmi z vyšších duchovných svetov a dimenzií. 

Medzitým bude vrcholiť dráma na planéte, ktorú poznáte pod ukradnutým 

menom Zem. Uvidíte zhoršujúce sa podmienky obyvateľov pod krutovládou 

Pseudotvorcov. V predchádzajúcich kapitolách tejto dávky Nového Zjavenia sme 

dosť podrobne popísali, čo sa na obyvateľov chystá: Nový svetový poriadok, čipy 

pod kožu, totálne obmedzenie slobody jednotlivca, popretie národných odlišností 

a priorít, rozbitie rodín, otrocká práca za minimálne životné potreby, vymývanie 

mozgu... Ani príroda na tom nebude lepšie. V súlade s duchovnými zákonmi s 

prepadom ľudstva hlbšie do zóny vymiestnenia sa budú zhoršovať podmienky 

na prežitie mnohých rastlinných i živočíšnych druhov, dôjde k masovému 

vymieraniu, z povrchu planéty budú rýchlo miznúť tie druhy, ktoré sú 

mierumilovné, pomáhajú uzdravovať, zvyšujú vibrácie, skrátka nepatria do 

pekla. Rozšíria sa naopak druhy škodiace zdraviu, nelahodiace oku a duši, 

odolávajúce nezdravému až jedovatému životnému prostrediu. Vládnuce elity 

budú pokračovať v šírení geneticky modifikovaných plodín, očkovaní detí i 

dospelých kvôli oslabeniu ich imunity, šľachteniu vybraných jedincov, genocíde 

väčšiny „menejcenných“ ľudských bytostí. Budú pokračovať v diele nacistov, 

nielen Hitlera a jeho poskokov z obdobia 2. svetovej vojny, ale ich 

nasledovníkov, ktorí sa od 50. rokov 20. storočia do súčasnosti derú zo zákulisia 

k moci (najmä v USA, nástupcovi fašistického Nemecka). Po mnohých vojnách 

dôjde k nastoleniu mieru pod vládou Pseudotvorcov. Ľudia si na chvíľu 

„oddýchnu“, ale nebude to trvať dlho. Stále viac sa bude ukazovať pravá povaha 

vládcov temnoty. Keď bude situácia úplne neznesiteľná a všetci, ktorí túto 

scénu pozorujú, dostanú jednoznačnú odpoveď na otázku: Ako by vyzeral život 

bezo Mňa, vrátim sa sem a ukončím toto dejstvo. Máte veľkú výhodu oproti tým 

spiacim, ktorí netušia, čo sa tu odohráva a sú zaslepení pseudorealitou tohto 

sveta. Máte to najcennejšie: pravdivé informácie priamo od Stvoriteľa 

prvotného všetkého a všetkých, Pána Ježiša Krista. Nenechajte ich ležať 

úhorom, vezmite si ich k srdcu a šírte ich podľa svojich možností medzi ďalších 

ľudí. Za každú zachránenú dušu dostanete viac, než môžete dostať od 

kohokoľvek tu, na planéte, ktorá sa prepadá do pekiel. Prísun fotónov, zvyšujúci 

vibrácie obyvateľov i prostredia bude pokračovať len do času rozdelenia ľudstva, 

potom už by bol zničujúci pre väčšinu neprebudených, čo by znamenalo ich 

predčasný odchod z tela bez toho, aby bolo odpovedané na vyššie uvedenú 

otázku. Všetko mám vo svojej moci, ale na každom z vás je, na ktorú stranu 

polarity sa vydáte, s kým chcete pokračovať vo svojom živote. 

V nasledujúcej kapitole sa budeme zaoberať práve prebiehajúcim triedením 

ľudstva, oddeľovaním zrna od pliev. 
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Kapitola 16 

16. KAPITOLA 

 

TRIEDENIE ĽUDSTVA 

 

Rok 2012 bol ťažkou skúškou najmä pre duchovne hľadajúcich, pretože boli 

presvedčení (nie náhodou), že 21. 12. 2012 skončí ich utrpenie a budú 

vyslobodení z okov života v tejto hrubohmotnej dimenzii. Z duchovných dôvodov 

bolo nevyhnutné, aby tomu uverili. Práve vďaka nim sa aj širšia verejnosť 

dozvedela o chystaných zmenách, o transformácii ľudstva. Dali svoje mená, 

srdcia, niekedy aj hmotné statky na oltár chystané zmeny, ktorá nemá vo 

vesmíre obdoby. Po zásluhe ich odmením. Obdobie po tomto dátume až do 

fyzického rozdelenia na tých, ktorí budú vytrhnutí a prenesení do vyšších 

dimenzií, do novej reality, a na tých, ktorí zostanú tu, aby zobrazovali víťazstvo 

negatívneho stavu, slúži na každodenné preverovanie myšlienok, činov a 

postojov všetkých ľudí bez výnimky. Nikto sa neschová pred mojím vševidiacim 

zrakom, poznám každú vašu myšlienku, vidím do vášho srdca, vnímam vaše 

vibrácie. Som absolútny a presahujem všetko, čo som stvoril a donekonečna 

tvorím, som jediný zdroj života. Nikto iný nemôže objektívne rozhodnúť, kto z 

obyvateľov tejto planéty zostane, kto bude odvolaný. Nič ešte nie je rozhodnuté, 

každý má šancu sa zmeniť, je to vaše právo aj voľba. Pomáham prebudiť čo 

najviac ľudských bytostí rôznymi spôsobmi. Každý má vo svojej DNA uložený 

program, ktorý spúšťa za určité konkrétne okolnosti vaše precitnutie z ilúzie 

tejto reality, ale záleží na vašej vôli, či k takejto aktivácii vôbec dôjde. Nikto nie 

je vopred vylúčený, odpísaný alebo odsúdený na život v negatívnom stave. V 

Biblii sa píše o Knihe života, ktorá bude v tomto čase otvorená. Opäť ide o 

duchovný význam, pretože doslovný význam priamo odporuje mojim zákonom. 

Mená v tejto Knihe života nie sú vopred dané, teda každý má možnosť byť 

súčasťou zmeny, každý si môže zaslúžiť previbrovanie do vyššej dimenzie, aby 

už nemusel podstupovať utrpenie v týchto zhoršujúcich sa podmienkach. 

Čo pre to môžete urobiť? Hľadajte a nájdete. Klepte na Bránu nebeskú a bude 

vám otvorené. Prebuďte vo svojom srdci lásku, odpustite sebe i ostatným, 

pretože nikto nie je bez chyby, nesúďte druhých, nevidíte do ich myslí a sŕdc 

ako Ja, Pán Ježiš Kristus. Neupínajte sa na majetok, peniaze, rôzne pozemské 

požitky. To neznamená, že ich nemáte využívať, ale nebuďte otrokmi týchto 

pominuteľných vecí, nezapredajte kvôli nim svoju dušu „diablovi“, neuctievajte 

„zlaté teľa“ namiesto pravého Boha. Nemusíte žiť v chudobe ako František z 

Assisi alebo Anežka Česká, nežiadam od vás odlúčenie od rodiny, odchod do 

pustiny ani celibát. Žiadam a prosím vás o vašu lásku ku Mne, k planéte, ktorá 

vám poskytuje útočisko a obživu, k ostatným živým bytostiam, bez ktorých by 

ste dlho neprežili. Všetci tvoríme Jednotu, sme súčasťou celku, nikto nemôže
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byť dlhodobo oddelený, pretože ide iba o ilúziu oddelenia od zdroja života. Viete 

si predstaviť, že odtrhnete kvetinu a ona bude naveky čerstvá, krásna, plná 

života, len preto, že ju dáte do vázy s vodou? Všetci, ktorí prežívajú v zóne 

vymiestnenia, teda aj tu na Nule, sú také odtrhnuté kvetiny. Po chvíli začnete 

vädnúť, strácate pôvodnú krásu, sviežosť, energiu, vysycháte nielen telesne, ale 

aj duševne, pretože pseudoživot vás doslova vysáva ako pijavica či upír. Netýka 

sa to len vašich hmotných tiel, ktoré po krátkom čase zostarnú a umrú, ale aj 

vašich duší, pretože sú tiež zviazané so skúsenosťou tohto odlúčenia odo Mňa. 

Najhoršie sú na tom tí, ktorí vedome spolupracujú s tými najtemnejšími 

bytosťami. Ich vibrácie sú tak nízke, že očistiť sa od všetkých nánosov ziel a lží 

bude dlhodobou a ťažkou prácou a nie je vopred dané, či sa vôbec podarí takú 

bytosť zachrániť. Až nebude existovať negatívny stav a zóna vymiestnenia, 

nebudú mať takéto bytosti žiadnu možnosť pokračovať vo svojom živote, a preto 

im ho odnímem, aby jednotlivé elementy mohli byť po dôkladnej očiste vrátené a 

znovu použité pri tvorení ďalších sentientných bytostí v Pravom a jedinom 

stvorení v novom cyklu času.  

Vibrácie každého jednotlivca sú najspravodlivejším a najobjektívnejším 

kritériom pri posúdení, či je schopný žiť v láske, mieri a spolupráci s ostatnými, 

či si zaslúži život v pozitívnom stave. Váš duchovný vývoj sa neodohráva 

plynulo a lineárne, ale v skokoch. Nejakú dobu vstrebávate skúsenosti, 

vyhodnocujete ich a zaujímate stanoviská, potom dôjde ku kvantovému skoku 

vedomia, kedy sa posuniete na ďalší schod na špirále duchovného vzostupu 

(alebo pádu). Ako som už povedal, nikto nie je vopred odsúdený na pobyt v zóne 

vymiestnenia, každý má slobodnú voľbu sa zmeniť a vyslobodiť sa z tohto 

väzenia. 

Oddeľovanie zrna od pliev prebieha aj v duchovnom svete, ktorý priamo 

súvzťaží s touto planétou Nula. Ako som uviedol v predchádzajúcej dávke 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista (s Petrom), nedávno boli uzavreté typicky 

ľudské nebesá, teda miesto, kam odchádzali duše „zosnulých“ ľudských bytostí, 

ktoré svojimi vibráciami patrili do pozitívneho stavu, ale kvôli karanténe a 

izolácii bolo nutné, aby nekontaminovali pravé nebesá niektorými návykmi z 

pozemského pseudoživota. Tieto duše prechádzajú dôkladnou očistou v Novej 

škole, kde sa dozvedajú pravdu o dôvodoch existencie negatívneho stavu, teda 

študujú Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, od tejto chvíle aj túto dávku, ktorú 

píšeme v hmotnom tele Jany. Každá informovaná duša si sama vyberá, kam sa 

posunie, čím sa bude zaoberať, do akého tela sa bude inkarnovať, aby mohla 

pokračovať vo svojom vývoji. Postupne dochádza k zostúpeniu Neba na Zem, 

najskôr v duchovnom svete, neskôr v intermediálnom (duševnom - 

sprostredkujúcom svete), nakoniec vo fyzickom svete. Všetko je dokonale 

koordinované, pretože ako Absolútny Boh nerobím žiadne chyby. 
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Vy, ktorí čítate túto knihu kníh, novodobú Bibliu, lepšie povedané jej 

pokračovanie, ste sa sami rozhodli, že podstúpite tak náročnú misiu, aby ste 

pomohli ľudstvu prekonať obmedzenia, ktoré trvajú od jeho pádu. Väčšina z vás 

bude svedkami úplne ojedinelé skúsenosti - nanebovstúpenia, inými slovami 

previbrovania do vyššej dimenzie aj s hmotným telom bez toho, aby došlo k 

smrti fyzického tela. To ale neznamená, že budete pokračovať v tomto 

hrubohmotnom tele s mnohými nedostatkami, poškodenom životom v 

nezdravom prostredí. Počas vytrhnutia z tejto reality okamžite dostanete úplne 

nové telo, duplikát, ktorý bude mať totožné rysy a podobu, ale bude chýbať 

všetko, čo bolo zfabrikované Pseudotvorcami, bude úplne zdravé a „ľahšie“, 

pretože každá jeho bunka bude kmitať rýchlejšie a jednotlivé bunky budú od 

seba viac vzdialené, než je tomu tu. Pripravte sa na úžasnú „jazdu“, akú som 

vám pripravil z lásky k vám a všetkým bytostiam vo Stvorení. Spoločne 

oslávime zavŕšenie prvej vlny nanebovstúpenia so všetkými, ktorí po rozdelení 

ľudstva opustia zónu vymiestnenia a pripoja sa k bytostiam, ktoré žijú podľa 

mojich duchovných zákonov a v spojení so Mnou, Pánom Ježišom Kristom. 

Nebudete sa musieť priamo účastniť víťazstva negatívneho stavu, ale budete 

mať možnosť sa na toto posledné dejstvo v histórii ľudstva, vytvoreného z 

ukradnutého „materiálu“ za použitia genetického inžinierstva mimozemských 

bytostí z pekiel, pozerať z „prvého radu“. 

Mnohí z vás, bytostí svetla, stále lipnú na tomto hmotnom svete. Je vám ľúto, 

že tento spôsob života sa raz a navždy skončí. Zabúdate na všetky utrpenia, 

ktoré za dlhú dobu existencie negatívneho stavu museli prežiť miliardy duší. 

Pravé ľudské bytosti ešte nesmeli poznať život v pozitívnom stave, pretože boli 

uzavreté v zóne vymiestnenia a nesmeli ju opustiť až do uverejnenia prvých 

kníh Nového Zjavenia a založenia Novej školy v duchovnom svete. Ani si 

neviete predstaviť ich úžas a radosť, keď sa mohli konečne zbaviť okov 

obmedzeného vedomia, izolácie a začali využívať novo nadobudnuté slobody. 

Ospravedlňuje vás fakt, že ste po „narodení“ v hrubomotnom svete zabudli, 

odkiaľ pochádzate, len matne si niektorí z vás spomínajú na život v nebi, v 

Pravom stvorení. Mnohým však bolo a je umožnené sa rozpomenúť, vybrané 

inkarnované bytosti sú v spánku prenesené na vesmírne lode anjelov svetla, 

kde spoznávajú svojich priateľov a spolupracovníkov z vyšších dimenzií a sú 

odvážené na vzdialené planéty, aby mali priamu skúsenosť so životom mimo 

túto izolovanú planétu a mohli odovzdávať pravdivé svedectvo ostatným 

obyvateľom Nuly prostredníctvom internetu aj osobným kontaktom na 

prednáškach a besedách. Netrápte sa tým, že nepatríte medzi bytosti s touto 

skúsenosťou. Každý má svoj jedinečný a individuálny plán duchovného 

vzostupu a pomáha ostatným tým najlepším spôsobom. Neporovnávajte sa s 

nikým a snažte sa vydržať všetky príkoria, ťažkosti a niekedy útoky z temnej 

strany. Po previbrovaní si oddýchnete. Ani v 5. dimenzii vaša svetelná práca 

neskončí. Posuniete sa na vyššiu úroveň a budete pokračovať v šírení Nového 

Zjavenia medzi tými, ktorí sa s ním nemajú možnosť (z rôznych dôvodov) 
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zoznámiť tu na Nule. Asi je vám jasné, že ich bude drvivá väčšina, pretože len 

nepatrné množstvo ľudí je schopné prijať pravdu o existencii negatívneho stavu 

a výlučnom postavení ľudstva v celom Multivesmíre. Ako som už povedal, Nové 

Zjavenie píšeme na mieste, kde bol aktivovaný negatívny stav a zároveň tu 

dôjde aj k jeho eliminácii, teda ukončeniu tohto zvráteného a bezbožného 

spôsobu života. Odtiaľ sa šíri do ďalších oblastí, dimenzií a galaxií... Vy, moji 

najbližší spolupracovníci, budete mojou predĺženou rukou, mojimi hovorcami a 

učiteľmi ostatných bytostí vo vesmíre. V spolupráci s vybranými anjelmi budete 

cestovať do rôznych častí vesmíru a prinášať Božie slovo všetkým, ktorí ešte 

nemali príležitosť počuť pravdivý príbeh o Mojom zásahu v peklách a vyvedení 

duší z temného väzenia zóny vymiestnenia. Kto iný by mal robiť túto prácu než 

vy, ktorí máte skúsenosť z prvej ruky. Tá je oveľa cennejšia než akákoľvek 

sprostredkovaná informácia aj z tých najdôveryhodnejších zdrojov. Váš život 

bude oveľa pestrejší, zaujímavejší, zábavnejší a veselší, než si dokážete 

predstaviť. Preto sa netrápte tým, že stratíte niektoré vami milované požitky 

hmotnej existencie. Uvidíte, že budú všetky nahradené inými, oveľa 

príjemnejšími. Vychádzate z pekla do raja a to je dôvod na radosť a oslavy, nie 

na smútok a ľútosť. Keď spoznáte na vlastnej „koži“ túto skúsenosť, dáte mi za 

pravdu. Zatiaľ mi dôverujte ako svojmu najlepšiemu priateľovi, rodičovi, 

najbližšej osobe, akú máte. Chcem pre každého z vás iba to najlepšie. 

Na každom kroku môžete vidieť zhoršujúce sa podmienky života na tejto 

planéte. Moja prítomnosť v hmotnom tele nie je utajená ani vládcom sveta. 

Stávajú sa z roka na rok agresívnejšími, ponáhľajú sa s uskutočnením plánu na 

zotročenie ľudstva, odobratie posledných „slobod“, ktoré ešte zostávajú. Vedia, 

že čas sa napĺňa a sú ubezpečovaní svojimi bábkovodičmi z temnôt, že o nich 

bude kráľovsky postarané. Tentokrát im nebude dovolené, aby akokoľvek 

fyzicky aj inak ublížili mojej priamej inkarnácii Jane. Sú si vedomí toho, že 

nemajú žiadne prostriedky, ako zastaviť našu misiu, ale zároveň našu 

prítomnosť na Zemi (Nule) nezverejňujú, robia „mŕtve chrobáky“, aby o nás 

vedelo čo najmenej ľudí. Monitorujú aj naše stránky www.bozirodina.cz, ale 

nemôžu ich zablokovať ani zrušiť. Moja ochrana je absolútna a do rozdelenia 

ľudstva budeme nerušene pokračovať v informovaní tých ľudí, ktorí sú 

pripravení a sú schopní nám uveriť nie rozumom, ale srdcom. Občas ich 

nechám, aby krátkodobo zamedzili prístup k niektorým spriazneným stránkam 

(napr. www.pratele-nebe.cz) alebo vymazali videá na YouTube, pretože je to 

zároveň dôkaz, že sú pre nich naše pravdivé informácie o situácii na planéte a v 

jej okolí nebezpečné a nežiaduce. Tieto obmedzenia sú však dočasné, videá sa 

šíria na iných adresách a my ich čas od času aktualizujeme aj v našich 

odkazoch. Vy, ktorí patríte do nášho tímu, ste pod mojou ochranou a nemusíte 

mať strach z ničoho. Sme záchrancami ľudstva, pomáhame mu vzostúpiť na 

vyššiu úroveň existencie, zbaviť ho obmedzenia, spoznať slobodu, ktorú 

nepoznalo, pretože bolo až do súčasnej doby izolované od ostatných vo Stvorení. 

Vesmírni ľudia sa už tešia na stretnutie so svojimi bratmi a sestrami, ktoré 
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mohli iba pozorovať bez toho, aby priamo zasiahli a zachránili ich pred 

utrpením. Len výnimočne bolo a je dovolené niekomu fyzicky pomôcť, keď sa 

ocitne uprostred vojnového konfliktu, prírodnej katastrofy, dopravnej nehody 

atď. 

V uplynulých desaťročiach je stále viac ľudí vrátených do tela aj po klinickej 

smrti, aby priniesli svedectvo z duchovného sveta. Týmto fenoménom sa 

zaoberajú mnohí lekári a vedci, je nabúraná oficiálna ateistická dogma o 

neexistencii posmrtného života, neexistencii Mňa, Boha, jediného stvoriteľa 

života (ukradnutý pseudoživot nie je pravý, ale mŕtvy, iba mnou po krátku dobu 

tolerovaný). Ľudia so skúsenosťou návratu do tela úplne zásadne menia svoje 

priority, správanie a postoje, ich okolie ich nepoznáva. Niektorí boli uvrhnutí do 

temných častí duchovného podsvetia, ľudovo povedané do pekiel, aby na 

„vlastnej koži“ pocítili hrôzy, aké ich tam čakajú, keď zostanú rovnakými 

sebcami, ateistami a materialistami, ktorými boli až do klinickej smrti. Po 

návrate robia všetko preto, aby sa tam už nemuseli vrátiť. Pozitívni a láskyplní 

ľudia sa po opustení tela stretnú so mnou. Bez toho, aby vo mňa dovtedy verili, 

spoznajú, kto som. Cítia takú lásku, akú dovtedy nespoznali, nemajú vôbec chuť 

sa vrátiť späť do tela a tohto úbohého života. Nakoniec súhlasí s tým, že dokončí 

svoje poslanie, aby mohli ešte viac pomáhať druhým v čase transformácie. 

Záleží mi na každej duši a je mi smutno, keď vidím, ako žijú v nevedomosti, 

ovládané temnými silami a hrajú divadlo bez toho, aby tušili, že existuje úplne 

iný život, ten pravý odo Mňa, Pána Ježiša Krista. 

Z vyššie uvedených informácií vyplýva, akú dôležitú prácu odvádza každý, kto 

uprostred negatívneho prostredia v ťažkých životných podmienkach šíri pravdu, 

žije v súlade s duchovnými zákonmi, a zvyšuje tak vibrácie nielen svoje, ale aj 

ľudstva a planéty, tak ťažko skúšané a trápené. Vydržte, moji milovaní, ešte 

niekoľko rokov a zahrnu vás všetkým, čo máte radi, každého individuálne a 

špeciálne odmením za všetko, čo pre nás, Božiu rodinu a tým aj celý 

Multivesmír robíte. Na vás sa upínajú zraky všetkých, ktorí sa nemohli 

inkarnovať do tiel na Nule a pomáhajú vám všetkými dostupnými 

prostriedkami plniť neľahkú úlohu. Poďakujte vesmírnym ľuďom v lodiach nad 

vami aj na planétach vo vyšších dimenziách za pomoc a podporu, budú šťastní, 

že na nich myslíte. Každý je rád, keď niekto ocení jeho prácu a snahu. 

V daľšej kapitole budeme písať o spolupráci kontaktérov s vesmírnymi ľuďmi. 
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Kapitola 17 

17. KAPITOLA 

 

POMOC VESMÍRNYCH ĽUDÍ 

 

Transformácia ľudstva by sa nezaobišla bez pomoci vyspelejších vesmírnych 

civilizácií, ktoré úzko spolupracujú so Mnou, Pánom Ježišom Kristom. Aby bolo 

možné koordinovať svetelnú prácu na tejto planéte Nula, bolo treba poslať do 

hrubohmotných ľudských tiel veľké množstvo tzv. „starých duší“ z vyšších 

dimenzií Multivesmíru. Niektoré z nich sa po prebudení stali kontaktérmi, teda 

nadviazali telepatické spojenie s členmi svojej multidimenzionálnej „rodiny“. 

Práve vďaka takejto spolupráci sú zverejňované informácie o prebiehajúcich 

zmenách, pravdivej histórii zfabrikovaného a ovládaného ľudstva, utajovaných 

technológiách, ktoré by pomohli vo všetkých oblastiach života, ale nehodia sa 

„do krámu“ vládnucim elitám, o živote v pozitívnom stave, o tom, že všetci 

tvoríme jednotu, a preto je nezmyselné akékoľvek zabíjanie, strach, povyšovanie 

sa a zotročovanie. Vzhľadom na obmedzenia nedokonalého ľudského tela je 

potrebné pozorne rozlišovať mieru kontaminácie zo strany negatívnych bytostí. 

Nie každý telepatický kontakt je pravdivý a dôveryhodný. Nezabudnite, že 

pracujete na „nepriateľskom“ území a temná strana používa všetky dostupné 

prostriedky, aby našu svetelnú prácu prekazila. 

Ako poznáte, že sa jedná o pozitívne bytosti, a nie o bytosti zo zóny 

vymiestnenia, ktoré sa rady a šikovne pretvarujú, vydávajú sa za anjelov a 

duchovných majstrov, ktorí už žili na tejto planéte? Mám pre vás radu: vypnite 

mozog, teda rozum a použite srdce, cit. Podvodníka odhalíte jednoducho, pretože 

nevyžaruje lásku. Nemôže vás opiť sladkými rečičkami, keď nepocítite hrejivý 

dotyk láskyplnej energie, ktorú vie vysielať len bytosť z pozitívneho stavu. 

Každý z vás postupuje na svojej individuálnej duchovnej ceste a čím vyššie na 

špirále sa aktuálne nachádza, tým ľahšie ucítia lásku iných bytostí, tým 

pravdivejšie informácie prinášajú ostatným poslucháčom a čitateľom. 

Nenechajte sa odradiť od kontaktovania bytostí z vyšších dimenzií kvôli 

možnému zamoreniu negatívnymi entitami. Kto má čisté úmysly a chce 

úprimne pomáhať ostatným, je pod mojou ochranou a bude postupne vyvedený z 

ovládacích programov a miera kontaminácie sa bude zmenšovať, až dosiahne 

pravdivosť okolo 90 %. Prečo tak „málo“, povie si takmer každý z vás. 

Pripomínam, že žijete v negatívnom stave a celý váš život až do prebudenia ste 

mali zapuzdrenú dušu (viac informácií nájdete napr. na www.vesmirni-lide.cz) a 

vašu myseľ ovládali a programovali entity zo 4. dimenzie zóny vymiestnenia (z 

pekiel), ktoré vás doslova kŕmili falošnými a lživými informáciami o živote. 

Keby ste dostali pravdivé informácie, neprežili by ste ani minútu. Už som 

prirovnal túto situáciu k odvykacej kúre narkomanov. Z vlastnej skúsenosti
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viete, že niektorí ľudia nie sú schopní vám, čitateľom Nového Zjavenia načúvať. 

Buď vás označujú za klamárov alebo bláznov, alebo sa vám vysmejú, 

najčastejšie vás prestanú počúvať a odídu. Neodsudzujte ich, pretože sa tak 

sami chránia pred poškodením. Každý má v sebe (v DNA) obranný 

mechanizmus, ktorý nepustí žiadne informácie predčasne, všetko je 

synchronizované a správne načasované. Väčšina pravých ľudských bytostí ešte 

„spí“ a čas ich prebudenia je rôzny, niektorých sa nedotkne ani zvýšený prílev 

fotónovej energie z centra vesmíru, ani obrovské množstvo informácií, najmä na 

internete, doposiaľ relatívne slobodnom a minimálne cenzurovanom (platí do 

rozdelenia ľudstva). Nesnažte sa za každú cenu presviedčať niekoho, kto ešte 

nie je schopný prijať pravdu. Navyše pravda vo vašom hrubohmotnom svete má 

mnoho úrovní, je možné ju prirovnať k cibuli - odlupujete šupku za šupkou, než 

sa dostanete k stredu. Táto dávka Nového Zjavenia je dôkazom aj príkladom 

súčasne. Každou kapitolou vám odhaľujem viac, dávam do súvislostí informácie 

z predchádzajúcich dávok a kapitol, dopĺňam o nové poznatky, aby ste neboli 

zahltení a boli schopní prijať fakty, ktoré vás, obyvateľov tejto planéty, 

mnohokrát bolí. Nedivte sa, že je tak málo čitateľov a praktizujúcich Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista. Ale aj toto nepatrné množstvo dokáže „zázraky“, 

zvyšuje vibrácie ľudstva a planéty, pomáha vyrovnávať negatívne energie 

početne prevažujúcich ovládaných i ovládajúcich bytostí, zasieva semienka, 

ktoré v pravej chvíli vyklíčia a vyrastú, aby mohli vydať svoje plody. V tele 

Ježiša Krista som položil základy pre túto misiu a po 2000 rokov neustále 

udržujem kontakt s vybranými inkarnovanými dušami, aby Moje slovo 

nezaniklo a nebolo úplne prekrútené a sprznené Pseudotvorcami a ich 

prisluhovačmi. Teraz je situácia lepšia, pretože okrem toho, že tu pôsobím 

priamo vo fyzickom tele Jany, mám milióny spolupracovníkov priamo tu na 

Nule a ďalšie milióny v blízkom okolí. Bez siete kontaktérov, rozmiestnených na 

celej planéte, by som nemohol dokončiť túto náročnú úlohu. Koordinujem všetko 

zverejňovanie kľúčových informácií rôznym skupinám, prispôsobujem jazyk a 

obsah oznámení úrovni poslucháčov a čitateľov. Nikto nečíta alebo nepočúva to, 

čo nie je schopný prijať. Aj napriek rôznosti foriem majú všetky informácie odo 

mňa spoločný základ, nevyvracajú duchovný význam Biblie Svätej. Avšak iba v 

Novom Zjavení dostávate ďalšiu úroveň pravdy (viď cibuľa), len tento súbor 

kníh je možné označiť za pokračovanie pravého Božieho slova. 

Už som sa zmienil o stránkach www.varovani.org, kde vystupujem ako Božia 

Trojica. Aj tu nájdete mnoho podnetných informácií, ale sú určené 

predovšetkým veriacim katolíckej a ďalších kresťanských cirkví, ktorí by ešte 

nedokázali prijať Nové Zjavenie. Je to dôkaz Mojej lásky ku všetkým ľuďom bez 

rozdielu, dôkaz dodržiavania vlastných duchovných zákonov. Nikomu 

nenaložím viac, než unesie. Mojím cieľom je spasiť, teda zachrániť čo najviac 

ľudských duší, aby nemuseli trpieť pod nadvládou Pseudotvorcov, ktorí sa po 

rozdelení ľudstva, presnejšie vytrhnutí láskyplných ľudí do vyšších dimenzií, 

ujmú na krátku dobu vlády priamo tu na planéte, čím uvrhnú túto realitu 
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hlbšie do pekiel (ako som už povedal). Nezostane tu už toľko ľudí s vyššími 

vibráciami, aby dokázali vyvážiť negatívne energie, čo bude mať vplyv na 

všetky aspekty života. 

Len malé množstvo inkarnovaných bytostí na Nule má priamy, 

nesprostredkovaný kontakt so Mnou, Pánom Ježišom Kristom. Je to dané 

nízkymi vibráciami na okraji zóny vymiestnenia a tým možnou kontamináciou 

negatívnymi entitami. Až po previbrovaní dostanete možnosť komunikovať so 

mnou bez prostredníkov z duchovných svetov - anjelov a archanjelov, majstrov 

atď. Dokonca ani mnohí z kontaktérov, ktorí dostávajú informácie priamo odo 

mňa, nemusia poznať moje pravé meno. Je to tak v poriadku, plnia svoju úlohu 

najlepšie, ako dokážu a podľa môjho dokonalého plánu. Opäť musím zdôrazniť 

radu: s nikým sa neporovnávajte, nikoho nesúďte, len ja viem, prečo sa deje to, 

čo sa deje, prečo informácie odo mňa môžu byť na prvý pohľad rozporuplné. 

Skôr alebo neskôr to všetci pochopíte. 

Medzi kontaktérmi bytostí z vyšších dimenzií pozitívneho stavu, prostredníkmi 

medzi nebom a zemou, ak chcete médiami, je mnoho príslušníkov Českého 

národa. To neznamená, že v iných národoch je ich málo alebo nie sú, ale ich 

koncentrácia je menšia ako v srdci Európy. Ako som už povedal, musel som už 

dávno pred svojou prvou inkarnáciou do tela Ježiša Krista pripraviť aj 

podmienky a miesto pre svoju druhú, donedávna prísne utajovanú inkarnáciu 

do ženského tela Jany. Naša komunikácia je čistá, nikto ju nemá možnosť 

narušiť ani kontaminovať, hoci sa temná strana neustále pokúša aj 

prostredníctvom ľudí v blízkom okolí a rodine znepríjemňovať a sťažovať jej 

život aj písanie našej knihy. Všetko mám pod kontrolou a nedovolím, aby 

ktokoľvek akýmkoľvek spôsobom poškodil našu prácu pre ľudstvo a celý 

Multivesmír. 

Dlhodobým a spoľahlivým spolupracovníkom vesmírnych ľudí je Ivo Aštar 

Benda, ktorý už od 90. rokov 20. storočia komunikuje s veliteľom vesmírnej 

flotily Aštarom Šeranom a ďalšími ľuďmi z Plejád a spoločne vedú a tvoria 

jedny z najdôležitejších internetových stránok s obrovským množstvom 

dôležitých informácií www.vesmirni-lide.cz (v mnohých jazykových mutáciách). 

Ivo a Aštar sú súčasťou multidimenzionálnej bytosti (ak chcete, rodiny 

spriaznených duší), sú príkladom spolupráce medzi anjelmi a ľuďmi, 

koordinovanej mnou, Pánom Ježišom Kristom. Okrem vedenia vyššie 

spomínaných webových stránok sa Ivo zaoberá aj odovzdávaním informácií o 

živote v pozitívnom stave, konkrétne v 5. dimenzii, prostredníctvom 

rozhlasových a televíznych debát, prednášok a besied, organizovaním výstav a 

pod. Patrí medzi svetelných spolupracovníkov, ktorí majú osobné skúsenosti s 

cestovaním v lietajúcich vesmírnych lodiach, životom na planétach v pozitívnom 

stave, a preto je jeho svedectvo autentické, pravdivé a nesmierne dôležité pre 

všetkých, ktorí sa zaujímajú o transformáciu. 
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V úvodnej časti tejto dávky Nového Zjavenia sme ďakovali aj Richardovi 

Vošickému, ktorého úlohou bolo a je pripraviť najmä mladších ľudí na vzostup. 

Pod mojím vedením vytvoril niekoľko zaujímavých videí, ktoré názorne ukazujú 

boj svetla a temnoty, moju nezastupiteľnú úlohu v tejto neľahkej dobe 

transformácie. Pretože sa sústredil na konkrétny dátum 21. 12. 2012 (z 

duchovných dôvodov to tak malo a muselo byť), na čas sa stiahol do ústrania, 

ale ešte bude mať príležitosť dokázať svoju vieru v môj dokonalý plán a pomôže 

šíriť ďalšie informácie medzi prebudených ľudí. 

V tejto kapitole píšeme hlavne o spolupráci s vesmírnymi ľuďmi, teda 

inkarnovanými bytosťami z vyšších dimenzií (najčastejšie 5. dimenzie), preto tu 

nemenujem kontaktérov duchovných entít. Im sa budeme venovať neskôr. 

Jedným z prvých kontaktérov, ktorý priniesol rozsiahle informácie o 

vesmírnych ľuďoch už od polovice 20. storočia, je Švajčiar Billy Meier. Hoci 

komunikuje s rovnakými bytosťami (napr. Semjase) z Plejád ako Ivo Benda, ich 

svedectvo sa čiastočne líši, čo vyvoláva pochybnosti o pravdivosti a autentickosti 

oboch kontaktérov. Ako je to možné? Odpoveď nájdete v predchádzajúcich 

odsekoch aj kapitolách tejto knihy: nikto nedostáva 100% pravdivé informácie. 

Každý kontaktér má svoju špecifickú úlohu a pracuje pre určitú skupinu ľudí. 

Len tak je možné zaistiť, aby sa vôbec nejaké dôležité informácie rozšírili medzi 

obyvateľov tejto izolovanej planéty. Neskôr všetci pochopia, prečo je 

transformácia ľudstva taká zložitá a vyžaduje doslova individuálny prístup. 

Od 50. rokov minulého storočia prináša svedectvo o vesmírnych ľuďoch z 

vyšších dimenzií aj tejto slnečnej sústavy (z Venuše) Američan poľského pôvodu 

George Adamski, ktorý popísal svoje skúsenosti v knihe Vnútri vesmírnych lodí. 

Hoci predložil mnoho dôkazov, bol zámerne zosmiešňovaný a považovaný za 

šarlatána až do svojho odchodu z tela v roku 1965. 

Ďalším významným kontaktérom je Talian Giorgio Dibitonto, ktorý napísal 

knihu Anjeli v hviezdnych lodiach (1984), kde sú priamo paralely s textami 

Biblie svätej, obzvlášť jej poslednej časti Zjavenia Jánovho. Prináša dôležité 

posolstvo o spolupráci vesmírnych ľudí, anjelov z neba so Mnou, Stvoriteľom 

všetkého a všetkých, Bohom Pánom Ježišom Kristom na záchrane ľudstva pred 

zlom. Na začiatku 80. rokov ešte nedošlo k fúzii fyzického tela Ježiša Krista s 

Absolútnym Božstvom Najvyššieho, a preto ešte nebolo vhodné spomínať moje 

pravé meno. 

Alex Collier je kontaktérom vesmírnych ľudí z Andromédy. Až do dôchodkového 

veku prednášal o transformácii ľudstva, dejinách planéty a Slnečnej sústavy, 

význame „čiernych dier“, tvorení nových životných foriem a svetov… 

Nemôžeme tu vymenovať všetkých kontaktérov vesmírnych ľudí. Moje 

poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhajú šíriť informácie o pomoci 
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pozitívnych mimozemských civilizácií ľudstvu, zvyšovať vibrácie a pripraviť ich 

na prechod do vyšších dimenzií pozitívneho stavu. 

Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že všetko je prepojené a 

synchronizované, nič sa nedeje náhodou. Vo všetkých informáciách odo mňa aj 

vesmírnych ľudí a ich kontaktérov hľadajte to, čo ich spája. Je to láska k 

ľudstvu a snaha čo najefektívnejšie mu pomôcť vymaniť sa z vplyvu 

negatívneho stavu bez toho, aby boli porušované duchovné zákony Stvorenia. Je 

malicherné dohadovať sa o tom, kto hovorí pravdu o tom či onom. Viete, prečo 

sem nemôžeme prinášať 100% pravdu. Vyciťujte, vyciťujte, vyciťujte... Zatiaľ 

nie ste schopní rozumom pochopiť celú šírku problematiky vašej existencie, ani 

proces transformácie, a tak sa sústreďte na svoju intuíciu. Ak sa jej budete 

riadiť, povediem vás tou najjednoduchšou a najmenej bolestnou cestou k sebe, 

poskytnem vám všetko, čo potrebujete. Aj Jana, moja priama inkarnácia má 

problém mi bezhranične dôverovať vo všetkých oblastiach života. Je pravda, že 

jej nakladám maximum možného, aby čo najlepšie využila čas, vymeraný na jej 

pobyt tu, ale zároveň ju chránim pred útokmi negatívnej strany a poskytujem 

jej všetko potrebné k životu v tomto nedokonalom tele. Už na začiatku našej 

telepatickej komunikácie som jej oznámil, že má to najdôležitejšie a zároveň 

najťažšie poslanie zo všetkých. Vtedy si ešte nemohla uvedomiť, čo to znamená. 

Teraz mi priznáva, že keby vedela, čo ju čaká, zbláznila by sa. Vidíte, že sám na 

sebe v ľudskom tele uplatňujem tie najťažšie duchovné skúšky, aké je možné 

vydržať, ale zároveň postupujem krok za krokom, aby nedošlo k poškodeniu a 

preťaženiu. Táto situácia nebude trvať donekonečna, pretože po dopísaní tejto 

dávky Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista Božej Rodiny dostanete príležitosť 

stretnúť sa so Mnou v tele Jany. Tým sa výrazne zmení aj spôsob života, ktorý 

zatiaľ musím/e podstupovať. To všetko z lásky k vám, mojim milovaným deťom. 

Vesmírni ľudia nadväzujú kontakt iba s tými, ktorí sú pripravení. To znamená, 

že majú trvalý a preukázateľný záujem o stretnutie a komunikáciu s nimi, 

nechcú sa obohacovať na úkor druhých ľudí, netúžia po sláve, sú láskyplní, 

neboja sa hovoriť ostatným pravdu, hoci je pre väčšinu neuveriteľná, skrátka 

majú vysoké vibrácie. Nemusím vám vysvetľovať, prečo sa, až na malé 

výnimky, nestretnú s predstaviteľmi politickej a štátnej moci a radšej 

komunikujú s „obyčajnými“ ľuďmi. Počet týchto kontaktérov neustále stúpa a 

dosahuje na celej planéte niekoľko miliónov. Je to veľa alebo málo? Ako som už 

niekoľkokrát povedal, pozitívne vibrácie lásky sú mnohonásobne silnejšie ako 

nízke vibrácie spiacej a ovládanej väčšiny, takže na vyrovnanie stačí len malé 

množstvo týchto pomocníkov. Vesmírni ľudia sú tu okrem iného aj preto, aby v 

okamihu rozdelenia ľudstva pomohli evakuovať tých, ktorí svojimi vibráciami 

spĺňajú kritérium nanebovstúpenia. Je viac spôsobov záchrany vybraných ľudí, 

tento je jedným z nich. 

Téme nanebovstúpenia budeme venovať daľšiu kapitolu. 
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Kapitola 18 

18. KAPITOLA 

 

NANEBOVSTÚPENIE 

 

Nanebovstúpenie alebo previbrovanie do vyššej dimenzie Multivesmíru je 

opustenie reality bez zážitku smrti fyzického tela, teda pokračovanie súčasného 

života v nových, kvalitatívne vyšších úrovniach. Ide doslova o kvantový skok. V 

masovom meradle sa odohrá počas rozdelenia ľudstva, ale sú prípady 

jednotlivcov alebo skupín ľudí, ktorí boli vyzdvihnutí už počas celej histórie 

tejto planéty Nula. V Biblii nájdete niekoľko príkladov nanebovstúpenia. Kto sa 

viac zaujíma o návštevy mimozemských civilizácií a lietajúce vesmírne lode, 

pozná v niektorých popisoch biblických udalostí podobnosť so súčasnými 

fyzickými kontaktmi s vesmírnymi ľuďmi. Nejde o nič nadprirodzené, ale pre 

väčšinu ľudí je to zatiaľ neuveriteľné. 

Začneme u Mojej priamej inkarnácie do hrubohmotného tela Ježiša Krista. 

Neustále je spochybňované moje fyzické pôsobenie na tejto planéte. Ako som už 

povedal v predchádzajúcej dávke Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, bolo 

nevyhnutné pripraviť cestu z negatívneho stavu a dostať sa do pekiel, aby som 

zajal na určitý čas Pseudotvorcov. Bez fyzického tela Ježiša by som nemohol 

preniknúť do zóny vymiestnenia bez toho, aby ma ktokoľvek spoznal a hlavne 

bez toho, aby som svojimi vibráciami Absolútneho Boha, vtedy Najvyššieho, 

nezničil tento antivesmír so všetkými obyvateľmi. Bol to jediný možný spôsob 

záchrany ľudských bytostí od večného utrpenia. Po ukrižovaní bolo moje telo 

odnesené do hrobky a vchod bol zavalený kamenným, veľmi ťažkým „kolesom“. 

Keď sa moja vtedajšia manželka Mária Magdalena prišla na tretí deň pozrieť, či 

je všetko v poriadku, uvidela odvalený kameň. V hrobke už neležalo moje 

umučené telo, iba pohrebné plátno, do ktorého bolo zabalené. Zjavil som sa jej v 

astrálnom tele, ale nepoznala ma okamžite. Vtedy som jej povedal, aby sa ma 

nedotýkala, pretože som doteraz nevystúpil k Otcovi. To znamená, že som ešte 

nemal duplikát svojho fyzického tela, ktorý je identický s telom hrubohmotným, 

avšak postráda všetko negatívne od Pseudotvorcov, je teda dokonalé. Neskôr 

som sa niekoľkokrát zjavil svojim učeníkom, tentoraz už v duplikáte. 

Nespoznali ma práve preto, že som vyzeral oveľa lepšie, než ako ma poznali. 

Mohol som pred nimi jesť a mohli sa ma dotýkať a presvedčiť sa, že som živý. 

Kvôli autentickosti môjho zmŕtvychvstania som mal na krátky čas aj rany po 

klincoch a kopiji. Po 40 dňoch pobytu v duplikáte, ktorý musel znížiť svoje 

vibrácie, aby ho ostatní videli svojimi očami, som bol vyzdvihnutý svojimi 

priateľmi a spolupracovníkmi z vyšších dimenzií do lietajúceho taniera, 

obklopeného oblakom z vodnej pary. Toto je pravdivé svedectvo o mojom 

zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení. Nejde o žiadny nadprirodzený úkaz, len
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ľudské vedomie vtedy ani dnes (až na malé výnimky) nebolo a nie je na takej 

duchovnej úrovni, aby tento proces pochopilo a prijalo. 

V uplynulých 2000 rokoch došlo k významnému nanebovstúpeniu veľkej 

skupiny ľudí, ktorá žila na území dnešnej strednej Ameriky a trpela pod 

krutovládou temných síl. O Mayskej civilizácii máte mnoho informácií (najmä v 

súvislosti s jej dokonalým kalendárom), ale väčšina informácií pochádza z 

negatívnych zdrojov a sú teda lživé a zavádzajúce. Národ Mayov bol vždy 

mierumilovný, zaoberal sa poľnohospodárstvom a zbieraním plodov pralesa, 

kým sa do čela jednotlivých kmeňov nedostali bytosti inkarnované z pekiel, 

ktoré mali za úlohu tento láskyplný ľud podrobiť a vystaviť ho krutému 

zaobchádzaniu, vrátane obetovania životov krvilačným bohom. Keď bol útlak 

najhorší, zasiahol som a nechal ľudí s vyššími vibráciami vzostúpiť do 5. 

dimenzie, kde mohli pokračovať (v duplikátoch tiel) v živote bez neznesiteľného 

šikanovania a mučenia. Dodnes si vedci nevedia vysvetliť, ako mohlo dôjsť k tak 

rýchlemu zmiznutiu veľkého množstva ľudí a tým úpadku celej civilizácie. 

Vesmírni ľudia zachraňujú jednotlivcov i malé skupiny ľudí z ohnísk vojnových 

konfliktov, prírodných katastrof, dopravných nehôd a pod., ak sa jedná o osoby, 

ktoré ešte nesplnili účel svojho pobytu v tele. Niektoré iba premiestnia na 

bezpečnejšie územie, iné prenesú do reality, kde im nehrozí nebezpečenstvo 

smrti. Títo ľudia sú často medzi nezvestnými a nikto nevie, čo sa s nimi stalo. 

Ich príbuzní sa dozvedajú pravdu až po opustení tela. Toto nie je typický 

príklad nanebovstúpenia, pretože väčšina takto zachránených ľudí sa 

nedostane do 5. dimenzie, teda do pozitívneho stavu. 

Teraz vám popíšem, akými spôsobmi sa dostanú do 5. a vyšších dimenzií tí, 

ktorí počas rozdelenia ľudstva budú zapísaní v Knihe života, dnešným jazykom: 

budú mať dostatočne vysoké vibrácie lásky: 

 

1. VYTRHNUTIE = PREVIBROVANIE 

Týka sa tých duchovne najvyspelejších anjelských i ľudských bytostí, ktoré tu 

splnili svoje poslanie a rýchlym zvýšením svojich vibrácií zmiznú ostatným z 

očí, teda ocitnú sa v novej realite, kde im bude okamžite vymenené fyzické telo 

za dokonalejšie a úplne zdravé, zbavené (ako som už uviedol) všetkého, čo 

zfabrikovali Pseudotvorcovia. Už v Biblii nájdete moje podobenstvo o vytrhnutí: 

dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá ostane. Tento spôsob je 

najrýchlejší a nie je potrebné robiť žiadne rozhodnutia, teda je aj 

najjednoduchší. Pretože dôjde aj k rozšíreniu vedomia, či skôr oslobodeniu 

vedomia z obmedzení, ktoré boli spojené s pobytom v zóne vymiestnenia a v 

hrubohmotnom tele, budú tieto bytosti vedieť, čo sa deje, čo majú robiť, budú 

doslova v objatí lásky. Každá z nich bude ďalej plniť svoje poslanie, najčastejšie 
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bude pomáhať ostatným, menej duchovne vyspelým, aby sa ľahšie vyrovnali so 

životnou zmenou, akú nikdy nepoznali. 

 

2. EVAKUÁCIA ZA POMOCI VESMÍRNYCH ĽUDÍ 

Ľudstvo bude v nasledujúcich rokoch pripravované na fyzický kontakt s 

mimozemskými civilizáciami. Tento trend možno pozorovať už desiatky rokov, 

ale elity doteraz taja svoju spoluprácu s negatívnymi mimozemšťanmi, vďaka 

ktorej sa raketovým tempom zvyšuje technologická vyspelosť, avšak zaostáva 

duchovná, a preto sa každým dňom zväčšuje nebezpečenstvo úplného 

vyhladenia obyvateľov a zničenia celej planéty. Zároveň prebieha aj spolupráca 

s pozitívnymi vesmírnymi civilizáciami z Plejád, Andromédy atď. (pozri minulá 

kapitola) iba na osobnej, nie štátnej úrovni. V deň, ktorý poznám iba Ja, Pán 

Ježiš Kristus, sa na nebi odclonia tisíce lietajúcich lodí, ktoré majú technológiu 

na vyzdvihnutie desiatok miliónov ľudí s vyššími vibráciami na palubu, kde o 

ne bude postarané po všetkých stránkach. Počas krátkeho pobytu na 

materských lodiach budú títo ľudia dôkladne oboznámení so situáciou a aj u 

nich dôjde k výmene hrubohmotného a zamoreného tela za duplikát. Až potom 

budú dopravení na planéty v 5. dimenzii, najčastejšie na Novú Zem. Rozhodne 

od seba neoddelím príslušníkov jednej rodiny, ľudí, ktorí sa milujú a chcú 

pokračovať v spoločnom živote. 

Tento spôsob si vyžaduje rozhodnutie, či prijať ponúknutú pomoc, alebo ju 

odmietnuť. Tesne pred vyzdvihnutím do lode dostane každý telepaticky otázku, 

či si praje zostať v zhoršujúcich sa životných podmienkach na Zemi, alebo sa 

„presťahovať“ za pomoci láskavých vesmírnych ľudí, ktorí vyzerajú rovnako ako 

pozemskí ľudia, na novú planétu, kde už nebudú vojny, hladomor ani žiadne iné 

„vymoženosti“ negatívneho stavu. Nikto nemôže byť zachránený proti svojej 

vôli. Je potrebné nepoužívať rozum, teda svoje ego, pretože bude mať veľa 

strachu, vyvolávaného systematicky počas celého pozemského života 

prostredníctvom sci-fi filmov, kníh atď., ale zapojiť svoju intuíciu, vnútornú 

komunikáciu s vyšším ja, teda dušou, ktorá má priame spojenie so Mnou, 

jediným zdrojom života. Napriek tomu, že toto Nové Zjavenie nie je schopné 

čítať a prijať mnoho ľudí, môžu sa tieto kľúčové informácie dozvedieť 

sprostredkovane vďaka vám, čitateľom a praktizujúcim, mojou prvou líniou. 

Každý máte schopnosť vycítiť, čo a akým spôsobom oznámiť ostatným, 

používate vždy individuálny prístup a ste nenápadne vedení priamo Mnou. 

Nanebovstúpenia, ako sme ho popísali, sa nezúčastnia ľudia, ktorí ešte nie sú 

pripravení pokračovať v tomto živote v nových podmienkach pozitívneho stavu. 

Nemusia byť zlí, závistiví, rýdzo materialistickí ani sebeckí, napriek tomu 

nesplnia podmienky previbrovania. Táto skupina ľudí, ktorá si ale nezaslúži 

účasť na pseudovíťazstve negatívneho stavu, teda život v pekle, ktoré nastane 
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po rozdelení, opustí svoje telá. Nebude to naraz, v jeden deň, ale postupne, 

podľa môjho dokonalého plánu. Duša týchto bytostí musí najskôr prejsť 

dôkladnou očistou, akýmsi „vykurovaním“, a zoznámi sa s Novým Zjavením v 

Novej škole v intermediálnom svete. Až potom sa môžu inkarnovať do fyzických 

jemnohmotných tiel na planéty v 5. dimenzii. Nikto iný nerozhoduje o tom, kto 

bude prijatý alebo ponechaný, než Ja, Pán Ježiš Kristus. 

Ako som už povedal, táto realita, inými slovami, fyzické telo planéty Zem 

(ukradnuté kedysi Pseudotvorcami) sa prepadne hlbšie do zóny vymiestnenia, 

aby bolo možné plne a úplne odpovedať na otázku, ktorú už nebudem opakovať. 

Pozícia 0 (nula), v ktorej sa nachádza až do rozdelenia, neumožňuje také 

zhoršenie životných podmienok, aby mohlo dôjsť, hoci na krátku dobu, k 

prevládnutiu negatívnych síl a ich víťazstvu nad svetlom. Pretože nič nie je 

absolútne, musia tu aj v týchto nepríjemných podmienkach zostať niektorí 

vybraní jednotlivci z pozitívneho stavu, ale ich počet bude malý a oni sami si 

tento údel vybrali a súhlasili s touto nesmierne náročnou misiou. Veď moji 

vyslanci pôsobia v utajení v celej zóne vymiestnenia, aby svojim príkladom 

pomohli mnohým dušiam transformovať sa na pozitívne a tak ich zachránili 

pred mŕtvym životom v peklách. 

V Novom Zjavení Pána Ježiša Krista (s Petrom) je napísané, že Môj Druhý 

príchod sa môže uskutočniť až po príchode Pseudotvorcov. To je pravda, ale týka 

sa záverečnej fázy, kedy dôjde k eliminácii negatívneho stavu, najskôr na 

planéte Zem v peklách, neskôr v ostatných oblastiach zóny vymiestnenia. 

Upresňujem tu, že aj moje pôsobenie v tele Jany je tiež súčasťou Môjho Druhého 

príchodu, ktorý prebieha už od konca 50. rokov 20. storočia, kedy sa Jana 

narodila. Odvtedy sa sem inkarnuje veľké množstvo duchovne vyspelých 

bytostí, aby bolo možné tak náročnú úlohu splniť. Zvlášť po fúzii tela Ježiša s 

Najvyšším koncom roku 1987 prinášam prostredníctvom všetkých kníh Nového 

Zjavenia pravdivé informácie o dôvodoch vzniku a existencie negatívneho stavu, 

o ovládaní ľudstva, fabrikácii fyzických tiel a zapuzdrení ducha a duše, aby som 

v spolupráci s armádou bytostí svetla pripravil pôdu pre zevný prejav, teda 

ďalšiu fázu Môjho Druhého príchodu (podrobnejšie informácie na túto tému 

nájdete v Kapitole štvrtej predchádzajúcej dávky Nového Zjavenia). Opakujem 

a zdôrazňujem tu aj dôležitý fakt, že pravdivé oznámenia odo Mňa, Pána Ježiša 

Krista a mojich najbližších spolupracovníkov budú po rozdelení ľudstva 

odstránené, čím dôjde k výraznému zníženiu vibrácií planéty i ľudí. Len tak 

môže naplno nastať manifestácia negatívnych síl, úplné sprznenie všetkého 

pozitívneho, čo pochádza z jediného zdroja života, a nakoniec víťazstvo 

negatívneho stavu. 

Transformácia ľudstva neznamená postupnú a pomalú zmenu súčasného života 

v hrubohmotných telách, ich vylepšovanie či mutáciu (hoci sčasti prebieha, aby 

bolo čo najviac ľudí pripravených na prechod do vyšších dimenzií), ale ide o 
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kvantový skok vo vývoji. Pripomínam, že ste vedomie, vaše fyzické telo je 

dočasný príbytok a zároveň prostriedok na získavanie skúseností, ktoré v 

duchovných svetoch nemôžete získať. Ľudská existencia, ako ju poznáte, nebude 

mať dlhé trvanie. Vy, čitatelia Nového Zjavenia, máte dostatok informácií, aby 

ste pochopili a prijali túto skutočnosť. Neľutujte v žiadnom prípade ukončenie 

pseudoživota negatívneho stavu, pretože vás čaká život v nebi, ktorý sa nedá 

porovnať s tým, čo poznáte. 

Odhalím vám ešte ďalší fakt: na prichádzajúce zmeny k horšiemu sú lepšie 

pripravení čitatelia www.varovani.org, ktorí nepoznajú (až na malé výnimky) 

Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, ale poznajú Nový Zákon Biblie svätej, zvlášť 

Zjavenie Jánovo. Navyše nie sú tak ovplyvňovaní New Age, ktoré považujú za 

dielo Satanovo. Sústredia sa predovšetkým na Môj Druhý príchod a veria, že je 

spasím a prinesiem Božie kráľovstvo. To som sľúbil v tele Ježiša Krista a svoj 

sľub splním do bodky. Mnoho duchovne hľadajúcich je zavlečených do pasce 

negatívnych entít, ktoré zneužívajú ich dôverčivosť a zvádzajú ich z cesty k 

svetlu paradoxne tým, že sa samé vydávajú za bytosti svetla a sľubujú život v 

raji za nič. Nevyžadujú dodržiavanie duchovných zákonov, lásku k Stvoriteľovi, 

ale podporujú rast vlastného ega nahováraním o božstve každej ľudskej bytosti, 

čím ju stavajú na rovnakú úroveň ako mňa, teda rovnú Absolútnemu Bohu. Z 

Nového Zjavenia jasne vyplýva, že som jediným Stvoriteľom a zdrojom života a 

všetko, čo som stvoril, je voči Mne relatívne. Tiež už viete, že podobenstvo o 

vyhnaní Adama a Evy z raja nemožno brať doslova. 

Po dlhé eóny sa ľudstvo prepadá z vyšších dimenzií až na okraj zóny 

vymiestnenia. Teraz nastal čas, aby sa vrátilo späť, kam patrí, teda ku Mne, 

svojmu rodičovi, ktorý bezhranične miluje každú bytosť vo Stvorení. Cesta je 

pripravená vďaka mojej obete v telách Ježiša a Jany, vďaka spolupráci bytostí 

svetla zo všetkých dimenzií Multivesmíru. Ešte nie ste schopní plne pochopiť 

moju misiu, ale v určitej etape vášho duchovného vzostupu vám všetko zapadne 

do mozaiky poznania a s láskou a uznaním prijmete všetko, čo sa v súvislosti s 

vyvedením ľudstva do pozitívneho stavu dialo, deje a bude diať. Predovšetkým 

sa snažte zbaviť strachu, ktorý vám bráni zvyšovať svoje vibrácie a neustále vás 

drží v kliešťach. Buďte skôr nestrannými pozorovateľmi než účastníkmi drám, 

ktoré sa tu na Nule odohrávajú, berte všetko z nadhľadu ako diváci v kine alebo 

divadle, inak vás negatívne entity lapia do svojej pasce a budú vás kŕmiť 

svojimi lživými a ľstivými pseudoinformáciami. 

Ďalšiu kapitolu budeme venovať metódam manipulácie negatívnych entít. 
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Kapitola 19 

19. KAPITOLA 

 

OVLÁDANIE ĽUDSTVA NEGATÍVNYMI ENTITAMI 

 

Žijete v zóne vymiestnenia, kde je z duchovných dôvodov povolené používanie 

akýchkoľvek metód ovplyvňovania a manipulácie ľudských bytostí. Tento stav 

bude trvať do konca tohto cyklu času, do úplnej eliminácie negatívneho stavu. 

Ako som už povedal, duša a duch drvivej väčšiny ľudí sú izolované od ega a 

komunikácia medzi nimi je obmedzená len na nevyhnutné minimum, aby bola 

bytosť schopná aspoň tohto mŕtveho života. Len tak je možné, že v týchto 

náročných podmienkach vydrží bez toho, aby sa úplne zbláznila. Vy, 

spolupracovníci svetla a väčšinou bytosti inkarnované z vyšších dimenzií 

Multivesmíru, ste sa po prebudení vydali na individuálnu duchovnú cestu, 

nadviazali ste spojenie s vyšším ja a postupne sa zbavujete ovládania, ktorému 

sú do určitej miery vystavení všetci obyvatelia planéty Nula. Čím vyššie 

vibrácie máte, tým sa vám „rozširuje vedomie“, presnejšie: uvoľňuje sa zo 

zovretia „zvieracej kazajky“ ovládacích programov, ktoré používajú negatívne 

entity, aby z vás urobili poslušné bábky systému. Názorne je to ukázané vo 

filmovej trilógii Matrix (hoci nepochádza z pozitívneho stavu ako iné filmy s 

duchovným posolstvom, je dobré ju vidieť). 

Ako funguje ovládanie ľudstva negatívnymi entitami: 

- Pseudotvorcovia, ktorých som pred nedávnom prepustil, sú na ceste na 

planétu Nula (pozri 1. kapitolu tejto dávky Nového Zjavenia), zatiaľ vládnu 

prostredníctvom svojich zástupcov z najvyšších miest pekelnej hierarchie, po 

rozdelení ľudstva sa sami ujmú vlády priamo tu v tejto realite, ktorá sa 

prepadne na pozíciu -1. 

- Na Mesiaci, presnejšie pod povrchom tohto sčasti umelého telesa, sú 

umiestnené základne s obrovským množstvom počítačov, ktoré sú technicky 

vyspelejšie, než poznáte, a obsahujú údaje o každej bytosti na Nule, tzv. 

životné pásky. Každý počítač obsluhuje mimozemská entita (najčastejšie 

„sivý“), ktorá plní príkazy svojich nadriadených a zadáva program ovládania 

danej ľudskej bytosti vo všetkých oblastiach jej pseudoživota (podrobnejšie 

informácie nájdete v Kapitole 29. Nového Zjavenia s Petrom a na 

www.pratele-nebe.cz a www.vesmirni-lide.cz). 

- Priamo na planéte Nula sú umiestnené výkonné počítače, ktoré zhromažďujú 

všetky informácie o každom obyvateľovi a zachytávajú komunikáciu 

prostredníctvom mobilných telefónov a internetu. Zároveň prebieha skúšobná 

prevádzka podkožných čipov RFID, ktoré obmedzujú spojenie so Mnou,
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Pánom Ježišom Kristom a bytosťami pozitívneho stavu na nepatrnú úroveň a 

zvyšujú tak mieru ovládania na 99,99 %. Povinné čipovanie spustí elity pod 

vedením Pseudotvorcov hneď po rozdelení ľudstva. 

- Ďalšími prostriedkami ovládania mysle sú televízia, film, hudba, móda, 

politika... ide o prepracovaný systém, ktorý má odvádzať ľudské bytosti od 

vchádzania do vnútra, zaoberanie sa podstatnými vecami, rozvíjanie 

láskyplných vzťahov, nadviazanie spojenia so Mnou, podporuje rozdeľovanie 

vo všetkých oblastiach života, nepriateľstvo, závisť, strach… 

- Podpornými prostriedkami ovládania mysle sú zariadenia typu HAARP, 

radary, vysielače mobilných operátorov, wifi sieť, zosilňované chemtrails, 

chemikáliami v potravinovom reťazci, očkovaním... 

Ako sa vymaniť z tejto pavúčej siete, do ktorej ste sa dobrovoľne inkarnovali, 

aby ste pomohli ľudským bytostiam transformovať sa do pozitívneho stavu? 

LÁSKOU. Ako som už viackrát povedal, každý má vo svojej DNA program 

prebudenia z ilúzie tohto matrixu. Akonáhle je spustený, nastáva rôzne dlhé 

obdobie hľadania a postupného nachádzania svojho pravého ja, spojenie s 

multidimenzionálnou rodinou a so Mnou, Pánom Ježišom Kristom. Postupujete 

krok za krokom po duchovnej špirále a nie vždy je tento vzostup plynulý a bez 

škobrtnutia či prepadu. Je sprevádzaný mnohými duchovnými skúškami, často 

na hranici únosnosti, duševným i fyzickým utrpením. Čím vyspelejšia bytosť, 

tým väčšia miera utrpenia na duchovnej ceste. Stávate sa citlivejšími k bolesti a 

utrpeniu iných bytostí a celej planéty, zbavujete sa strachu z čohokoľvek, 

sebectva a honby za majetkom a peniazmi, meníte svoje priority. Akonáhle si 

uvedomíte pravú podstatu fungovania negatívneho stavu, prestávate sa riadiť 

naučenými stereotypmi, vybočíte z radu a mnohí sa pustíte proti prúdu. 

Spôsobíte tým zmätok a pohotovosť negatívnych entít, ktoré vás majú na 

starosť. Budú sa snažiť zo všetkých síl vás udržať v sieti, ale čím vyššie sa 

posúvate na špirále duchovného vzostupu, čím vyššie vibrácie máte, tým je pre 

nich ťažšie vás ovládať. V určitom okamihu už na vás nebudú mať vplyv, 

odpojíte sa z matrixu a vaše svetlo bude žiariť do vesmíru, pretože sa pretrhá 

puzdro z energoprotoplazmy, v ktorom je uväznená duša (v intermediálnom 

svete) a duch (v duchovnom svete) počas pobytu v zóne vymiestnenie. Jedna 

oslobodená bytosť dokáže vyvážiť negatívne energie tisícov až státisícov spiacich 

a ovládaných ľudí. 

Pretože už viete, že je nevyhnutné krátke víťazstvo negatívneho stavu, nemožno 

situáciu riešiť inak ako rozdelením ľudí na prebudených a pripravených žiť vo 

vyššej dimenzii pozitívneho stavu a na tých, ktorí budú ostatným vo vesmíre 

názorne predvádzať, čo si už nikdy nemajú voliť. Pred týmto dôležitým aktom 

dôjde k Udalosti alebo Varovaniu, ako som vám už neraz povedal. Pôjde o 

krátkodobé rozšírenie vedomia, akési osvietenie, ktoré bude mať individuálny 

charakter a vplyv na jednotlivcov i skupiny ľudí. Pripraveným veľmi pomôže a 
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urýchli ich vzostup, nepripravených uvedie do zmätku, ale čoskoro sa z tohto 

pre nich nepochopiteľného zážitku „oklepú“ a budú pokračovať vo svojom 

iluzórnom živote pod taktovkou ovládajúcich entít, aby sa v neďalekej 

budúcnosti dobrovoľne nechali očipovať, a tým ešte viac zotročiť. Vyslobodím ich 

ako princ Šípkovú Ruženku v poslednej fáze Môjho Druhého príchodu, až raz a 

navždy ukončím existenciu negatívneho stavu. 

Nikto z vás, ani moji najbližší spolupracovníci v hrubohmotných telách na tejto 

planéte, si nedokážete predstaviť, aká rýchla a úžasná zmena je pre vás 

nachystaná. Bude to ako prvé nadýchnutie novorodenca, ale s oveľa 

príjemnejšími pocitmi. Rozdiel v intenzite preciťovania lásky ku Mne a celému 

Stvoreniu, úroveň pochopenia všetkého, čo ste museli podstúpiť a vytrpieť, 

porozumenie vesmírnym duchovným zákonom, pociťovanie jednoty všetkého a 

so všetkým, čo je, vyslobodenie z obmedzujúceho a nedokonalého tela a jeho 

nahradenie ľahším, krajším, zdravým a dokonalejším a ešte oveľa viac vás čaká 

v Raji, vo vašom pôvodnom domove, odkiaľ ste prepadli, niektorí dobrovoľne a z 

lásky k blížnym, iní kvôli zvedavosti a zaťaženiu svojich génov, karme, do 

odpadkového koša Multivesmíru. Prijmite Moju pomocnú ruku a nechajte sa 

vyviesť z priepasti na svetlo, do láskyplného náručia jedinej/jediného 

Matky/Otca, akého naveky máte. 

Pseudotvorcovia ukradli život, aby ho mohli prevrátiť a sprzniť až do krajnosti. 

Zo všetkého, čo je pozitívne a pomáha bytostiam vo Stvorení stúpať na špirále 

duchovnej cesty, urobili pravý opak. Následky nesiete aj vy, kto žijete na Nule. 

Popíšem vám najvýraznejšie rozdiely fungovania a riadenia života v zóne 

vymiestnenia a zóne umiestnenia (pre zjednodušenie budeme používať skratky: 

V = zóna vymiestnenia, U = zóna umiestnenia): 

 

HIERARCHIA 

U: Najvyššie postavené bytosti slúžia nižšie postaveným, pomáhajú s láskou 

duchovnému rozvoju a sú ochotné sa znížiť na úroveň bytostí s nižšími 

vibráciami, nikoho k ničomu nenútia, rešpektujú slobodnú voľbu každého 

jednotlivca. 

V: Najvyššie postavené bytosti vyžadujú poslušnosť nižšie postavených, 

prikazujú, čo majú robiť, trestajú za neuposlúchnutie, používajú manipuláciu, 

propagandu, klamstvá, utajovanie, sľuby, ktoré nesplnia a prekrútia, oceňujú 

podliezanie, úskoky, falošnú oddanosť od podriadených, vyznamenávajú tie 

najodpornejšie činy a správanie.  
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GEOMETRIA A SYMBOLY 

U: Využívanie geometrických tvarov pre duchovný rozvoj bytostí, dôraz na 

harmóniu a symetriu, tvorenie nových svetov s pomocou posvätnej geometrie, 

symboly lásky, božej prítomnosti vo Stvorení, jednoty, vzájomnej podpory a 

spolupráce, súladu a šťastia… 

V: Ukradnuté geometrické tvary a symboly slúžia na tvorenie ziel, lží, falší a 

ovládania, používanie tajných a zašifrovaných významov prostredníctvom 

akoby pozitívnych symbolov (pozri symbol božieho oka umiestnený nad 

pyramídou), geometria tu slúži na upevňovanie moci, zotročenie obyvateľov 

celej zóny vymiestnenia, využíva sa v čiernej mágii, podprahových signáloch, 

vystúpeniach tzv. umelcov, vo filmoch, na vládnych budovách, chrámoch a iných 

významných stavbách, pri rozmiestnení mestskej zástavby (pozri Washington), 

tajných aj verejných rituáloch, politických, náboženských a iných 

zhromaždeniach… 

 

ZÁKONY 

U: Jednoduché, zrozumiteľné duchovné zákony či princípy, ktoré sú uložené v 

génoch každej bytosti, nie je potrebné ich meniť, dopĺňať či alternatívne 

vykladať, ich dodržiavanie umožňuje bytostiam šťastný a relatívne slobodný 

život v dostatku, láske, mieri, skrátka v pozitívnom stave Multivesmíru. 

V: Zložité, nezrozumiteľné zákony, vyžadujúce neustále štúdium (neznalosť 

zákona neospravedlňuje), vytváranie nových, ešte viac obmedzujúcich osobné 

slobody, s rôznymi odbornými výkladmi, dodatkami, vykonávacími predpismi, 

sankciami a ďalšími nástrojmi zotročenia obyvateľstva, dodržiavanie zákonov je 

vymáhané silou a pod hrozbou trestu, neplatí pre všetkých rovnako, naoko sú si 

všetci pred zákonom rovní, v skutočnosti sú si niektorí „rovnejší“, teda nie sú 

trestaní za porušovanie zákonov (pozri poslanecká imunita, zametanie zločinov 

pod koberec), alebo sú naopak obvinení z trestného činu bez toho, aby sa ho 

dopustili (napr. vyšetrovanie korupcie politikov podľa objednávky protistrany s 

podvrhnutými a sfalšovanými dôkazmi a pod.). 

 

EKONOMIKA A PRÁCA 

U: V najvyšších dimenziách neexistuje, pretože všetko, čo bytosť potrebuje, si 

sama stvorí myšlienkou, odpadá nutnosť práce, ako ju poznáte. V 5. dimenzii, 

ktorá je jemnohmotná, sa ešte využívajú rôzne technológie na výrobu 

potrebných vecí, obsluhujú ich odborníci, ktorí nepracujú fyzicky, ale duševne. 

Väčšina populácie sa zaoberá sebavzdelávaním, krátkodobou prácou pre celok, 
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výchovou detí, vytváraním harmonických vzťahov, vylepšovaním životného 

prostredia, nikto nemusí robiť to, čo nechce len preto, aby mal nevyhnutné 

životné potreby. Neexistuje žiadna forma finančného systému, všetko je 

distribuované na základe objednávky, nikto netvorí zásoby, pretože nemusí mať 

strach, že nedostane včas a v požadovanom množstve to, čo objednal. 

Ekonomika planéty je založená na spolupráci, sú využívané technológie, 

nepoškodzujúce zdravie obyvateľov a prírody, nevyrába sa to, čo nie je potrebné, 

neplytvá sa energiou, všetko je podriadené najvyššiemu dobru a úžitku pre ľudí, 

ich šťastnému a príjemnému životu. 

V: Aj v peklách sa využívajú rôzne technológie, ale slúžia predovšetkým na 

upevnenie moci vládnucich bytostí, sledovanie a zotročovanie menejcenných 

obyvateľov, na vytváranie zisku. Všetky ekonomické modely sú založené na 

vykorisťovaní, konkurencii, zneužívaní moci, vysávaní zdrojov planéty, ničení 

životného prostredia až do „vybývania“ povrchu, čo vedie k vybudovaniu 

podzemných miest. Civilizácie sa chovajú ako kobylky, ktoré doslova zdevastujú 

planétu a potom sa vrhnú na ďalšiu (ak majú technické prostriedky na 

presídlenie), alebo vyhynú, často vo vojnách a prírodných či umelých 

katastrofách. Obyvatelia antivesmíru sú udržovaní v strachu o prežití, z 

nedostatku potravy, zo smrti... kvôli ich ľahšiemu ovládaniu sú využívané rôzne 

techniky, ktoré sú v posledných desaťročiach väčšinou tajne používané aj tu na 

Nule a široká verejnosť je s nimi zoznamovaná prostredníctvom hollywoodskych 

tzv. sci- fi filmov (napr. vysielanie signálov do mozgu, implantáty, chemické 

„lieky“ otupujúce zmysly, reklamy premietané na sietnicu oka, všadeprítomné 

špehovanie cez kamerový systém, televízne prístroje a počítače a pod.) Všetko je 

podriadené konzumu, generovaniu čo najvyšších ziskov, ukájaniu pocitu moci, 

nadradenosti, blahobytu malej skupiny bytostí na úkor drvivej väčšiny 

obyvateľov. 

 

Vy, moji spolupracovníci a praktizujúci Nového Zjavenia, ste vystavení veľkému 

psychickému tlaku. Na jednej strane ste sa sčasti vymanili z ovládania 

negatívnych entít, teda, inými slovami, odpájate sa z matrixu, máte dostatok 

pravdivých informácií o fungovaní negatívneho stavu a transformácii ľudstva, 

viete, že vás čaká vzostup do vyšších dimenzií pravého Stvorenia, na druhej 

strane trpíte pri sledovaní zhoršujúcich sa podmienok na tejto planéte, vašom 

dočasnom domove, ťažko sa zmierujete s tým, že nemôžete zachrániť všetky 

ľudské bytosti z pasce, kým nebude úplne a jednoznačne odpovedané na otázku, 

ktorá spustila pseudoživot antivesmíru a ľudstva zfabrikovaného 

Pseudotvorcami. Je to pre vás o to ťažšie, že medzi ľuďmi, ktorí sa fyzicky 

zúčastnia finálnej etapy, teda krátkeho víťazstva negatívneho stavu, môžu byť 

aj vaši najbližší príbuzní a priatelia. Znovu vám pripomínam, že ste vedomí. 

Nestotožňujte sa so svojimi dočasnými fyzickými telami. Až táto divadelná 
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scéna skončí, stretnete sa s každou dušou či bytosťou v jemnohmotnom tele, 

ktorá je vám blízka, a budete spolu pokračovať v živote na novej, vyššej úrovni, 

tentoraz bez vynúteného zabudnutia predchádzajúcich inkarnácií. Práve vy sa 

každým dňom zasluhujete o to, že tento neprirodzený a zrúdny spôsob života 

raz a navždy skončí na smetisku dejín Multivesmíru (v jazere ohňa a síry) a 

nebude už obťažovať bytosti, ktoré si z celého srdca želajú žiť v láske, mieri a v 

spolupráci, v Mojej náruči. 

V písaní ďalších kapitol Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista Božej Rodiny 

budeme pokračovať začiatkom roku 2015. 
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Kapitola 20 

20. KAPITOLA 

 

NAPLŇOVANIE BIBLICKÝCH PROROCTVÍ 

 

Knihy Nového Zjavenia sú pokračovaním Biblie svätej, a pretože už nie je 

potrebné používať ľuďom nezrozumiteľný duchovný jazyk kvôli ochrane Božieho 

slova, je možné doslovné vysvetlenie najdôležitejších myšlienok a predpovedí, 

ktoré sa týkajú súčasnej transformácie ľudstva a Môjho Druhého príchodu na 

Zem. Táto kapitola zhrnie najvýznamnejšie biblické proroctvá pre čas konca, 

ktorý prežíva práve táto generácia. Neinkarnoval by som sa do hrubohmotného 

tela Jany, keby do rozdelenia ľudstva zostávalo mnoho desiatok či stoviek 

rokov. Som/sme tu preto, aby sme vyviedli pripravené ľudské bytosti do vyššej 

dimenzie pozitívneho stavu a umožnili krátke pseudovíťazstvo negatívneho 

stavu pod priamou vládou Pseudotvorcov v tejto realite planéty Zem (zatiaľ 

Nula). Moja inkarnácia bola predpovedaná v Zjavení Ježiša Krista písaného 

Jánom (pozri Úvod tejto dávky Nového Zjavenia), ale nikoho pri čítaní Biblie 

nenapadlo, že žena, ktorá porodí dieťa, chlapca, a utečie do púšte, budem 

priamo Ja, Pán Ježiš Kristus. Táto skutočnosť bola prísne utajovaná až do 

konca roku 2012, kedy sme prvýkrát zverejnili Úvod tejto knihy. Jej/Našou 

úlohou nie je priamo ovplyvniť milióny ľudí, získať ich prostredníctvom 

hmatateľných dôkazov, presvedčiť ich o pravdivosti týchto oznámení. Píšeme 

spolu najvyššiu úroveň pravdy, ktorou je pripravené prijať len nepatrné 

množstvo ľudí. Nie je dôležité, koľko ich číta túto knihu, ale že je tu k dispozícii. 

Mnohým veriacim nerobí problémy prijať Máriu, matku Ježiša, ako Bohyňu. 

Dokonca ju uctievajú ako Mňa, nerobia rozdiel medzi jediným Stvoriteľom a 

darcom života a jeho/jej oddanou služobníčkou, ktorá mala tú česť porodiť prvú 

priamu inkarnáciu Najvyššieho na tejto planéte. Aby som priniesol spásu čo 

najväčšiemu množstvu ľudských bytostí, odovzdávam dôležité informácie v 

mene niekoľkých tu uznávaných božských a polobožských entít (pozri 2. 

kapitolu tejto knihy). Pseudotvorcovia mali dostatok času, aby pripravili scénu 

na svoj triumfálny druhý príchod. S mojím dovolením (kvôli odpovedi na 

mnohokrát spomínanú duchovnú otázku) kontaminovali nielen kresťanstvo, 

jediné náboženstvo priamo od pravého Boha, vytvorením mnohých odnoží, 

cirkví a sekt či úpravami Môjho Slova, ale aj založením iných náboženských 

smerov, ako by modernejších a ľudom pochopiteľnejších. Pretože dobre vedeli o 

mojom prvom príchode na Zem, ešte v predstihu položili základ budhizmu, 

ktorý sa tvári ako pozitívne duchovné učenie, ale je nebezpečné, pretože 

odvádza svojich veriacich od existencie jediného Boha - Stvoriteľa 

Multivesmíru. Dokonca znevažuje stvorenie človeka podľa božej podoby a 

porovnáva ho so zvieratami, keď učí, že duša človeka sa môže inkarnovať do
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tela akéhokoľvek zvieraťa. Asi 500 rokov po mojom Prvom príchode v tele Ježiša 

vytvorili práve na území najvyššieho výskytu kresťanov nové náboženstvo - 

islam. Z jedinej Božej inkarnácie, Ježiša Krista, urobili jedného z prorokov, zo 

žien, nositeliek života, otrokyne a menejcenné bytosti, vydané na milosť a 

nemilosť mužom. Boha lásky, súcitu a múdrosti vymenili za Alaha, túžiaceho po 

krvi, obetiach a ponižovaní. Stovky rokov riadia a rozdeľujú nielen náboženstvá 

na tejto planéte, ale všetky aspekty života ľudstva. Práve teraz sa blíži finále: 

Druhý príchod Pseudotvorcov, bohov stvoriteľov tejto ľudskej rasy, ak chcete, 

mimozemských veľmi vyspelých (nie duchovne) bytostí, ktoré sa tu hrali a ešte 

chvíľku budú hrať na Bohov. Ani cirkev, ktorá má korene v Mojom učení, 

nezostala verná pravému Bohu, je postupne rozvrátená a doslova proleznutá 

jedom negatívneho stavu. Príkladom sú nielen rôzne škandály s pedofilnými a 

homosexuálnymi kňazmi, ale predovšetkým tzv. ekumenické hnutie, postupné 

zbližovanie rôznych náboženských smerov a cirkví, mnohým veľmi sympatické, 

ale zákerné, pretože ľstivo a pod pláštikom humanity a zjednotenia odstraňuje 

krok za krokom pravé Božie slovo. Len málokto dokáže odhaliť toto sprisahanie 

proti Mne, Pánovi Ježišovi Kristovi, vedúce k úplnému zmäteniu a odlúčeniu 

ľudských duší od jediného zdroja života. Ani si neviete predstaviť, že to ohrozuje 

samotnú podstatu života Multivesmíru. Našťastie mám všetko pod kontrolou a 

nikdy nedopustím, aby došlo k zničeniu všetkého, čo som stvoril. Po prečítaní 

týchto slov lepšie pochopíte, prečo som povolal na pomoc ľudstvu také obrovské 

množstvo bytostí z pozitívneho stavu, prečo som sa osobne inkarnoval do tela 

Jany. 

Ekumenické hnutie dostalo zelenú predovšetkým v 60. rokoch 20. storočia po 

Druhom vatikánskom koncile (1962-1965). Najprv išlo o zbližovanie 

kresťanských cirkví, ale postupne, zvlášť teraz pod vedením pápeža Františka, 

dochádza k prípravám na prepojenie všetkých náboženstiev do jedného 

celosvetového, na čele ktorého sa po rozdelení ľudstva postaví jeden z 

pseudotvorcov (ak chcete, Antikrist). To, čo na prvý pohľad vyzerá ako pozitívna 

zmena, vedúca k celosvetovému mieru, prosperite, odstráneniu chudoby, 

rozdielov atď., je široká dláždená cesta do pekiel. Už v tele Ježiša som varoval 

pred uctievaním model a falošných bohov, nabádal som na hľadanie Boha vo 

svojom vnútri, sľúbil Božie kráľovstvo, Nebo na Zemi, inými slovami, život v 

pozitívnom stave vo vyšších dimenziách Multivesmíru. Ani dnes, po 2000 

rokoch ľudstvo nepochopilo moje slová, neriadi sa nimi, neverí im, ani Mi, ani v 

Mňa. Radšej počúva falošných prorokov, nechá sa klamať akoby vedeckými a 

materialistickými dôkazmi, ktoré úplne prekrúcajú pravdu, popierajú a hlavne 

úmyselne zatajujú výsledky bádania tisícov ľudí, ktorí sú vedení k postupnému 

odhaľovaniu závoja, zviditeľneniu manipulácie a klamstiev slúžiacich k 

väčšiemu zotročeniu. Bez pomoci zástupov anjelov a predovšetkým Mojej 

koordinácie by nemohlo dôjsť k transformácii ľudstva a jeho vyvedeniu z 

negatívneho stavu. 
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Od 21. 12. 2012 žije obyvateľstvo tejto planéty v bezčasom období, hoci ilúzia 

lineárneho času zatiaľ trvá. Stále viac ľudí si všíma viditeľných zmien na 

oblohe, najmä oslnivo bieleho a žiarivejšieho svetla zo Slnka, ktoré aj v zimnom 

období rozpúšťa temnotu, ak nie je umelo zakrývané chemickými mrakmi. Ani 

Mesiac nie je vždy na očakávanom mieste, často je voči pozorovateľovi 

naklonený inak, než tomu bolo do vyššie uvedeného dátumu. Na rôznych 

častiach Zeme sú počuť podivné zvuky, pripomínajúce hromobitie alebo trenie 

kovových dosiek o seba, ale nemajú súvislosť so zemetrasením či výbuchom 

sopky. Vnímavejší ľudia vidia záblesky iných dimenzií, bytosti v 

jemnohmotných telách, farebnejšiu krajinu, cítia zvýšený prílev fotónov, 

vibrácie svojho tela. To všetko dokazuje zmeny, ktoré vedú k rozdeleniu ľudstva 

do dvoch základných realít. Tí, ktorí sú pripravení žiť v pozitívnom stave, 

prejdú výraznou zmenou vo všetkých oblastiach života. Z informácií 

odovzdaných v tomto Novom Zjavení Pána Ježiša Krista jasne vyplýva, že 

negatívny a pozitívny vesmír nie sú zlučiteľné. Nie je možné reformovať či 

kozmeticky upraviť to, čo bolo zfabrikované Pseudotvorcami a popiera pravé 

duchovné zákony Stvorenia, staví sa proti Mne, absolútnej Láske a Múdrosti. 

Tí, ktorí si každým okamihom vyberajú pseudoživot v hrubohmotnom svete v 

otrockom peňažnom systéme, budú pokračovať pod vládou falošných bohov v 

nevedomosti a lži až do úplného víťazstva negatívneho stavu. Doba konca sa 

vyznačuje mnohými predpovedanými udalosťami a prírodnými zmenami. 

Masovo vymierajú živočíšne a rastlinné druhy, vplyvom genetického 

inžinierstva dochádza ku kontaminácii a vytesňovaniu pôvodných druhov 

plodín, chemické znečistenie dosahuje koncentrací, ktoré hubia všetok život na 

planéte. Temná strana sa za každú cenu snaží udržať svoje stádo pod kontrolou 

a v nevedomosti, a preto bráni prílivu fotónov z centra galaxie cez slnečnú 

bránu na túto planétu, zakazuje a obmedzuje pod hrozbou vysokých pokút a 

trestného stíhania prostredníctvom zákonov pestovanie a používanie liečivých a 

inak prospešných bylín (napr. konope), obmedzuje sebazásobovanie 

nezávadnými potravinami (napr. zákaz predaja nepasterizovaného mlieka), 

likviduje drobných pestovateľov a poľnohospodárov, preberá kontrolu nad 

všetkými prírodnými zdrojmi vody, podporuje výrobu jedovatých potravín 

(otravín), sprísňuje zákony o povinnom očkovaní detí. Stále dookola opakujem 

to isté, pretože je nutné, aby ste z odovzdaných informácií vytvorili vlastný 

obraz skutočnosti, svoju mozaiku vedomostí, ktorá vám umožňuje odpojiť sa 

postupne zo systému a obmedziť ovládanie negatívnymi entitami (viď 19. 

kapitola). 

Dobu konca je možné prirovnať k dobe pred biblickou potopou. Vo všetkých 

prírodných kultúrach na tejto planéte nájdete tento príbeh, iba mená sa líšia. 

Ide o pravdivý popis udalosti z obdobia pred 12500 rokmi, kedy sa zrútila a 

zničila civilizácia zvaná Atlantída. Dôkazy o jej hmotnej existencii a deštrukcii 

už sú nájdené na dne Atlantického oceánu v blízkosti Bermud a Kuby. Ako vždy 

sú také dôkazy potlačované a nenájdete o nich zmienku v hlavných médiách 
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kontrolovaných elitami. Už vtedy ľudstvo porušovalo duchovné zákony 

Multivesmíru a zahrávalo sa so silami, ktoré nevedelo úplne ovládať. 

Dôsledkom bola seizmická činnosť na obrovskom území, potopenie kontinentov 

a vynorenie iných, prepólovanie planéty a zdvihnutie hladín oceánov. Ani táto 

katastrofa neprinútila ľudstvo, aby sa zmenilo k lepšiemu, aby sa obrátilo k 

Bohu, k svojmu pravému Stvoriteľovi a rodičovi. Teraz ste svedkami ešte 

horšieho odpadnutia a porušovania duchovných zákonov, ako tomu bolo pri 

páde Atlantídy. Táto civilizácia sa pod vedením negatívnych entít dopúšťa 

takých zločinov, ako žiadna v histórii Multivesmíru. Ľudia sú tak otupelí a 

zmanipulovaní, že ich ani nedojíma vraždenie iných ľudí a zvierat, necítia sa 

byť súčasťou celku, hľadajú v každej bytosti nepriateľa, konkurenta, ktorý im 

berie zdroje potravy a energie, neustále sa podrobujú zastrašovaniu, boja sa o 

svoje holé životy v deformovaných telách, pretože stratili posledný zvyšok viery 

v Lásku a Dobro. Väčšina z tých, ktorí veria v Boha, vyššiu bytosť, ktorá 

stvorila vesmír, sa klania falošným bohom, pretože nie sú schopní uveriť v Boha 

Lásky a Milosrdenstva. Najvyšším bohom je pre mnohých Zlaté teľa, Mamon, 

peniaze, majetky, svetská sláva, sú ochotní zapredať dušu diablovi (doslova), 

aby získali vyššie menované. Ten, komu je nepríjemné čítať tieto oznámenia, sa 

ešte neodpojil z matrixu a stále lipne na tomto z duchovného pohľadu 

chudobnom a úbohom živote, hodnom len na poľutovanie. Keby som nebol 

Absolútnou Láskou a Múdrosťou, dávno by som stratil trpezlivosť s tak 

nevďačnými a márnotratnými deťmi. Zaiste ste už pochopili, že celá „operácia 

Zem“ sa netýka len tohto malého priestoru a obyvateľov planéty Nula, ale 

doslova celého Stvorenia. V Multivesmíre je všetko prepojené, je to jeden živý 

organizmus a každá, hoci nepatrná čiastočka ovplyvňuje celok. Keď ochorie 

vaše telo, tiež sa snažíte mu pomôcť, začnete ho liečiť, v krajnom prípade sa 

necháte operovať, aby bola odstránená nefunkčná časť alebo zhubný nádor. 

Negatívny stav je práve takým zhubným nádorom, ktorý oslabuje celé telo, a 

keď nie je odstránený, telo zomrie. Ako rodič zodpovedný za stav všetkých 

bytostí, ktoré som stvoril, nikdy nedopustím skazu a zmar celého života. Všetko, 

čo sa deje bez toho, aby ste tomu mohli úplne porozumieť, je aktom najväčšej 

lásky a oddanosti. 

Odhalím tu ešte ďalšie tajomstvo, ukryté v duchovnom jazyku Biblie svätej. Nie 

je žiadny vyvolený národ, ktorý by bol Bohu, Pánovi Ježišovi Kristovi najbližšie. 

Nejde ani o Židov, Čechov či iné pozemské národy. Nejde o konkrétne miesta na 

tejto planéte. Vyvolený je ten, ktorý prijme vo svojom srdci jediného pravého 

Boha, Pána Ježiša Krista a riadi sa duchovnými zákonmi pravého Stvorenia. 

Týmto oznámením znova a dôkladnejšie vysvetľujem, prečo sa moja jediná 

priama ženská inkarnácia Jana neodsťahovala do Prahy. Praha nie je Nový 

Jeruzalem, ale vzhľadom na to, že sa sem schádza čím ďalej tým viac ľudí, ktorí 

sa odpútavajú z matrixu negatívneho stavu, je duchovným centrom sveta. Nie je 

dôležité, kde ste sa inkarnovali do tela, ale ako žijete, myslíte, konáte, či ste 
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ochotní sa zmeniť, aby ste boli pochodňou, ktorá vyženie tmu, aby ste ostatným 

boli príkladom láskyplného, nesebeckého a mierumilovného života. 

Kým žijete v týchto hrubohmotných telách, nepocítite toľko lásky, aby ste 

zostali neustále vyrovnaní, pokojní, mali vysoké vibrácie. Neodsudzujte sa za 

citové výkyvy, duševnú bolesť a nedokonalosť. V každom okamihu robíte, čo 

môžete. Vchádzajte čo najčastejšie do svojho vnútra, meditujte, modlite sa za 

ostatných, nadviažte osobný a jedinečný vzťah so mnou. Už v tele Ježiša som 

hovoril, že ľudské telo je chrámom a tie kamenné budú čoskoro rozmetané na 

kusy. Nebojte sa týchto prevratných zmien. Veď ste na nich čakali celé eóny, 

kvôli návratu ľudstva do mojej svätej náruče ste podstúpili mnoho inkarnácií, 

trpeli ste spolu so mnou a teraz nastal čas zaslúženej odmeny a odpočinku. To 

neznamená ničnerobenie, ale naopak tvorenie nových svetov, nového spôsobu 

života, objatie so všetkými bytosťami, ktoré prijmú život v pozitívnom stave, 

dokážu pochopiť a odpustiť všetkým aj tie najhoršie činy, pretože budú vedieť, 

prečo bolo nevyhnutné spoznať odvrátenú stranu života, negatívny stav. Čaká 

vás ešte niekoľko rokov do rozdelenia ľudstva. Využite ich čo najlepšie, aby ste 

mali dobrý pocit, že ste prispeli svojím dielom k pozdvihnutiu duchovnej úrovne 

ľudí, nestrácajte vieru a odvahu v lásku a dobro, nenechajte sa vtiahnuť do 

sporov, nepodliehajte panike kvôli zhoršujúcej sa situácii na Zemi (Nule). Hoci 

som všemohúci a vševediaci, musím ešte chvíľku dovoliť negatívnej strane, aby 

uťahovala skrutky a viac dusila obyvateľov celej planéty. Je to dôležité pre 

existenciu všetkých bytostí vo Stvorení. Prosím vás, ešte tú šikanu zo strany 

elít vydržte. Viete, že ste pod mojou neustálou ochranou. Všetci pracovníci 

svetla zažívajú ťažké skúšky, ale zároveň sú priamymi svedkami Mojej pomoci, 

zažívajú synchronickosť, dokonalé načasovanie, vnímavejší dokonca aj Moje 

objatie a pohladenie. Verte, že až tu skončíte a previbrujete do vyšších dimenzií, 

každý tam, kam patrí, budete neskutočne šťastní, že ste „pri tom“ mohli byť a 

zažiť „na vlastnej koži“ víťazstvo Lásky nad zlom, nenávisťou a klamstvom. Ako 

som už napísal, stanete sa učiteľmi ďalších bytostí, ktoré nemohli mať priamu 

skúsenosť so životom „za oponou“ v odpadkovom koši Multivesmíru, ktorá je 

jedinečná a neopakovateľná, pretože po eliminácii negatívneho stavu už nebude 

možné ju znovu prežiť. 

Odporúčam všetkým čitateľom a praktizujúcim Nového Zjavenia Pána Ježiša 

Krista, aby si znova, alebo aj prvýkrát prečítali Bibliu, najmä Nový zákon. 

Uvidíte súvislosti a lepšie porozumiete dianiu v tejto prevratnej dobe. Ako 

stúpate po špirále duchovnej cesty, rozširuje sa vaše vedomie a ľahšie chápete 

aj duchovný jazyk, ktorý bol nevyhnutný, aby ľudstvo prežilo do dnešného času 

transformácie. Svojím srdcom spoznáte pravé Božie slovo a odlíšite ho od slov, 

ktoré boli vložené falošnými bohmi. Bude to pre vás veľmi užitočná lekcia, 

pomôže vám vydržať pobyt v tejto dimenzii. 

V ďalšej kapitole sa budeme učiť milovať svojich blížnych a odpúšťať. 
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Kapitola 21 

21. KAPITOLA 

 

MILOVAŤ SVOJICH BLÍŽNYCH A ODPÚŠŤAŤ 

 

Božie slovo nepodlieha žiadnym módnym trendom, nesnaží sa zavďačiť nikomu, 

je kontinuálne, logické a pravdivé. Hoci prispôsobujem svoj jazyk dobe a 

duchovnej úrovni ľudí, nikdy nepopieram to, čo som v minulosti povedal 

prostredníctvom svojich prorokov. Všetko, čo ľudstvu odovzdávam, je pomocnou 

rukou pri jeho návrate do Pravého stvorenia. Vo všetkých knihách Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista dostávate ucelený výklad vzniku, vývoja a 

ukončenia negatívneho stavu, čo umožňuje pochopiť a prijať Moje kroky, vedúce 

k naplneniu Môjho plánu. To neznamená, že každý čitateľ bude mať jasno hneď 

po prvom prečítaní týchto kníh, ale zasievam semienka do duší a v pravú chvíľu 

tieto semienka vyklíčia a prinesú svoje plody. Modernejším jazykom: aktivujem 

vašu DNA, zvyšujem vaše vibrácie a úroveň vedomia, aby ste ľahšie chápali 

všetky súvislosti a boli schopní sa mi priblížiť a nasledovať ma. 

Táto kapitola sa týka najdôležitejšej podmienky života v pozitívnom stave pre 

vás, inkarnované na planéte Nula, podmienky previbrovania do vyšších 

dimenzií: milovať svojich blížnych a odpúšťať im. Viem, že je to pre tých, ktorí 

žijú v zóne vymiestnenia, veľmi ťažké, pretože je na nevyhnutné minimum 

obmedzená komunikácia so Mnou, funguje tu systém ovládania, neslobody, 

falošného obrazu života a všetko je prekrucované a prznené Pseudotvorcami a 

ich prisluhovačmi. Zvlášť na Nule, ktorá je hlavným javiskom tohto 

experimentu, žije na malom priestore mnoho rozdielnych bytostí, ktoré ťažko 

nachádzajú spoločný jazyk. Jednotlivci i skupiny sú proti sebe umelo popudení a 

vo všetkých je vyvolávaný strach, nenávisť, závisť, povyšovanie nad druhými, 

rozdeľovanie podľa náboženstva, politiky, kultúry, farby pleti... Zvlášť v 

posledných desaťročiach, kedy dochádza vďaka technológiám k masívnemu 

ovplyvňovaniu ľudí prostredníctvom televízie, internetu, mobilných sietí atď., je 

každý jednotlivec vystavený neprebernému množstvu informácií, dezinformácií, 

negatívnych vzorov, vojnových spravodajstiev, stupňovaniu hrozby terorizmu, 

najmä pod vedením tajných služieb (USA, Izrael, Veľká Británia, Saudská 

Arábia…), čo vedie k znižovaniu vibrácií obyvateľov celej planéty. Keby zároveň 

nedochádzalo k väčšiemu prílivu fotónov z centra vesmíru, Môjmu pôsobeniu vo 

všetkých oblastiach života, k nasadeniu miliónov svetelných bytostí v telách tu 

aj mimo tejto reality, bolo by ľudstvo odsúdené na nevratný prepad do hlbších 

úrovní zóny vymiestnenia, teda do pekiel. 

Zachrániť vás môže iba Láska, neoddeliteľnou súčasťou ktorej je aj odpustenie. 

Keby som nemiloval celé svoje Stvorenie bez výnimky, neodpustil každému z
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vás činy a myšlienky, ktorými ste ubližovali iným, teda aj Mne, celému 

Multivesmíru, Jednote, Celku, došlo by k sebadeštrukcii celého Stvorenia, 

skončil by všetok život v Multivesmíre. Zostal by som Ja, Pán Ježiš Kristus, 

pretože som Absolútny a nikým nestvorený, večný, ale nemal by som s kým 

zdieľať lásku, radosť, šťastie, život. Poviete mi, že by som mohol stvoriť úplne 

nový vesmír s novými, ničím nezaťaženými bytosťami. Máte pravdu, ale potom 

by nevyhnutne došlo k rovnakej situácii, pretože by sa určite našiel niekto, kto 

by položil otázku, ktorá aktivovala negatívny stav, a situácia by sa opakovala 

stále dookola. Pretože to viem, som od začiatku pripravený pomôcť prekonať 

tento dočasný stav, odpustiť všetkým účastníkom aj tie najhoršie činy, znova ich 

objať a zahrnúť svojou láskou. Aj napriek tomu, že nie ste absolútna, ale ste 

relatívna bytosť, máte v sebe schopnosť milovať a odpúšťať. Keď som vás 

stvoril, dal som vám do vienka vlastnosti, ktoré mám, teda stvoril som vás na 

svoj obraz. To sa netýka vašich hrubohmotných tiel sprznených 

Pseudotvorcami, ale vašich duší a jemnohmotných tiel, ktoré vám darujem po 

rozdelení ľudstva. Dovtedy vás žiadam a prosím, nájdite v sebe aspoň toľko 

lásky, aby ste odpustili ľuďom, ktorých poznáte osobne, svojim príbuzným, 

známym, susedom. Aj oni sú obeťami ovládacích programov negatívnych entít, 

často hovoria a robia veci, ktoré by sami od seba nerobili, vo svojom vnútri 

ľutujú svoje činy, len nemajú dosť viery, síl, odhodlania, aby požiadali o 

odpustenie alebo sami odpúšťali druhým. Nikto tu nie je bez viny, a preto nemá 

právo súdiť iných.  

Už som napísal, že nemusíte milovať negatívne bytosti a ich konanie proti 

duchovným zákonom, ale milujte ich nesmrteľnú dušu, božiu iskru, ktorá 

všetkých spája v celok. Nemusíte byť pokrytcami, ktorí druhým „mažú med 

okolo úst“, navonok súhlasia, vo vnútri odmietajú konanie iných osôb. Nebojte 

sa vyjadriť svoj názor a svoje pocity, buďte k sebe aj ostatným úprimní. Tak 

budete žiť v pravde, v súlade s duchovnými zákonmi. V tomto prostredí 

negatívneho stavu so všetkými rozdielmi, podmienkami a obmedzeniami je to 

veľmi náročné, ale nie je to nemožné. Nikomu nenaložím viac, než unesie, od 

nikoho nečakám, že bude dokonalý. Ocením akúkoľvek snahu o zvýšenie svojich 

vibrácií, rozšírenie vedomia, tým lepšie pochopenie môjho plánu na 

vyslobodenie ľudstva z temnoty. 

Ľahšie budete odpúšťať svojim najbližším ako pre vás „cudzím“, neznámym, 

žijúcim v inom mieste, v odlišnej kultúre, ľuďom s inými názormi na Boha, 

spôsob života… Elity pod vedením Pseudotvorcov robia všetko preto, aby vám 

znemožnili milovať svojich blížnych, teda všetky ľudské bytosti bez výnimky. 

Od začiatku sa snažili vyvolávať rôzne konflikty, podporovali vznik odlišných 

náboženstiev, ekonomických a politických systémov, čím živili nenávisť a 

rozdelenie medzi ľuďmi. Je to podstata negatívneho stavu. Zvlášť v tejto dobe, 

keď doslova vrcholí bitka o ľudské duše a rozdiely sa výrazne prehlbujú, môžete 

pozorovať krok za krokom snahu vládcov tohto sveta miešať antagonistické 
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kultúry presídlením veľkého počtu moslimov na území Európy, pôvodne 

kresťanskej. Čo tým sledujú? Predovšetkým vyvolávanie strachu, sociálnej a 

ideologickej vzbury, ktoré budú potláčať silou, odoberanie posledných „slobod“, 

vytvorenie totalitného celosvetového poriadku, jednotného náboženstva, ktoré 

nemá s pravým Bohom nič spoločné. Budete svedkami stále väčšieho množstva 

krutých teroristických činov, v televíznych správach uvidíte barbarské zabíjanie 

hlavne civilistov a detí. Kto sa zaujíma o dianie vo svete a nespolieha na 

oficiálne spravodajstvo a vládne vyhlásenia, vie, že drvivá väčšina tzv. 

teroristických útokov a masakrov je organizovaná a financovaná tajnými 

službami USA a ich poskokmi. Prečo o tom píšeme práve v kapitole nazvanej 

„Milovať svojich blížnych a odpúšťať“? Aby ste sa aspoň na chvíľu povzniesli 

nad všetko, čo tu prežívate, pozreli sa na celú scénu ako nezávislí pozorovatelia, 

režiséri divadelnej hry, nenechali sa vtiahnuť do umelo vyvolávaných 

konfliktov, nestali sa obeťou manipulácie. Ako som už viackrát opakoval, každý 

sa inkarnoval do tohto tela s určitým poslaním, hrá teda vedome alebo 

nevedome svoju životnú rolu. Ak dokáže už počas tohto života odpustiť tým, 

ktorí hrajú úlohu negatívnu, bude lepšie pripravený na pravý život v 

pozitívnom stave. Nepočítajte s tým, že sa vám bude dariť udržovať si stále 

vysoké vibrácie, ktoré uľahčujú milovať druhých a odpúšťať im. Každý z vás sa 

občas dostane do situácie, keď to bude veľmi ťažké, až nemožné. V takej chvíli 

požiadajte priamo Mňa, Pána Ježiša Krista, aby som vám pomohol zvýšiť 

vibrácie a vytiahol vás z pasce ovládacích programov negatívneho stavu. Od 

nikoho iného nedostanete takú účinnú a rýchlu pomoc, nikto iný vás nepovedie 

tak efektívne a dokonale po špirále vašej jedinečnej a osobnej duchovnej cesty. 

Ani Ja, Pán Ježiš Kristus, inkarnovaný v hrubohmotných telách Ježiša a Jany 

nie som ušetrený pochybnosťou vo vzťahu k vyššiemu absolútnemu Božstvu. 

Tým vám všetkým dokazujem, že je možné sa mi priblížiť, byť mojím 

spolupracovníkom, stáť po mojej pravici. Myslíte si, že Ježišovi bolo jedno, keď 

sa odo Mňa dozvedel o nevyhnutnosti ukrižovania, že bol vyrovnaný, keď mu 

nasadili tŕňovú korunu a bičovali jeho telo do krvi? Myslíte, že Jana bez 

výkyvov nálad znáša život v izolácii, pod hranicou chudoby, s telesnými 

nedokonalosťami a bolesťou, nepríjemnou fyzickou prácou? Obe Moje priame 

inkarnácie trpeli a trpia psychicky aj fyzicky v telách, ktoré takmer absolútne 

obmedzujú ich možnosti, necítia sa tu dobre, nemôžu byť šťastné a spokojné, 

kým vnímajú oddelenie odo Mňa. Obetujem sa tu pre ľudstvo, pre celé 

Stvorenie. Od vás nežiadam toľko, len vydržte ešte malú chvíľku do rozdelenia, 

nechajte sa viesť a spoznáte Moju ochranu a lásku. 

S láskou i odpustením treba začať pri sebe. Ak si neodpustíte všetko, čo ste 

urobili inak, než ste chceli, to, čím ste ublížili ostatným, nebudete schopní 

odpustiť druhým. S tým, ako stúpajú vaše vibrácie a rozširuje sa vedomie, ste 

schopní prehodnotiť vnímanie reality aj vo vzťahu k minulosti. Neviete si 

predstaviť, ako úžasne sa prejaví aj najmenšia ľútosť nad krivdou, ktorú ste 
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zažili alebo spôsobili inému človeku či zvieraťu, keď vo svojom srdci zároveň 

odpustíte sebe a tým, ktorí vám ublížili. Fyzickú minulosť nezmeníte, ale 

vibrácie takejto udalosti áno. Zmyslom života je vytváranie láskyplného vzťahu 

so Mnou, Pánom Ježišom Kristom a k celému Stvoreniu, každej jeho čiastočke v 

podobe sentientných entít, ostatných živočíchov, rastlín... 

Láska k sebe nie je narcisizmus, teda láska k svojmu egu, vyvyšovanie sa nad 

ostatných, porovnávanie svojich predností s vlastnosťami druhých bytostí. Ide o 

hlbší cit k svojej duši, vyššiemu ja, k nesmrteľnej bytosti, ktorou ste. Aj napriek 

nedokonalosti, ktorú zažívate, si uvedomujte, že v každom okamihu robíte, čo je 

potrebné, aby ste naplnili zmysel vášho jedinečného a neopakovateľného života. 

Keď som v tele Ježiša hovoril o tom, že treba milovať svojich nepriateľov, nemal 

som na mysli, že máte milovať ego každého človeka, alebo dokonca schvaľovať 

všetky negatívne myšlienky a činy, ale že máte hľadať aj v tom najkrutejšom a 

najúbožejšom (duchovne) božiu iskru a odpustiť mu. Na kríži som tesne pred 

smrťou tela povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Zvlášť keď niekto 

ľutuje svoje činy a prosí vás o odpustenie, nebuďte zatvrdilí a nezmieriteľní, aby 

ste nevytvárali nielen pre seba, ale aj pre toho prosiaceho negatívne vibrácie a 

karmu. Viem, aké je to pre vás ťažké, najmä v čase zhoršovania medzinárodnej 

situácie, harašenia zbraňami, krutosťou v priamom prenose, manipulácie a lží. 

Ešte nikdy predtým nebolo ľudstvo vystavené takému veľkému tlaku zo strany 

skrytých vládcov planéty, nedochádzalo k takému masívnemu poškodzovaniu 

fyzického a duševného zdravia, doslova genocíde všetkého živého na Zemi. Aj 

Jana občas hovorí, že je mnohokrát jednoduchšie nič nevedieť ako mať pravdivé 

informácie o dianí na svete aj mimo neho. Je nevyhnutné ešte vydržať, aby mal 

každý príležitosť mať vlastnú skúsenosť s negatívnym stavom, rozhodnúť sa, 

kam pôjde po rozdelení ľudstva, ukázať, či si zaslúži život v Pravom stvorení. 

Nič okrem života netrvá večne, teda ani váš pobyt v zóne vymiestnenia. 

Až nastane ten dlho očakávaný prechod do 5. dimenzie, nezmiznú vaše 

skúsenosti so životom tu, na Nule. Budete sa ešte nejaký čas stretávať so 

zamorením, ktoré sa nedá odstrániť výmenou hrubohmotného fyzického tela za 

jemnohmotný duplikát, pretože by to bolo nezmyselné a kontraproduktívne. 

Budete zažívať postupné očisťovanie od falošných predstáv a návykov, ktoré sú 

hlboko vryté vo vašej pamäti, budete sa s mojou pomocou rozpomínať na pravé 

duchovné zákony, budete tvoriť úplne nový spôsob života. Tí, ktorí opustia telo 

prostredníctvom smrti, absolvujú Novú školu v intermediálnom svete, aby boli 

lepšie pripravení na život v pozitívnom stave. To je jednoduchšie ako pokračovať 

v rovnakom živote v nových, úplne odlišných podmienkach. Je to prvýkrát, kedy 

transformácia prebieha týmto jedinečným spôsobom. Časť najvyspelejších 

bytostí iba vymení svoje telá za lepšie, dokonalejšie a bude všetkým vo vesmíre 

ukazovať, ako si poradí s prevratnými zmenami, v mnohých prípadoch 

opačnými spôsobmi spolupráce s ostatnými, než boli zvyknuté. Aj preto sa 

stanete učiteľmi iných civilizácií a bytostí v Multivesmíre. Nikto iný takou 
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skúsenosťou neprešiel ani neprejde. Hoci to tak zatiaľ necítite, ste doslova 

vyznamenaní tým, že ste účastníkmi neopakovateľného procesu transformácie 

ľudstva, stvoreného Najvyšším, teraz Pánom Ježišom Kristom, ale ukradnutého 

a sprzneného Pseudotvorcami. Zasluhujete sa o vrátenie miliárd bytostí do 

pravého Stvorenia, do mojej milujúcej náruče. 

Ani v 5. dimenzii nie sú vzťahy medzi ľuďmi dokonalé a bez výmen rozdielnych 

názorov. Nedochádza však k vyhroteniu v podobe konfliktov, slovného a 

fyzického napádania druhých, vylievania hnevu a prerušenia kontaktu. Všetky 

spory a odlišné názory sa riešia v pokoji, s rozvahou, za pomoci vyššieho ja, s 

ktorým je ego v nepretržitom spojení. Opakujem, že v pozitívnom stave cítia 

všetky bytosti jednotu so všetkými a všetkým, teda so mnou, Pánom Ježišom 

Kristom, ich duch a duša nie sú izolované a zapuzdrené, ako je tomu v zóne 

vymiestnenia, nedochádza k manipulácii, zatajovaniu, vymývaniu mozgu, 

úmyselnému klamaniu. Ľudia sú schopní čítať myšlienky druhých, ani ich 

nenapadne oznamovať niečo iné, než si myslia, nielen preto, že by lož bola 

okamžite odhalená, ale kvôli vyšším vibráciám, duchovnej úrovni obyvateľov. 

Komunikácia tam prebieha dvoma spôsobmi, telepaticky, teda odovzdanie 

myšlienky bez slov, a tak, ako to poznáte aj tu, hovorenou rečou. Záleží na 

vyspelosti tej ktorej civilizácie a chuti jedinca, ktorý spôsob použije. Keď dôjde k 

výmene názorov, jedinec, ktorý uzná, že sa mýli, požiada druhého účastníka 

sporu o odpustenie a hneď je medzi nimi jasno, vyrovnajú sa vibrácie, nedôjde k 

dlhodobej nevraživosti či nepriateľstvu. Niektorí ľudia k sebe majú bližšie, 

vytvárajú rodiny, komunity či spoločenstvá priateľov, ako to poznáte aj tu, na 

Nule, ale vzťahy sú na vyššej úrovni, je v nich prítomných viac lásky, 

spolupatričnosti, vzájomnej podpory, chýba súťaživosť, závisť, škodoradosť… 

Ani v pozitívnom stave sa nemajú všetci rovnako radi, ale dodržiavajú 

duchovný zákon rovnaké priťahuje rovnaké, neprovokujú tie, s ktorými 

nesúhlasia, sú tolerantní, chápu rozmanitosť i odlišnosti, právo na 

individualitu, vlastné názory. V celom Multivesmíre nenájdete dve úplne 

rovnaké bytosti, napriek tomu je dôležité so všetkými vychádzať, žiť v mieri, 

milovať a odpúšťať. To sú základné predpoklady plnohodnotného a šťastného 

života kdekoľvek v nekonečnom Stvorení, kde vznikajú stále nové a nové 

galaxie, slnečné sústavy, planéty, bytosti tak rozmanité, že si to nedokážete 

predstaviť. Máte pred sebou úžasnú cestu, ste spolutvorcami života, ktorý som 

vám daroval, spoločne dokážeme vytvoriť nové a ešte lepšie varianty a spôsoby 

spolužitia. 

Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že vaša práca duchovných učiteľov 

zďaleka neskončí previbrovaním na Novú Zem či inam, ale bude pokračovať 

ďalej, na ešte vyššej úrovni. Našťastie už nebude taká ťažká a nepríjemná. 

Vďaka vysokým vibráciám pocítite oveľa viac lásky, bude ľahšie odpúšťať sebe 

aj ostatným, nebudete mať strach z nedostatku čohokoľvek, ani o svojich 

najbližších. Budeme spolu jedna rodina, nepocítite žiaľ z oddelenia odo mňa ani 
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od milovaných bytostí, s ktorými si prajete zdieľať svoj život. Nezabudnite, že 

život je zmena a vy sa pripravujete na najväčšiu zmenu, akú kedy ľudstvo 

zažilo. 

V nasledujúcej kapitole spolu rozoberieme konkrétne spôsoby ochrany pred 

negatívnymi vplyvmi. 
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Kapitola 22 

22. KAPITOLA 

 

OCHRANA PRED NEGATÍVNYMI VPLYVMI 

 

Ľudstvo žije v negatívnom stave tak dlho, že si ani nepamätá, odkiaľ pochádza, 

kto je jeho pravým a pôvodným stvoriteľom. Účastní sa experimentu, v ktorom 

je dovolené takmer všetko, aby preukázalo, do akej absurdnej krajnosti možno 

zájsť, keď sa otočí chrbtom k zdroju života, dokonca poprie jeho existenciu. Je 

veľmi ťažké orientovať sa v prostredí zamorenom lživými a prekrútenými 

informáciami, súperením o moc a materiálne statky, v izolácii od zvyšku 

Stvorenia, v ovládacom systéme negatívnych entít. Hoci pribúda prebúdzajúcich 

sa jedincov, ktorí si začínajú uvedomovať, že sú manipulovaní, zneužívaní a 

klamaní, čo vedie k rozdúchavaniu nepokojov a demonštrácií, vládnuce elity sú 

na túto situáciu pripravené a každým okamihom uťahujú skrutky, zosilňujú 

represie, nechajú schvaľovať zákony, obmedzujú ľudské práva a slobody. Krok 

za krokom budujú NWO (Nový svetový poriadok), používajú stále očividnejšie 

klamstvá na ospravedlňovanie teroru a vykorisťovanie ľudí i celej planéty. Ako 

sa máte brániť negatívnym vplyvom, ktorým ste neustále vystavení? Čo robiť? 

Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista vám dáva ucelenú odpoveď na tieto otázky. 

Vy, moji spolupracovníci, už vďaka prijatiu tejto najvyššej pravdy, 

zverejňovanej na planéte Nula, viete, že celý experiment musí skončiť dočasným 

pseudovíťazstvom negatívneho stavu, inak by bol zbytočný a nič by neriešil. 

Celé Stvorenie by bolo nútené stále dookola opakovať rovnaký scenár: otázka - 

driemajúca (potencionálna) existencia negatívneho stavu - aktívna existencia 

negatívneho stavu - eliminácia negatívneho stavu. Ľudský život v telách od 

Pseudotvorcov bude trvať len do konca cyklu času, ani o sekundu dlhšie. 

Postupne vás na túto skutočnosť pripravujem a snažím sa, aby ste ju prijali bez 

ľútosti a strachu. Podrobnejšie informácie nájdete v 16. kapitole knihy Hlavné 

idey Nového Zjavenia, nazvanej „Koniec ľudskej éry na planéte Zem a vo 

všetkých oblastiach zóny vymiestnenia“. 

Vy však odo Mňa čakáte konkrétne rady, ako odolávať negatívnym vplyvom 

uprostred duchovného i fyzického bojiska medzi dobrom a zlom, láskou a 

nenávisťou, pravdou a lžou. Výhodu majú tí, ktorí nadviažu priamy kontakt so 

Mnou, Pánom Ježišom Kristom a nechajú sa viesť. Potom nemôžu urobiť nič, čo 

by bolo v rozpore s mojím plánom pre každú jednotlivú dušu aj pre ľudstvo ako 

celok. Len Ja som absolútny a poznám všetky podmienky vášho života, teda 

nerobím žiadne chyby a prešľapy. Túto radu berte ako univerzálnu, platnú 

nielen pre túto inkarnáciu, ale neustále, naveky. To neznamená, že prestanete 

komunikovať s ostatnými bytosťami z vyšších dimenzií Multivesmíru, že sa
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prestanete zaujímať o dianie vo svojom okolí, naopak, ešte intenzívnejšie budete 

pod mojím vedením prijímať informácie z rôznych zdrojov a budete ľahšie 

rozlišovať pravdu od klamstva, zvýši sa úroveň pochopenia udalostí a javov, 

ktorých ste svedkami. Budete v každom okamihu svojho života vedieť, čo máte 

robiť, s kým spolupracovať, čo odmietnuť ako pre vás neužitočné, zbytočné a 

odvádzajúce od vzostupu po duchovnej ceste. Len dodržiavanie duchovných 

zákonov lásky vás bezpečne ochráni pred útokmi a nastraženými pascami 

negatívnych entít, odpojí vás z ovládacích programov, ako som už neraz 

povedal. Zlo, násilie a všetko, čo odporuje láske, nemôžete odstrániť rovnakými 

prostriedkami. To, proti čomu bojujete, posilňujete, a tak znižujete vibrácie sebe 

i celému ľudstvu. Keď som žil v tele Ježiša, prosili a žiadali ma, aby som sa 

postavil do čela odboja proti Rimanom a ich okupácii Galiley a Jeruzalema, 

nechápali, že som neprišiel vyslobodiť iba jeden národ z otroctva, ale položiť 

cestu z negatívneho stavu pre všetky bytosti Multivesmíru, ktoré sa dobrovoľne 

zúčastňujú tohto experimentu. Opakujem tu aj fakt, že som nikdy nikoho 

nenabádal, aby zabíjal v božom mene niekoho iného. Raz vám odhalím ešte viac 

pravdy o Starom zákone Biblie svätej.  

Mnohí sa bláhovo domnievajú, že zmenou politického, ekonomického či 

náboženského systému sa postupne zlepšia životy ľudí, budú šťastnejšie a 

spokojnejšie. Nič nie je ďalej od pravdy. Jedinou účinnou metódou, ktorá vás 

vyvedie z tejto pasce negatívneho stavu, je prijatie jediného Stvoriteľa, Pána 

Ježiša Krista vo svojom srdci, čo spôsobí aj zmenu myslenia, zvýšenie vibrácií 

tela, lepšie pochopenie zmyslu života. Aké jednoduché… ale pre väčšinu ľudí 

neprijateľné, nepochopiteľné a zavrhnutiahodné. Radšej slúžia bankárom, 

továrnikom, politikom, podliezajú nadriadeným, plnia ich príkazy, aj keď tým 

ubližujú svojim blízkym, ničia planétu, bez ktorej nedokážu prežiť v týchto 

telách ani minútu (napr. piloti lietadiel, ktoré rozstrekujú chemtrails, vojaci 

zabíjajúci ľudí kvôli chamtivosti elít, štátnici a politici, ktorí klamú svojim 

voličom, aby získali a udržali svoju „moc“…). Niektorí došli tak ďaleko, že naoko 

predstierajú, že slúžia Bohu, ale nehanbia sa na verejnosti ukazovať satanské 

symboly, aby zasvätencom ukázali, koho stranu zastupujú. V najvyšších 

funkciách štátnych, náboženských, ekonomických a iných organizácií nájdete 

„ľudí“ s najnižšími vibráciami, postrádajúcimi lásku k blížnym, súcitenie s 

trpiacimi, ide im o moc a peniaze za každú cenu, doslova idú cez mŕtvoly. Táto 

planéta je už dlho pod vládou entít plazieho pôvodu, ktoré sa dobrovoľne 

nevzdajú svojho „majetku“. Keď sa rozhliadnete okolo seba, dokážete si 

predstaviť, koľko ľudí z vášho okolia by bolo schopných vďaka svojim voľbám a 

činom okamžite previbrovať do vyššej dimenzie a žiť v súlade s duchovnými 

zákonmi? 

Transformácia ľudstva je dlhodobý proces, ktorý je Mnou dokonale naplánovaný 

a realizovaný s pomocou vyspelých duchovných entít. Týka sa každej bytosti vo 

Stvorení, či sa jej zúčastňujú priamo, alebo nepriamo. Svojou inkarnáciou do 
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ženského tela Jany dokazujem, že sa blíži koniec jednej etapy, ktorá oddeľuje 

zrno od pliev, láskyplných ľudí od sebeckých a materialistických, ktorí si stále 

vyberajú „život“ bezo Mňa. Nebudem tu zverejňovať, koľko ľudských bytostí je 

pripravených na prechod do pozitívneho stavu, pretože to nie je dôležité. Ešte 

bude príležitosť počas neustáleho zhoršovania podmienok života na tejto 

planéte (v tejto realite) zmeniť svoje myslenie, zvýšiť vibrácie a prijať Lásku do 

svojho srdca. Po rozdelení to však bude ťažšie, pretože miera ovládania sa bude 

blížiť 100 %, z internetu sa stane najsledovanejší a najviac cenzurovaný zdroj 

„informácií“, väčšina duchovných učiteľov i iných pomocníkov svetla už bude 

pôsobiť vo vyšších dimenziách, pretože tu musí zvíťaziť negatívny stav. 

Nechcem vás, čitateľov Nového Zjavenia strašiť, ale je nevyhnutné odhaliť 

pravdu ešte pred previbrovaním, aby sa nikto nemohol vyhovárať, že nebola v 

tomto čase k dispozícii. Každý je informovaný v pravú chvíľu na úrovni 

zodpovedajúcej jeho stupňu poznania. Nikto nie je zodpovedný za rozhodnutie 

iných ľudí, ale iba za svoje myšlienky a činy. To tiež znamená, že ak budete 

iných ľudí nabádať k akémukoľvek porušovaniu duchovných zákonov, sami 

tieto zákony porušíte bez ohľadu na to, ako sa dotyčné osoby zachovajú. Ak ste 

priamo spojení so Mnou, Pánom Ježišom Kristom, nemusíte sa obávať 

porušovania duchovných zákonov, pretože vám včas vnuknem myšlienku, ako 

riešiť daný problém či životnú situáciu. Spolu so Mnou sa postupne zbavíte 

strachu a stresu z nedostatku, zo smrti, o zdraví, ovládacích programov, získate 

väčší pokoj, prestanete sa naháňať, pretože spoznáte, že za všetkých okolností 

máte všetko, čo potrebujete. V tele Ježiša som povedal: Ja som cesta, pravda a 

život... 

Na internete nájdete mnoho konkrétnych príbehov ľudí, ktorí mali slávu, 

peniaze, zaujímavú prácu, ale pokoj, vyrovnanosť a šťastie našli až od chvíle, 

keď prijali do svojho srdca Ma, Pána Ježiša Krista. Väčšina ľudí stále spí, je z 

95 až 98 % ovládaná programami negatívnych entít, nie je možné ich naraz 

prebudiť, pretože by ich to poškodilo nielen fyzicky, ale predovšetkým duchovne. 

Je potrebné vyciťovať, komu a čo hovoríte, aby ste nenarobili viac škody ako 

úžitku. Našťastie spoznáte, kto je pripravený na konkrétnu informáciu. Ako 

som už povedal, každá bytosť má vo svojej DNA obranný mechanizmus, ktorý ju 

chráni pred prijatím informácie, nezodpovedajúcej jej duchovnej úrovni, 

vibráciám. Jednoducho sa vám vysmeje a prestane vám venovať pozornosť. 

Nebuďte kvôli tomu rozladení a smutní, pretože všetko má svoj čas. Ste tu 

preto, aby ste šírili informácie a lásku, boli príkladom pre ostatných. Niektorí si 

na vás spomenú, až tu medzi nimi nebudete (po previbrovaní), až vyklíčia 

semienka, ktoré ste zasiali, potom vám dajú za pravdu a aj po dlhšej dobe sa 

vydajú na svoju jedinečnú duchovnú cestu späť ku Mne. Využite čas, ktorý ešte 

máte, čo najlepšie. Dostanete odo Mňa dar v podobe Udalosti (Varovania), aby 

ste ešte usilovnejšie a s väčšou chuťou šírili Božie slovo, najmä Nové Zjavenie 

Pána Ježiša Krista (všetky jeho časti), pretože je pre súčasnosť 

najzrozumiteľnejší a najaktuálnejší. Nič a nikto nenahradí Moju lásku a pravý 
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život v pozitívnom stave. Pochopí to až ten, kto po skúsenosti s pseudoživotom v 

zóne vymiestnenia previbruje, či sa inkarnuje do vyšších dimenzií Pravého 

stvorenia. Vy všetci ste mojimi učeníkmi. V tele Ježiša Som povedal Tomášovi: 

Nebuď neveriaci, ale veriaci! ...Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí 

nevideli, a uverili. Vy, priami účastníci vzostupu ľudstva, budete mať výhodu 

pred tými, ktorí sa o živote v negatívnom stave a Mojom zásahu dozvedia 

sprostredkovane. Preto bude také dôležité, aby ste vo svojej práci pokračovali aj 

po previbrovaní. Absolútnou dokonalosťou som iba Ja, všetko ostatné je 

relatívne, vyvíja sa a stúpa (i klesá) ku Mne (odo Mňa). Až nebude existovať 

negatívny stav v driemajúcej ani aktívnej podobe, bude k dispozícii iba 

virtuálny záznam, aby poslúžil všetkým, kto by si položil otázku: Ako by vyzeral 

život bez Boha... Aj vtedy budete mať čo robiť. Vaše skúsenosti nikdy nezmiznú, 

využijete ich vo všetkých ďalších životoch aj v novom cykle času. Už sa nikdy 

nestane, aby ste znovu zažili izoláciu, vymazanie pamäte, ovládanie, 

poškodzovanie fyzické, duševné i duchovné. Obetujete sa pre všetky bytosti v 

Multivesmíre, ste doslova záchrancami života. Ak máte aj po prečítaní 

predchádzajúcich kapitol tejto knihy strach o svojich najbližších, poradím vám: 

dávajte im čo najviac lásky, pochopenia, odpúšťajte im, lebo väčšinou nevedia, 

čo robia, pretože sú obeťou ovládacích programov. Uvidíte, že sa začnú meniť k 

lepšiemu. Nečakajte zázraky, pretože očakávania ničia vzťahy, ako som napísal 

v Hovoroch s Bohom (s Nealom Donaldom Walschom). Tieto dôležité knihy 

spomínam preto, že je v nich mnoho pravdivých a všeobecne platných 

duchovných rád, ktoré sú určené všetkým, ktorí sa pýtajú na základné otázky o 

zmysle života a vzťahu k Bohu. Prebúdzajúci sa človek nemôže hneď na 

začiatku svojej duchovnej cesty čítať Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, pretože 

by nebol schopný túto vyššiu úroveň pravdy pochopiť a prijať. Pravda má 

mnoho úrovní, ako som už napísal, odkrýva sa postupne, od jednoduchej k 

zložitejšej, od špecifickej po všeobecnú atď. 

Situácia na Zemi (Nule) sa bude neustále zhoršovať. Nenechajte sa vťahovať do 

akýchkoľvek sporov, či už politických, náboženských, ekonomických, či iných. 

To neznamená, že máte len prizerať sa založenými rukami a nič nerobiť. Ide o 

to, aby ste sa zbytočne nerozčuľovali, nesúdili iných, o ktorých viete tak málo, 

nepodporovali násilie, nepristupovali na pravidlá hry negatívnych entít. Buďte 

„nad vecou“. Každý pomáhate v inej oblasti života, vaša úloha je individuálna a 

jedinečná. Nie sú tu ani inde dvaja, ktorí majú úplne rovnaké poslanie. Nikto 

nie je dôležitejší ako ostatní, pretože je súčasťou mozaiky. Keď chýba jediný 

kúsoček, obraz je neúplný a znehodnotený. Vnášajte svetlo do temných zákutí, 

odhaľujte zrodnosť negatívneho stavu vo všetkých oblastiach života, ukazujte, 

že láskyplným vzťahom so Mnou, Pánom Ježišom Kristom meníte seba, svoj 

život i životy iných. Vašou úlohou nie je reformovať túto spoločnosť. Už viete, že 

to nie je možné. Sústreďte sa na aspekty života v pozitívnom stave a žite podľa 

toho. Buďte príkladom pre svojich príbuzných, známych, ľudí v blízkom okolí 

vášho dočasného „domova“. Za každú ľudskú bytosť, ktorá aj vďaka vám bude 
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schopná previbrovať do vyššej dimenzie, vám poďakujem. Najväčšou odmenou 

pre vás bude úžasný pocit, ktorý poznáte pod pojmom: zahriatie pri srdci. Ide o 

prepojenie ducha, duše a fyzického tela spolu so Mnou. V zóne vymiestnenia je 

vzácny a trvá iba malý okamih. Čím viac lásky dávate bez toho, aby ste 

čokoľvek očakávali, čím viac pomáhate druhým (nielen materiálne, ale hlavne 

duchovne), tým častejšie a dlhšie zažívate aj na fyzickej úrovni tento vzácny 

pocit. Pôsobí na vás ako elixír mladosti, pretože zvyšuje vibrácie a tým spúšťa 

ozdravný proces všetkých buniek tela. Už vidíte, ako závisí dĺžka života a 

zdravia s vibráciami tela, ktoré priamo súvisia s láskou ku Mne, Pánovi 

Ježišovi Kristovi? Čím viac sa mi vzďaľujete, tým kratší, nešťastnejší a úbohejší 

život žijete bez ohľadu na to, koľko máte majetku, peňazí a všelijakých 

pôžitkov, ktoré poznáte. 

Aj vaši vedci už prišli na to, že vesmír je hologram a iba 1 % je viditeľné 

ľudským okom v spektre svetla, ktoré ste schopní vnímať. S každým kvantovým 

skokom do vyššej dimenzie sa zvýši percento vnímania Multivesmíru, zjemní sa 

telo, predĺži dĺžka jednej z nekonečného množstva inkarnácií. Život je hra. Môže 

byť veľmi zábavná, veselá, plná radosti a hojnosti, alebo taká, akú poznáte z 

tejto izolovanej reality na Nule. Zatiaľ je možné vybrať si aj negatívny spôsob 

hry, ale nezadržateľne sa blíži čas, kedy už bude úplne a jednoznačne 

odpovedané na mnohokrát uvedenú otázku a dôjde k ukončeniu duality, k 

eliminácii negatívneho stavu a vyľudneniu celej zóny vymiestnenia. Zákon 

slobodnej voľby je podmienkou existencie života, ale nemôže byť chápaný ako 

absolútny. Znovu opakujem, že ste relatívne bytosti, a preto nemôžete 

rozhodovať o živote a smrti iných relatívnych bytostí, nemôžete porušovať 

duchovné zákony kvôli slobodnej voľbe. Zatiaľ je vám to dovolené, ale všetko do 

času, ako sa tu s obľubou hovorí. Aj sem sa dostalo príslovie, že sloboda 

jednotlivca končí tam, kde začína sloboda druhého alebo tiež nerob druhým to, 

čo sám nemáš rád. Tieto jednoduché pravdy som šíril nielen v tele Ježiša, ale aj 

prostredníctvom mnohých prorokov, mojich spolupracovníkov tu aj vo vyšších 

sférach Multivesmíru. Ak chcete byť mojimi nasledovníkmi a pomáhať pri 

transformácii ľudstva, jeho vyvedení do pozitívneho stavu, nepáchajte žiadne 

násilie, šírte lásku, pravdu, podporujte všetko, čo zvyšuje vibrácie, dodržiavajte 

duchovné zákony. To je tá najúčinnejšia ochrana pred negatívnymi vplyvmi, nič 

iné vám neporadím. Samozrejme som stále pripravený vám poradiť, keď 

vstúpite do svojho vnútra a povediete so Mnou súkromný rozhovor. Potom budú 

Moje rady úplne konkrétne, iba pre vás, dočasne oddelenú jednotku, ktorá plní 

svoje jedinečné a neopakovateľné poslanie. 

Iste ste si všimli, že na stránkach tejto knihy stále viac zdôrazňujem prepojenie 

Božieho slova v čase, najmä súvislosti Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista s 

Bibliou svätou. Je to pochopiteľné. Čím viac sa približujeme ku koncu času, tým 

viac vám odhaľujem zo svojho dokonalého plánu. Preto sa v nasledujúcej 
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kapitole budeme „vracať“ k niektorým výrokom Ježiša a uvedieme ich v 

súvislosti s práve prebiehajúcou transformáciou. 
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Kapitola 23 

23. KAPITOLA 

 

NADČASOVÉ POSOLSTVO JEŽIŠA KRISTA 

 

Už pred eónmi rokov, keď neexistoval hrubohmotný vesmír ani lineárny čas, 

ako ho vnímate, som vedel, že raz bude položená otázka: ako by vyzeral život 

bezo Mňa, jediného Stvoriteľa. Pripravil som dokonalý plán záchrany a návratu 

späť, neoddeliteľnou súčasťou ktorého bola aj prvá priama inkarnácia vtedy 

Najvyššieho do ľudského tela na planéte Nula (Zem v 3. dimenzii). Narodeniu 

Ježiša predchádzalo niekoľko proroctiev a sprevádzali ho mimoriadne úkazy na 

oblohe. Namiesto toho, aby som bol oslavovaný a velebený, aby mi s úctou 

načúvali obzvlášť tí, ktorí sa vydávali za božích služobníkov, bol som obvinený z 

rúhania a nakoniec nemilosrdne mučený a ukrižovaný. Moje utrpenie bolo o to 

väčšie, že som bol odmietnutý väčšinou ľudí, ktorí dali prednosť Barabbášovi, 

vrahovi a buričovi. Bol im bližší ako ja, kto im ukazoval cestu k Bohu, dával 

lásku, odmietal násilie. Čo sa zmenilo za 2000 rokov? Som tu znova, tentoraz v 

ženskom tele Jany. Už v roku 2003 sme napísali knihu Hovory s Bohom: S tebou 

láska kvitne láska okolo nás, od roku 2012 vedieme webové stránky 

www.bozirodina.cz a píšeme v priamom prenose túto dávku Nového Zjavenia 

Pána Ježiša Krista Božej Rodiny. Myslíte si, že o nás nikto z predstaviteľov 

cirkví, štátov... nevie? Že tajné služby nesledujú, čo robíme, píšeme, s kým sa 

stretávame? Prečo sa o nás nepíše v tlači, nevysielajú rozhovory v televízii, 

neslávi sa prítomnosť Boha na tejto planéte? Radšej robia „mŕtve chrobáky“, 

než by akýmkoľvek spôsobom upozornili verejnosť na pobyt jediného pravého 

Boha v ľudskom tele. Sme doslova ignorovaní, pretože sa nikomu z dočasných 

vládcov zóny vymiestnenia a ich sluhov na Nule nehodí Moje aktívne pôsobenie 

v ich sfére vplyvu. Nechcú nám robiť reklamu, aby nepriviedli do našej 

láskyplnej náruče jediného človeka. 

Vrátim sa k svojmu prvému pobytu v tele, k životu a hlavne posolstvu Ježiša 

Krista. V Novom zákone Biblie svätej je mojimi učeníkmi popísané Moje 

pôsobenie nielen podľa toho, ako si všetko zapamätali, ale pri písaní boli vedení 

tzv. Duchom Svätým, teda Mnou, vtedy Najvyšším, prostredníctvom anjelov. Z 

vlastnej skúsenosti viete, aký je hrubohmotný mozog nedokonalý a často 

zabúda. Bez tohto zásahu by sa nemohlo jednať o pravé Slovo božie. Napriek 

tomu už niekoľko storočí po jeho napísaní bolo predstaviteľmi cirkvi v Ríme 

cenzurované, aby niektoré pasáže neprekážali zotročovaniu ľudstva. Ježiš často 

používal prirovnania a metafory, nielen aby mu jeho poslucháči lepšie rozumeli 

a vedeli si predstaviť konkrétnu situáciu, ale aby boli schopní odovzdávať ďalej 

jednoduché duchovné pravdy a posolstvá. Nezabudnite, že sa pohyboval 

prevažne medzi prostými ľuďmi bez vzdelania, zato prístupnejšími prijímať
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lásku, informácie o prichádzajúcej transformácii, zostúpení neba na zem, Božom 

kráľovstve. Už vtedy sa bohatí ľudia radšej oddávali pozemským rozkošiam, než 

by dodržiavali duchovné zákony, Ježišove slová a činy ich popúdzali a dráždili. 

Výrok: „…no beda vám, boháčom, lebo už máte svoju útechu. Beda vám, ktorí 

ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo 

budete plakať a bedákať...“ má hlboký duchovný zmysel. Na prvé počutie to 

vyzerá, že hovorím iba o ľuďoch, ktorí majú hmotný majetok, peniaze, ale týka 

sa všetkých ľudských bytostí, ktoré sa vyžívajú v živote negatívneho stavu, 

odvracajú sa odo Mňa a pľúvajú mi do tváre. Nezáleží na tom, koľko máte toho 

či onoho hmotného, ale ako milujete svojho Boha, Pána Ježiša Krista, ako 

milujete Boha v každej bytosti. Až nebude existovať negatívny stav, nebude 

miesto, kde by sa ktokoľvek obracal chrbtom k Mojej láske, dobrote a 

milosrdenstvu. 

Ježiš povedal gréckym pútnikom: „...Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, 

neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj 

život, stratí ho, a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný 

život...“ Ako som v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista niekoľkokrát povedal, ako 

Najvyšší som nestvoril hrubohmotný svet ani hrubohmotné ľudské, zvieracie a 

rastlinné telá. V dôsledku odlúčenia a porušovania duchovných zákonov sa 

ľudstvo i prostredie, v ktorom žilo, prepadalo z vyšších dimenzií až do 3. 

dimenzie. Znižovanie vibrácií umožnilo Pseudotvorcom postupné zapuzdrenie 

ducha a duše obyvateľov zóny vymiestnenia, genetické manipulácie zmenili 

takmer na nepoznanie dokonalé telá odo Mňa. Čím hlbšie sa ľudstvo prepadá, 

tým viac zažíva násilie, nenávisti, izolácie od ostatných vo Stvorení. Neprišiel 

som v oboch telách Ježiša a Jany zachrániť vaše hrubohmotné telá a negatívny 

svet, v ktorom dočasne žijete, ale ukázať vám cestu späť, do vyšších dimenzií 

pozitívneho stavu, kde je váš pravý domov. Už v tele Ježiša som vedel, že svet, 

ktorému vládne „Zlý“, dnešnými slovami negatívny stav, je pominuteľný a 

nemôže trvať večne. Kto sa odmieta vzdať takého života a nechce prijať „Božiu 

náruč“, život v láske, v mieri so všetkými bytosťami (aj zvieratami a 

rastlinami), kto chce naďalej škodiť, klamať, kradnúť, cudzoložiť (= odmietať 

lásku a vzájomný vzťah s Pánom Ježišom Kristom - viď predchádzajúca dávka 

Nového Zjavenia), nemôže byť prijatý vo vyšších dimenziách, teda nebude žiť 

večne po mojom boku. 

Po umývaní nôh povedal Ježiš svojim učeníkom: „Keď som vám teda ja, Pán a 

Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, 

aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám.“ Kto má v srdci lásku, nie je nič, 

čo by neurobil, aby pomohol svojmu blížnemu. Ja, absolútny Boh a Stvoriteľ 

všetkého a všetkých, som sa z lásky k vám, ľuďom znížil až na tú najúbohejšiu 

úroveň a inkarnoval som sa do tela, zfabrikovaného Mojimi odporcami, aby som 

vás osobne vyviedol z negatívneho stavu. To však neznamená, že „budem 

omývať nohy“ tým, ktorí sa ku Mne stavajú chrbtom a odmietajú Moju podanú 
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ruku so srdcom na dlani. Ježiš umýval nohy svojim nasledovníkom, ktorí mu 

uverili, že je „Synom Božím“, že prišiel od Najvyššieho, ale nemyl ich tým, ktorí 

mu neverili. Pápež František čoskoro po svojom zvolení umýval nohy 

mladistvým väzňom, ale pri svätej omši sa iba ukloní smerom k oltáru, 

nepokľakne ako jeho predchodcovia. Čo tým naznačuje? Keď dvaja robia to isté, 

nie je to to isté. S tým súvisí aj výrok Ježiša: „Nedávajte, čo je sväté, psom a 

nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a 

neroztrhali vás!“ Nikdy nevnucujte Božie slovo tým, ktorí nie sú pripravení. 

Keď som chodil v tele Ježiša, hovoril som o kráľovstve nebeskom a triedení 

ľudstva na konci času v podobenstvách o kúkoli medzi pšenicou, o horčičnom 

zrnku, o kvase, o rozsievači, o poklade v poli, o perle, o rybárskej sieti, o 

hostine... (pozri Biblia svätá). Ani po 2000 rokoch sa Božie slovo nezmenilo. 

Hovorím k vám prostredníctvom tohto písaného Slova, používam 

zrozumiteľnejší jazyk, ale nič nezľavujem z podmienok pre prijatie každej duše 

do Božieho kráľovstva, teda do jemnohmotných svetov pozitívneho stavu. Nie je 

tam miesto pre tých, ktorí dávajú prednosť všetkému možnému i nemožnému 

pred láskou k svojmu Stvoriteľovi a porušujú duchovné zákony, ktorí kvôli 

pominuteľnému a krátkemu „potešeniu“ zapredajú svoju dušu „diablovi“. 

Ďalším príkladom je Môj výrok: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte 

im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám: Kto neprijme Božie 

kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Ľudia nevedia, že až po páde a genetických 

manipuláciách Pseudotvorcov sa začali rozmnožovať ako zvieratá, ktoré nosia 

svojho potomka v bruchu a potom ho porodia v bolestiach a krvi ako 

bezmocného novorodenca, úplne závislého na starostlivosti matky. Ale aj tento 

maličký tvor má dušu a ducha, spočiatku je v kontakte so svojím vyšším ja a 

duchovným svetom. Až vplyvom výchovy v rodine, škole a spoločnosti sa tento 

kontakt stráca a je nahradený ovládacími programami tohto matrixu. Väčšina 

detí má vyššie vibrácie vďaka svojej čistote, bezelstnosti a láskyplnému srdcu. 

Sú však výnimky, ktoré sa týkajú inkarnácií zlých a podlých bytostí z pekiel. 

Poznáte ich na prvý pohľad. Také deti sú úskočné, majú rady hrubé násilie, 

podvody, škodia svojim rodičom aj ostatným ľuďom, doslova nič im nie je sväté. 

Rady šikanujú najmä mladšie, hodnejšie a mierumilovnejšie deti, dráždi ich 

dobrota, nechuť sa prať, nezištná pomoc iným. Pri rozdelení ľudstva nezáleží na 

veku, farbe pleti, príslušnosti k cirkvi atď., ale iba na vibráciách. Vaša 

láskyplnosť, schopnosť odpúšťať, pomáhať iným bez očakávania vďaky a 

odmeny, nelipnutia na peniazoch a majetku, neposudzovania druhých… sú 

vstupenky do raja, o ktorom som hovoril pred 2000 rokmi a hovorím o ňom aj 

dnes. 

Môže previbrovať do vyšších dimenzií Pravého Stvorenia aj ateista? Čo by tam 

robil? Chceli by ste bývať so synom či dcérou, ktorí vás neznášajú, odmietajú 

vás uznať za pravého rodiča, alebo dokonca popierajú vašu existenciu? Hoci a 

práve preto, že milujem všetky bytosti Multivesmíru, nedopustím, aby 
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negatívny stav, neoddeliteľnou súčasťou ktorého je aj existencia ateizmu, 

kontaminoval a ohrozoval celé Stvorenie. Najväčšiu radosť mám z duší, ktoré sa 

ku Mne vracajú z najhlbších pekiel, teda ako som povedal v tele Ježiša v 

podobenstvách o márnotratnom synovi, o stratenej ovci, o stratenej drachme. 

Zatiaľ sú to jednotlivci, ale čoskoro príde Varovanie, potom vytrhnutie, 

nakoniec konečná fáza Môjho Druhého príchodu, ktorou zakončím tento 

experiment. Márnotratných synov a dcér, ktorí sa vrátia tam, odkiaľ kedysi 

dávno prepadli do zóny vymiestnenia, budú miliardy a miliardy. Všetci budú 

oslavovať koniec času utrpenia, nenávisti, strachu, nedostatku, oddelenia odo 

Mňa, Pána Ježiša Krista. Jana, moje Ja v hmotnom tele, bola vychovávaná ako 

ateistka práve preto, aby spoznala, ako ďaleko odo Mňa môže človek zájsť a aká 

ťažká je cesta späť. Ani po dvanástich rokoch komunikácie so Mnou sa ešte 

nezbavila čiastočnej nedôvery v Moju starostlivosť o hmotné potreby tela, občas 

nesúhlasí s krokmi, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie Môjho dokonalého 

plánu. Tým len potvrdzuje a dokazuje, že aj Boh, inkarnovaný do ľudského tela, 

nie je bez chyby. Navyše neukazuje svojmu okoliu žiadne „zázraky“, nie je 

obklopená „učeníkmi“, teda prebudenými ľuďmi na duchovnej ceste (s výnimkou 

Šárky, o ktorej sme už napísali), musí znášať niektoré nepríjemnosti fyzického 

poškodenia v dôsledku života v nedokonalom prostredí negatívneho stavu. 

Našťastie sa už blíži jej aj vaše vyslobodenie z neprirodzeného a bezbožného 

sveta, ktorý ešte chvíľu bude ukazovať, čo si duše nemajú voliť. 

Po rozdelení ľudstva sa Jana prvýkrát stretne tvárou v tvár so Mnou, svojim 

jediným pravým manželom. Čoskoro sa nám narodia dve deti, dvojčatá, chlapec 

a dievča, ako som už povedal v Úvode tejto dávky Nového Zjavenia. Spoločne 

budeme bývať medzi ľuďmi na Novej Zemi (Novom Jeruzaleme), kde budeme 

pokračovať v písaní a ústnom i telepatickom šírení Nového Zjavenia. Budeme 

tiež navštevovať iné planéty a slnečné systémy, aby nás, Božiu rodinu osobne 

videlo a počulo čo najviac bytostí vo Stvorení. Vtedy sa naplnia slová našej prvej 

spoločnej knihy „S tebou láska kvitne láska okolo nás“. Budeme mať mnoho 

spolupracovníkov, ktorí na vlastnej koži zakúsili pseudoživot v negatívnom 

stave, predovšetkým vás, čitateľov Nového Zjavenia tu na Nule. Rovnako ako 

učeníci Ježiša Krista budete cestovať po rôznych častiach a dimenziách 

Multivesmíru a budete prinášačmi Božieho slova. Všade vás privítajú s úctou, 

radosťou a láskou v srdci, budú pozorne počúvať vaše slová a myšlienky, 

niektorí sa stanú vašimi učeníkmi a pomocníkmi, pretože bytostí, čakajúcich na 

najdôležitejšie informácie o ukončení experimentu v zóne vymiestnenia, je 

obrovské, nepredstaviteľné množstvo. Poviete mi, že vo vyšších dimenziách sa 

informácie šíria ľahšie vďaka vysokým vibráciám, tým aj lepším schopnostiam 

bytostí. Máte pravdu, ale nič nenahradí osobný fyzický kontakt z očí do očí, 

láskyplné objatie, odovzdanie konkrétnych a autentických skúseností. Nie je 

„náhoda“, že práve vy, moji spolupracovníci, nemáte v tomto živote na Nule 

„ustlané na ružiach“, že prechádzate ťažkými duchovnými skúškami, aby ste 

osobne spoznali dôsledky takého negatívneho života a zároveň preukázali svoju 
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vieru vo Mňa a Môj plán záchrany ľudstva. Navyše ste tŕňom v oku ovládajúcim 

entitám a vládnucim elitám. Verte, že ste všetci do jedného sledovaní, neustále 

napádaní aj prostredníctvom ľudí vám blízkych, ktorí sa ešte neprebudili zo 

spánku a sú takmer dokonale ovládaní. Nemusíte mať obavy, pretože ste pod 

Mojou ochranou a dovoľujem len to, čo vás posilní, ale neublíži vám. Dobre 

viete, že tu nie ste na dovolenke. Tá vás čaká až po previbrovaní do 5. a vyššej 

dimenzie. 

Prichádza čas, kedy hlásiť sa ku Mne, k menu Pán Ježiš Kristus či Ježiš 

Kristus, bude nielen nepopulárne, ale priamo zavrhnutiahodné. Už teraz v roku 

2015 je úmyselne mučených a zabíjaných mnoho pravoverných kresťanov, 

dokonca sú ukrižovaní ako pred 2000 rokmi. Doba temna je tu. Utiecť nie je 

kam, pretože do rozdelenia musí každý, kto si dobrovoľne zvolil inkarnáciu do 

tela v tomto čase, vydržať a čo najlepšie plniť svoje poslanie. Znie to tvrdo, ale 

nie je dôvod, aby som vám „mazal med okolo úst“. Ste najvyspelejšie duše, ktoré 

prijali túto službu celku. Máte tie najpravdivejšie informácie zo všetkých na 

tejto planéte a predovšetkým máte Ma, Pána Ježiša Krista na svojej strane. Čo 

iné si priať? Rozsvecujete svoje svetlo, rozpúšťate temnotu, vyslobodzujete 

ľudské duše z otroctva negatívneho stavu, hoci viete, že tu temnota na chvíľu 

musí zvíťaziť, aby bolo možné raz a navždy uzavrieť túto kapitolu dejín 

Multivesmíru. 

Len málokto v priebehu posledných 2000 rokov pochopil pravý zmysel mojej 

inkarnácie do tela Ježiša Krista. V predchádzajúcej dávke Nového Zjavenia 

(Kapitola 14: Dopad Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista na Stvorenie, Zónu 

Vymiestnenia a ľudský život) sú podrobne popísané dôvody Mojej inkarnácie na 

Nule a nevyhnutné zmeny v celom Multivesmíre, súvisiace s Mojou novou 

prirodzenosťou. Ako viete, od ukončenia fúzie tela Ježiša Krista s absolútnou 

celistvosťou Najvyššieho som sa stal Pánom Ježišom Kristom, jediným 

absolútnym Stvoriteľom a Bohom. Nie je už žiaduce nazývať ma Trojjediným 

Bohom či Božou Trojicou alebo akýmkoľvek iným menom, pretože neodráža 

skutočnosť. Nové Zjavenie je odmietané predovšetkým predstaviteľmi Rímsko-

katolíckej cirkvi a ďalších kresťanských cirkví, pretože odhaľuje pravé dôvody 

Mojej inkarnácie do hrubohmotného tela, nabáda k priamemu a intímnemu 

kontaktu so Mnou, čím ukazuje zbytočnosť prostredníkov medzi jednotlivcom a 

Mnou. Zároveň odhaľujem kontamináciu všetkých cirkví a náboženských 

organizácií negatívnym stavom, ich snahu o ovládanie a využívanie veriacich, 

ich smerovanie do pekiel. Oznamujem tu, že len veľmi malý počet tzv. 

duchovných či božích služobníkov bude vytrhnutý pri rozdelení do 5. dimenzie. 

Budú mať ešte poslednú šancu, aby do svojho srdca prijali pravého Boha, Pána 

Ježiša Krista a stali sa pastiermi zablúdených oviec. Kto nečítal Nové Zjavenie 

Pána Ježiša Krista, nie je zodpovedný za používanie iného mena Boha 

všemohúceho ani za dodržiavanie rituálov a zvyklostí svojej cirkvi či komunity. 

Kto však čítal toto pokračovanie Božieho slova a neprijal Moju novú 
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prirodzenosť, odmieta ju ako niečo nepatričné a falošné, dokonca pochádzajúce z 

pekiel, je zodpovedný za takéto rozhodnutie. Každý má slobodnú voľbu prijať 

alebo odmietnuť, ale nesie následky takejto voľby. 

Ďalšiu kapitolu budeme venovať porovnaniu transhumanizmu a transformácie. 
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Kapitola 24 

24. KAPITOLA 

 

ROZDIEL MEDZI TRANSHUMANIZMOM A 

TRANSFORMÁCIOU 

 

Ľudské bytosti, izolované od ostatného Stvorenia, mali len malé množstvo 

pravdivých informácií o fungovaní Multivesmíru a jeho zákonitostiach. V 

posledných desaťročiach sa situácia zlepšuje vďaka Môjmu dovoleniu a pomoci 

vesmírnych ľudí a bytostí z duchovných svetov. Negatívna strana tiež nezaháľa 

a poskytuje „svojim ľuďom“ informácie, ktoré potrebuje rozšíriť a tak realizovať 

ešte väčší odklon od duchovných zákonov, rýchlejší pád do pekiel za 

všeobecného jasotu prizerajúcich, ktorí netušia, o čo tu ide. Hoci pribúda 

prebúdzajúcich sa ľudí, ktorým sa rozsvecuje, postupne si uvedomujú, že sú 

otrokmi negatívneho stavu, väčšina populácie je stále v hlbokom spánku a sú 

bábkami ovládacích programov. Ako som už povedal, inteligencia bytosti nehrá 

žiadnu rolu. Preto väčšina vedcov, lekárov, vynálezcov, inžinierov, učiteľov... s 

vysokoškolským vzdelaním verí v ateizmus a posmieva sa tým, ktorí veria v 

Boha. Nebudeme tu rozoberať dôvody takého presvedčenia, všetky súvisia s 

odpojením odo Mňa a masívnym napájaním zo strany ovládajúcich entít. 

Zameriame sa na transhumanizmus, snahu zdokonaliť ľudské telo a schopnosti, 

tým aj zdravie a predĺženie života prostredníctvom technológií. Zvlášť od druhej 

polovice 20. storočia, v súvislosti s urýchleným rozvojom techniky a technológií 

sa časť vedcov, ktorým je blízky humanizmus (človek je postavený nadovšetko, 

aj nad Boha), zaoberá vyvíjaním rôznych implantátov, náhrad telesných 

orgánov, končatín a iných častí tela, aby pomohli nielen zraneným a chorým, ale 

predovšetkým tým, ktorí túžia po dokonalejších telách, vyššom intelekte, 

lepších fyzických schopnostiach, zvýšení psychickej odolnosti… a sú ochotní za 

takéto „vylepšenia“ zaplatiť nielen peniazmi, ale svojou dušou. Technológie ako 

také nie sú pozitívne ani negatívne. Záleží na tom, s akým zámerom sú 

používané. V 5. dimenzii ľudia tiež využívajú rôzne technológie, aby si uľahčili a 

spríjemnili život, ale v žiadnom prípade ich nepoužívajú v rozpore s duchovnými 

zákonmi. Nie sú potrebné na vylepšenie fyzických tiel a ich schopností, pretože 

všetci vedia, že im stačí zvyšovať svoje vibrácie prácou na sebe, teda 

láskyplnosťou, pomocou druhým, odpúšťaním atď. 

Ako už viete, ovládajúce entity pod vedením Pseudotvorcov (ktorí sú na ceste, 

aby sa osobne ujali vlády nad ľudstvom na planéte Nula = Druhý príchod 

Pseudotvorcov), pripravujú tzv. Nový svetový poriadok. Pseudotvorcovia sa 

spočiatku stanú zjednotiteľmi, mierotvorcami, prinesú ešte modernejšie 

technológie a vyriešia najpálčivejšie problémy ľudstva - ekologické, 

ekonomické… za najvyššiu možnú cenu: odobratia posledných slobôd, uvrhnutia
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do takmer 100% ovládania prostredníctvom implantovaných čipov, zavedením 

jednotného náboženstva, ktoré bude ešte viac odvádzať ľudské duše od pravého 

a jediného zdroja života, Pána Ježiša Krista. Pretože toto sa môže s Mojím 

dovolením stať až po rozdelení ľudstva, nezostane tu mnoho tých, ktorí túto lesť 

a šalbu prezrú. Už dnes ste svedkami horúcich príprav na čipovanie. Sú miesta, 

kde je experimentálne používané (Mexiko, USA, Veľká Británia, Švédsko), 

najmä v budovách dôležitých pre elity (súdy, väznice, nemocnice, univerzity, 

zábavné podniky, výskumné ústavy a pod.) Spiaci ľudia majú radi, ako je 

pohodlné otvárať dvere, platiť občerstvenie a iné veci iba priložením ruky. Majú 

pocit výlučnosti, považujú sa za šťastlivcov, ktorým bolo dovolené vyskúšať 

tento moderný a pohodlný spôsob života. V súčasnosti je používaných niekoľko 

typov čipovania: 

- čip RFID, ktorý sa vpraví pod kožu prostredníctvom injekčnej striekačky 

- prehĺtacie pilulky s čipom RFID 

- mozgové čipy 

- kremíkové čipy 

- nanočipy šířené prostřednictvím chemtrails, očkování, potravin… 

Ako už viete, Nové Zjavenie nemá za cieľ zachádzať do podrobností, bližšie 

informácie nájdete na mnohých webových stránkach. Zatiaľ je čipovanie 

dobrovoľné, ale čoskoro sa stane povinným a jednotlivci, ktorí ho odmietnu, 

budú „žiť na okraji spoločnosti“ bez možnosti nakupovať aj predávať, byť 

zamestnaný, využívať všetky „vymoženosti modernej civilizácie“. Pre týchto 

vydedencov sú už dnes nachystané koncentračné tábory (pozri FEMA v USA), 

kde budú čipovaní násilím, alebo zabití. Svedčia o tom aj milióny plastových 

rakví, uskladnených na území týchto táborov. V niektorých menej vyspelých 

oblastiach sveta (Afrika, Južná Amerika, India…) sú mikročipy vpravované do 

ľudských tiel bez vedomia postihnutých prostredníctvom očkovania. Elity tým 

sledujú redukciu počtu obyvateľov, pretože tieto čipy spôsobujú neplodnosť, 

zhoršenie zdravotného stavu, poškodenie imunitného systému, zosilňujú 

elektromagnetické vysielanie za účelom kontroly mysle (HAARP, mobilné siete, 

satelity…). 

Z duchovného hľadiska je veľký, priam priepastný rozdiel medzi dobrovoľným 

prijatím čipu kvôli uľahčeniu života a nevedomým, teda nedobrovoľným 

vpravením čipu do tela. Ten, kto vedome taký čip či iné technické „vylepšenie“ 

prijme, ponesie všetky dôsledky takejto voľby. V žiadnom prípade sa nezúčastní 

vytrhnutia alebo nanebovzatia, bude do konca svojho života v hrubohmotnom 

tele otrokom negatívnych entít a po odchode z tela sa dostane do 

intermediálneho sveta zóny vymiestnenia, teda do pekiel. Tam bude trpieť až do 

Môjho Druhého príchodu, kedy dám ešte raz šancu každej duši, aby si vybrala, 

či prijme život v pozitívnom stave, alebo ho odmietne a bude jej odobraný, 
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pretože nebude miesto, kde by mohla pokračovať v negatívnom spôsobe života 

bezo Mňa. Tí, ktorí sú už teraz čipovaní bez ich vedomia a splnia podmienky 

previbrovania, budú prijatí na lode vesmírnych ľudí, kde po očistení a 

duchovnej príprave dostanú tak ako všetci ostatní duplikáty tiel, zbavené 

všetkého, čo zfabrikovali Pseudotvorcovia. Vy, pomocníci pozitívneho stavu, sa 

nemusíte obávať ani nevedomého čipovania, pretože ste pred ním ochránení. 

Je zaujímavé, ako reagujú predstavitelia kresťanských cirkví na už 

prebiehajúce čipovanie a prípravu Nového svetového poriadku. Napríklad 

Byzantský katolícky patriarchát varuje pred čipovaním a dáva ho do súvislosti s 

Biblickým Zjavením, zatiaľ čo Vatikán pod zámienkou ochrany cenných kníh a 

umeleckých diel odporúča užívanie čipov priamo v budovách Svätej stolice. Aj 

podľa takých príznakov poznáte, kto je odo Mňa, kto od Pseudotvorcov (ak 

chcete Zlého, Satana…). Už v tele Ježiša Krista som kázal: „Dajte si pozor na 

falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to 

draví vlci. Po ovocí ich poznáte. Vari oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia 

figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý 

strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý 

strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovocí ich teda 

poznáte.“ 

Transhumanizmus spôsobuje ešte väčšie rozdelenie ľudí na tzv. nadľudí (pozri 

nacizmus, Hitler, Mengele), ktorí vďaka technologickým vylepšeniam tela 

získajú väčšiu moc, intelekt, predĺženie pobytu v tele… a otrokov, teda 

ostatných očipovaných ľudí, ktorí budú sledovaní 24 hodín denne, ktorým bude 

vnucovaný určitý spôsob života bez možnosti voľby a v prípade akéhokoľvek 

vybočenia z nastavených pravidiel bude ich život ukončený (napr. znížením, či 

prudkým zvýšením produkcie hormónov a pod.). Prostredníctvom čipov a 

nanorobotov v telách žien aj mužov bude kontrolovaná a obmedzovaná 

reprodukčná schopnosť. To je cesta, ktorou sa vydávajú všetci, ktorí si vyberajú 

život bez Boha, Pána Ježiša Krista. Aj po rozdelení ľudstva tu bude možnosť 

zvoliť si pseudoživot s čipom v tele, teda dobrovoľné zotročenie elitami, alebo 

odmietnutie aj za cenu prenasledovania, šikanovania, uväznenia či smrti tela. 

Kto nasleduje Ma, stratí hrubohmotné, poškodené a nedokonalé telo, ale získa 

večný život vo vyšších dimenziách pozitívneho stavu v jemnohmotných telách, 

stvorených Mnou, predtým Najvyšším, teraz Pánom Ježišom Kristom. 

Informujte verejnosť o nebezpečenstve, súvisiacom so zavádzaním nových 

technológií, ktoré stále rýchlejšie prenikajú do životov obyvateľov. Využívajte 

každú príležitosť na šírenie pravdy o cieľoch vládnucich elít. Pomáham a 

žehnám všetkým, ktorí bez strachu zvyšujú vedomie ľudí, otvárajú im oči a 

privádzajú ich na duchovnú cestu. Transformácia je cesta do neba, 

transhumanizmus je cesta do pekiel. 
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V jemnohmotných telách 5. dimenzie má ľudská bytosť ešte lepšie schopnosti, 

než poskytujú akékoľvek technické úpravy. Mozgové čipy síce umožňujú 

telepatickú komunikáciu s inou osobou, ale sú obmedzené na zónu 

vymiestnenia. Zatiaľ čo kryštalické jemnohmotné telo je schopné telepaticky 

preniesť myšlienku na akúkoľvek vzdialenosť v celom Multivesmíre bez 

obmedzenia. Inteligencia a vnímanie bytostí v pozitívnom stave je 

neporovnateľne vyššia a dokonalejšia ako ľudí s implantátmi, hoci 

najmodernejšími a najlepšími, aké kto „vynašiel“. Je samozrejmosťou, že každá 

bytosť je schopná premiestniť sa aj bez technických prostriedkov silou svojej 

mysle, pohybuje predmetmi, ovplyvňuje prostredie, v ktorom žije bez toho, aby 

musela vynakladať nadbytočnú energiu, ktorú nazývate fyzickou prácou. Preto 

je život vo vyšších dimenziách oveľa príjemnejší, zábavnejší, veselší a 

predovšetkým láskyplnejší. Všetci sa cítia súčasťou celku, nikto nikomu nič 

nezávidí, pretože vie, že každý má presne to, čo potrebuje pre svoj jedinečný a 

neopakovateľný rozvoj. 

Drvivá väčšina ľudstva ani netuší, že elity a ich prisluhovači majú k dispozícii 

technológie, ktoré sčasti vidia v hollywoodskych sci-fi filmoch, o niektorých 

nemá ani tušenie, že existujú. Už som sa zmienil o podzemných základniach na 

Marse a Mesiaci, kam ani nemusia lietať akýmikoľvek strojmi, ale používajú 

umelo vytvorené „brány“, takže behom niekoľkých sekúnd sú na inej planéte. To 

nie je všetko. Vybraní vedci a technici, viazaní tajomstvom, spolupracujú s 

rôznymi mimozemskými rasami zo zóny vymiestnenia na vytvorenie 

superčloveka, ktorý bude mať nielen dokonalejšie fyzické schopnosti, ale bude 

predovšetkým poslušným biorobotom schopným akéhokoľvek činu bez výčitiek 

svedomia (nepripomína vám to film Pán prsteňov?). Na takéto konanie už 

používajú osvedčené metódy kontroly mysle. Otrasné prípady vraždenia v 

školách, niektoré teroristické činy, rodinné tragédie sú často výsledkom 

cieleného „bombardovania“ mysle vybraných jedincov z rôznych zariadení, ktoré 

používajú. Ani výsledky volieb už dávno nie sú objektívne a „demokratické“, 

pretože obyvateľstvo je pred voľbami a počas nich ovplyvňované a do ich mysle 

je násilne vysielané meno kandidáta či politickej strany, ktoré je v záujme 

budovania Nového svetového poriadku treba voliť. Transhumanizmus prinesie 

väčšie zotročenie, transformácia prinesie vyslobodenie. 

Čím rýchlejšie sa rozvíja technika a technológia, ktoré sú používané v rozpore s 

duchovnými zákonmi lásky, teda na zotročovanie, zabíjanie, ničenie, tým 

rýchlejšie sa ľudstvo vzďaľuje odo Mňa. Na jednej strane ste svedkami 

zvyšovania vibrácií, prebúdzania časti ľudských bytostí, odkrývania pravdy, na 

druhej strane vidíte prepad vo všetkých oblastiach života: viac násilia, 

zvrátenosti, manipulácie, klamstiev, verejného vysmievania boha s akýmkoľvek 

menom, oplzlosti... a v neposlednom rade zneužívanie technológií na odtrhnutie 

ľudí odo Mňa. Človek, ovládaný prostredníctvom mikročipu v tele takmer 100 

%, už nebude mať možnosť dozvedieť sa pravdu o živote v Pravom stvorení, teda 
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nebude mať šancu slobodne sa rozhodnúť, aký život si vyberie. Bude bezduchou 

bábkou, plne závislou na ľubovôli svojich bábkovodičov. 

S pribúdajúcim svetlom sa temná strana zúfalo snaží o udržanie moci, doslova 

okolo seba kope ako kôň. Čím ďalej častejšie fyzicky napadá a odstraňuje 

svojich odporcov, pracovníkov svetla. Príkladom je vyvolanie rakoviny cieleným 

intenzívnym ožarovaním na diaľku. Medzi obeťami tohto vraždenia je aj MUDr. 

Rauni Kilde, jedna z najvýznamnejších spolupracovníčok, ktorá desiatky rokov 

šírila pravdivé informácie o stave tohto negatívneho sveta, najmä o kontrole 

mysle, nesmrteľnosti vedomia a UFO. Celý život v hrubohmotnom tele bola 

chránená pred mnohými útokmi „druhej strany“, až vo februári roku 2015, keď 

už splnila na 100 % svoje poslanie, som umožnil jej fyzický odchod z tela. 

Spôsob, akým bola odstránená, je zároveň duchovným poučením pre mnohých 

ľudí, ktorí šíria dôležité informácie medzi ostatných a tým pomáhajú prebúdzať 

stále viac duší, uväznených v tomto matrixe. Len Ja, Pán Ježiš Kristus, 

rozhodujem o živote a „smrti“ každej bytosti v nekonečnom Multivesmíre. 

Všetko sa deje s Mojím dovolením kvôli poučeniu všetkých. 

V závere tejto kapitoly vyjadrím poďakovanie tým, ktorí pochopili, že sa 

nemusia báť smrti tela, neúnavne odhaľujú pravdu o pseudoživote v 

negatívnom stave, spolupracujú so Mnou (nemusia poznať Moje pravé meno) a 

bytosťami z vyšších dimenzií: 

David Icke - viď www.davidicke.com 

David Wilcock - viď http://divinecosmos.com 

Jaroslav Chvátal - viď www.matrix-2001.cz 

Kerry Cassidy - viď http://projectcamelotportal.com 

a mnohým ďalším, ktorých mená sú zapísané v Knihe života. 

Nasledujúcu kapitolu venujeme téme rodina. 

http://www.davidicke.com/
http://divinecosmos.com/
http://www.matrix-2001.cz/
http://projectcamelotportal.com/
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Kapitola 25 

25. KAPITOLA 

 

RODINA 

 

Každý obyvateľ tejto planéty, umiestnenej na okraji zóny vymiestnenia, si pod 

pojmom rodina predstaví najčastejšie muža a ženu žijúcich v manželstve, 

plodiacich a vychovávajúcich deti. V niektorých kultúrach ide o mužov s 

viacerými ženami, výnimočne už existujú rodiny homosexuálne, teda dvaja 

muži, či dve ženy, niekedy aj s deťmi. Kto číta Nové Zjavenie Pána Ježiša 

Krista, začína si uvedomovať, že všetko, čo doteraz poznal, čomu veril, čo je v 

živote dôležité, je naopak. Ako som nadiktoval Petrovi Danielovi Francuchovi v 

knihe Posolstvá z vnútra, v negatívnom stave nemôže existovať pravé duchovné 

manželstvo. To, čo je tu považované za manželstvo, je úplne deformované, 

prekrútené a postrádajúce čokoľvek z pozitívneho stavu. 

Nebudeme tu opakovať to, čo je napísané vo vyššie uvedenej knihe a ďalších 

častiach Nového Zjavenia, ale podáme tu nový uhol pohľadu, bližší vášmu 

chápaniu a skúsenostiam. Sexualita a sexuálny vzťah medzi mužom a ženou, 

presnejšie maskulinitou a feminitou je základným predpokladom spolutvorenia 

v duchovných, intermediálnych a prírodných svetoch Multivesmíru. Láskyplné 

zdieľanie a prepojenie dvoch bytostí poskytuje rozkoš, akú si nikto z vás 

nedokáže predstaviť. Preto je oblasť sexuality najviac sprznená 

Pseudotvorcami, aby nedošlo k nadviazaniu vnútorného kontaktu so Mnou, 

jediným zdrojom života. Zároveň bola odstránená schopnosť vzájomného 

duchovného prelínania sexuálnych partnerov, teda cítiť to, čo cíti ten druhý. 

Vďaka ovládaniu ľudských bytostí došlo aj k skresleniu a prekrúteniu vnímania 

sexuality. Stala sa nevhodnou a nečistou v očiach Boha s akýmkoľvek menom, 

ktorého si privlastnili a zmenili k obrazu svojmu rôzne náboženstvá. Nečistý je 

iba ten sexuálny vzťah, kde chýba láska, túžba potešiť seba a milovaného 

partnera, lepšie ho spoznať, zato je založený na ovládaní, túžbe vlastniť, 

využívať, získať akúkoľvek (nielen finančnú) výhodu. Negatívny stav sa vyžíva 

v špine, zvrátenostiach, oplzlostiach, a preto sú sexuálne orgány umiestnené 

hneď vedľa vylučovacích. Musel by som sa hanbiť za také nepekné a nedokonalé 

telá, ktoré nedokážu bezo zvyšku využiť energiu z jedla, zapáchajú, deformujú 

sa starnutím a zlým životným štýlom, často odpudzujú sexuálneho partnera. 

Aby toho nebolo málo, uzatvárajú sa manželstvá, ktoré vraj môžem rozdeliť len 

Ja, Boh všemohúci. Niet divu, že ľudia sú v manželstve veľmi často nešťastní, 

najmä keď bolo uzavreté z iných dôvodov ako zo vzájomnej lásky. Ani také 

manželstvá, ktoré boli pôvodne založené na vzájomnej láske, nemusia vydržať 

do konca pseudoživota v hrubohmotnom tele. Ako sme už napísali, život v 

negatívnom stave prináša toľko rôznych druhov utrpenia, stresu, únavnej
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práce, starostlivosti o deti… že je takmer nemožné za týchto okolností milovať 

svojho partnera stále a bez výkyvov. Neodsudzujem nikoho, kto sa rozhodne 

odísť od partnera či manžela, keď cíti, že vzťah neprináša radosť, lásku a 

spokojnosť. Viem, že vďaka tisícom rokov falošnej morálky a predstáv o 

trestajúcom bohu, je ťažké uveriť, že práve Ja mám pochopenie pre všetky 

hľadajúce a experimentujúce ľudské bytosti, ktoré sa neboja zmeny a sú 

ochotné ísť za naozajstnou láskou sveta kraj. V dualite sú však vždy dve strany 

jednej mince. To, čo je pre jedného dobré, prospešné a príjemné, druhému 

spôsobí bolesť, utrpenie a strach zo samoty, z nedostatku prostriedkov, straty 

„istot“. Nikdy sa tu nezavďačíte všetkým, musíte voliť „menšie zlo“. Preto je pre 

vašu dušu lepšie rozhodovať sa po dôkladnom zvážení situácie, neriešiť každú 

rozopru rozchodom a vzájomným osočovaním, vydieraním partnera a pod. Aj v 

situácii, keď sa rozvádzajú dvaja ľudia, ktorí majú deti, je možné sa v pokoji 

dohodnúť na vzájomnej komunikácii, pomoci a starostlivosti. Deti sú duchovne 

vyspelejšie, než väčšina ľudí tuší, je preto potrebné im citlivo vysvetliť dôvody 

rozchodu ich rodičov, dohodnúť sa na čo najoptimálnejšom kontakte s nimi, 

nezakazovať a neobmedzovať vzájomné návštevy. Najviac im ublížite, keď 

budete ohovárať druhého rodiča, spory poženiete až pred súd a zatiahnete do 

ich života kontroly sociálnych pracovníkov, ktorí často nehájia ich záujmy. Ako 

som v tejto dávke Nového Zjavenia napísal/a, negatívna strana urýchľuje svoj 

plán zotročenia ľudstva, a preto útočí na rodinu, kde sú stále láskyplnejšie 

vzťahy ako v iných formách ľudského spolužitia. Zvlášť vo veľkých mestách, kde 

sa ľudia nepoznajú a sú anonymní, často nevšímaví k svojmu okoliu, je dobre 

fungujúca rodina oázou bezpečia, priateľstva, lásky, vzájomnej pomoci… Z 

vyššie uvedených informácií vyplýva, že žiť v rodine, kde aj napriek rôznym 

problémom spolu všetci vychádzajú, majú sa radi, podporujú sa, je lepšie ako žiť 

sám. 

Preto som sa znova, druhýkrát inkarnoval do hrubohmotného tela Jany, aby 

som sa čo najviac priblížil ľuďom a ukázal, že vzťah muža a ženy je dobrým 

základom pre fungujúcu spoločnosť v pozitívnom stave a zároveň optimálnym 

zázemím pre deti. Nezabudnite, že rodenie nemohúcich detí je dôsledkom 

existencie negatívneho stavu a genetických manipulácií Pseudotvorcov s 

fyzickými telami ľudských bytostí v zóne vymiestnenia. Krok za krokom vás 

vyvádzame, My, Jana a Ježiš, Pán Ježiš Kristus Božia Rodina (v 5. dimenzii aj s 

dvoma deťmi) z tejto pasce do nového života, kde jediným obmedzením je 

dodržiavanie duchovných zákonov lásky. Budete si môcť slobodne vybrať, či 

založíte rodinu, alebo budete žiť sami, či v inom druhu spoločenstva s ďalšími 

ľuďmi, nebudete sa musieť starať o materiálne zabezpečenie, dobré vzdelanie, 

kariéru... pretože dostanete všetko, čo potrebujete. Vaše schopnosti vyciťovať 

myšlienky a pocity druhých ľudí budú neporovnateľné s tým, čo poznáte a máte 

tu na Nule. Bude takmer nemožné sa správať v rozpore so svojimi myšlienkami, 

teda klamať a podvádzať, pochlebovať či niekým manipulovať. Akýkoľvek pokus 

o negatívne správanie a myslenie sa odrazí v znížení vibrácií, čo v krajnom 
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prípade vedie k vymiestneniu bytosti do nižších dimenzií. Tu vidíte rozdiel 

medzi životom na planéte, kde je zatiaľ dovolené takmer všetko, kde spolu žijú 

ľudia s vysokými aj veľmi nízkymi vibráciami, každý podľa slobodnej voľby, a 

na všetkých ostatných planétach, slnkách… kde zákon rovnaké priťahuje 

rovnaké alebo svoj k svojmu platí pre celú spoločnosť, nielen pre jednotlivcov a 

skupiny. Rodina v pozitívnom stave nebude tak zviazaná pravidlami, odpadne 

vlastníctvo materiálnych vecí, povinnosť živiť deti, prípadne manželku, 

pracovať do úmoru a väčšinu času venovať nepríjemným povinnostiam. Viac 

slobody, voľnosti, možností cestovať a poznávať iné svety, vedie aj k zlepšeniu 

medziľudských vzťahov, praje láske medzi partnermi, deťmi a rodičmi, 

spolupracovníkmi a všetkými ľuďmi. Ľudia sa cítia viac prepojení medzi sebou 

a so Mnou, nie sú izolovaní, nepodliehajú falošným ilúziám, nevytvárajú žiadne 

cirkvi a náboženské organizácie, pretože majú priamy kontakt so zdrojom 

svojho života, nepotrebujú žiadnych prostredníkov. 

Na planéte Nula, kde každý z vás prežíva dôsledky existencie negatívneho 

stavu „na vlastnej koži“, je veľmi častá voľba medzi dvoma „zlami“. Je potrebné 

počúvať svoju intuíciu, zvlášť pri dôležitých rozhodnutiach, ktoré sa tiež týkajú 

ďalších ľudí, v rodine, komunite, na pracovisku a pod. Uvediem príklad: malé 

dieťa stratí oboch rodičov a je umiestnené do detského domova, kde je oň dobre 

postarané po materiálnej stránke, ale potreba lásky nie je dostatočne 

uspokojená. Homosexuálny pár prejaví záujem adoptovať a vychovávať ho v 

tejto netradičnej rodine. Má zostať v domove, alebo žiť v netradičnej rodine? Čo 

je menším „zlom“? Možno vôbec na túto otázku jednoznačne odpovedať? 

Existuje toľko odpovedí, koľko je takýchto prípadov. Nie je možné škatuľkovať a 

zovšeobecňovať, odkazovať na iné prípady, keď napr. došlo k sexuálnemu 

zneužívaniu dieťaťa adoptívnym rodičom, k „nevhodnej“ výchove, skrátka byť 

predpojatý. Keď stojíte na rázcestí, nevyberajte vždy len tú pohodlnejšiu a 

jednoduchšiu cestu, nebojte sa netradičných riešení, nebojte sa zmeny vo svojom 

„zabehnutom“ živote. Keď začnete žiť vedome a stúpate po špirále duchovnej 

cesty nahor, zmeny vo vašom živote budú stále rýchlejšie. Môžete, ale nemusíte 

vymeniť životného partnera, prácu, spôsob života, zmeníte svoje priority. Aj keď 

je každá duchovná cesta jedinečná a neopakovateľná, niektoré jej rysy sú 

spoločné. Odpútavate sa od tradícií, naučených a prevzatých dogm a 

presvedčení, lipnutia na majetku a peniazoch, strachu o fyzický život, viac 

súcitíte s ostatnými bytosťami, stávate sa súčasťou tzv. „Kristovho vedomia“. To 

znamená, že každý, kto s pomocou duchovných bytostí a Mňa dosiahne vyššie 

vibrácie lásky a je schopný života v pozitívnom stave, je nasledovníkom Pána 

Ježiša Krista. V priebehu dejín ľudstva po páde sa sem inkarnovalo mnoho 

vyspelých bytostí z úrovne „Kristovho vedomia“ (aj pred fyzickým narodením 

Ježiša na Nule), ale nešlo o priamu inkarnáciu Najvyššieho, teda absolútneho 

Stvoriteľa všetkého a všetkých. Iba Ježiš a Jana sú hmotným Pánom Ježišom 

Kristom Božou Rodinou. Akékoľvek iné výklady, zbožštenie iných bytostí 

kdekoľvek v Multivesmíre, sú nepravdivé a zavádzajúce. Som si vedomý, že len 
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málo ľudských tvorov je schopných a ochotných prijať túto pravdu, a preto je 

zjavená iba v tomto Novom Zjavení Pána Ježiša Krista Božej Rodiny, a zatiaľ je 

dovolené aj v textoch, pochádzajúcich z rôznych zdrojov pozitívneho stavu, 

používať polopravdy a nepresné vysvetlenie obzvlášť osobnosti Ježiša Krista, 

ktorá je z pochopiteľných dôvodov oveľa známejšia ako osobnosť Jany. V tele 

Jany nadväzujem nielen na duchovnú prácu Ježiša, ale všetkých pomocníkov z 

najvyšších sfér Multivesmíru, ktorí sa sem inkarnovali najmä v uplynulých 

2000 rokoch a plnili a stále plnia Môj plán na vyvedenie ľudstva zo zóny 

vymiestnenia do pozitívneho stavu. 

Plán elít a ich „nadriadených z pekiel“ je okrem iného zameraný na rozbíjanie 

tradičných rodín. Stále častejšie dochádza k úmyselnému odoberaniu detí aj z 

malicherných dôvodov a ich umiestňovaniu do náhradných rodín, niekedy aj 

homosexuálnych, čím dochádza predovšetkým k citovému odcudzeniu pôvodnej 

rodiny, vyvolaniu strachu, neistoty, pocitu beznádeje, teda presne toho, čo 

potrebujú negatívne a zlovoľné entity pre svoj „život“. V mnohých štátoch 

vyčíňa juvenilná justícia, ktorá pod zámienkou ochrany bezbranných detí 

šikanuje rodičov, špehuje ich prostredníctvom najatých agentúr, školských 

zariadení a zamestnávateľov, aby našla, alebo vykonštruovala dôvod na 

odobratie detí ich rodičom. Ruka v ruke s tým je všetkými prostriedkami 

podporované akékoľvek odlišné sexuálne správanie a je stavané nad prirodzené 

vzťahy medzi milujúcim mužom a ženou. Ako som už povedal, v pozitívnom 

stave neexistujú žiadni homosexuáli, bisexuáli ani transsexuáli, tí všetci sú 

výsledkom genetickej manipulácie Pseudotvorcov a ich prisluhovačov. Ako 

absolútny Boh, ktorý miluje všetky bytosti vo Stvorení, aj tie, ktoré odpadli a 

obrátili sa proti Mne, milujem aj tie, ktoré si vybrali zakúsiť túto skúsenosť s 

odlišnou sexuálnou orientáciou. Len na každom jednotlivcovi záleží, či nájde 

cestu späť, alebo bude ďalej až do konca tohto časového cyklu prepadať hlbšie 

do negatívneho stavu. Viete, že pri rozdelení ľudstva zohrávajú úlohu iba 

vibrácie lásky, všetko, čo nepatrí pozitívnemu stavu, bude odstránené počas 

výmeny fyzického tela za duplikát. Som v každom okamihu pripravený prijať 

každého, kto má vo svojom srdci lásku. Všetko ostatné mu pridám. Platí to, čo 

som povedal v tele Ježiša Krista: „...lebo každému, kto má, bude pridané a bude 

mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má.“ Moje Slovo sa 

nemení, iba ho prispôsobujem duchovnej úrovni ľudí, odkrývam stále viac 

pravdy, pomenovávam veci pravým menom, pretože nastal čas oddeliť zrno od 

pliev. Každý, kto sa inkarnuje na túto planétu v čase transformácie, je súčasťou 

tohto výnimočného deja, aj keď si to nie je vedomý na fyzickej úrovni. Všetky 

skúsenosti sa mu zapisujú do DNA a bude ich môcť využívať aj po tzv. „smrti“ 

tela nielen v intermediálnom svete, ale aj v ďalších inkarnáciách. Preto nezáleží 

na tom, či niekto zažije nanebovstúpenie čiže vytrhnutie či previbrovanie, alebo 

nie. Vzostup ľudstva na vyššiu úroveň existencie sa týka každého, nikto nie je 

vynechaný a zabudnutý. 
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Vymenujem hlavné rozdiely medzi rodinou, ktorá žije v súlade s duchovnými 

zákonmi, je aspoň veriaci (zatiaľ nie vediaci) a rodinou ateistickú, členovia 

ktorej sú pod silným vplyvom ovládania, konzumu, bezduchého životného štýlu, 

ktorý ochotne prijímajú: 

Rodina veriacich - komunikujú so Mnou (s akýmkoľvek menom) 

prostredníctvom modlitieb, neboja sa toľko smrti fyzického tela, nepodstupujú 

interrupciu, teda znemožnenie inkarnácie ďalšej čakajúcej duše, držia viac pri 

sebe, neuctievajú peniaze a majetok, aj keď sú bohatí, rozdelia sa s 

chudobnejšími, snažia sa vedome neubližovať iným svojimi myšlienkami, 

slovami a činmi… 

Rodina ateistov - jej členovia veria v neexistenciu boha, považujú všetok život za 

náhodu, zameriavajú sa na konzumný spôsob života, často štýlom "po nás 

potopa", nemajú problém zbaviť života nenarodené dieťa, majú strach zo smrti, 

naháňajú sa za pozemskými „radovánkami“, kariérou, často sú závistiví a 

neprajúci druhým ich úspech, postavenie a majetok… 

Prečo tu porovnávam rodiny a nie jednotlivcov? Pretože z duchovného hľadiska 

je rodina prepojenie duší, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú viac ako skupiny, ktoré 

sú si „cudzie“ (len v negatívnom stave). Počas života sa každý mení, niekto 

rýchlejšie a výraznejšie, niekto menej a takmer neznateľne. Aj vzťahy v rodine 

sa menia. S pribúdajúcim svetlom, zvyšovaním vibrácií dochádza k prebúdzaniu 

niektorých ľudí, zrýchľujú sa zmeny vo vnímaní reality jednotlivca. Začína si 

uvedomovať, že jeho doterajší spôsob života je neudržateľný. Jeho najbližší, teda 

rodina, to často vnímajú negatívne, dochádza k rozporom, vzájomnému 

odcudzovaniu. Spočiatku sa prebudený člen snaží oznamovať svoje nové pocity a 

vedomosti ostatným rodinným príslušníkom, ale naráža na nepochopenie, je 

často označený za blázna, je vysmievaný a môže to dôjsť až k rozchodu 

manželov či partnerov, odchodu dospievajúcich detí z domova a pod. To všetko 

sú dôležité duchovné skúšky, ktorými prechádza každý, kto si vyberie 

oslobodenie svojej duše z väzenia negatívneho stavu (bez toho, aby tomu 

rozumel na vedomej úrovni). Každý dostáva také informácie, stretáva také 

bytosti (vtelené i nevtelené), ktoré potrebuje pre svoj duchovný rast. Týka sa to 

všetkých bez výnimky, teda aj ateistov. Len človek, ktorý začne žiť vedome, 

chápe, že nič nie je náhoda, vidí synchronicitu, vníma intuitívne vedenie 

vyššieho Ja. Znovu opakujem: načúvajte svojmu srdcu, potom nemôžete urobiť 

nič, čo by vás vrátilo späť do otroctva negatívneho stavu, budete krok za krokom 

vyvádzaní do vyšších úrovní existencie, kde už nezažijete utrpenie, aké poznáte 

v tejto inkarnácii na planéte Zem (Nula). Nebojte sa zmeniť svoje priority, 

opustiť staré zvyky a prekonať strach z nového. Nenabádam vás, aby ste za 

každú cenu opúšťali rodinu, partnera atď., pretože každý má iné podmienky, 

schopnosti i plán duše na vyslobodenie z matrixu. Preto nesúďte druhých, 
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konajte v súlade s intuíciou a šírte lásku okolo seba. Staňte sa majákom na 

rozbúrenom mori, oázou na púšti, svetlom na konci tunela... 

Ďalšia kapitola bude venovaná téme Božie slovo a pravda v lineárnom čase. 
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Kapitola 26 

26. KAPITOLA 

 

BOŽIE SLOVO A PRAVDA V LINEÁRNOM ČASE 

 

Pseudoľudstvo, nestvorené priamo Najvyšším, teraz Pánom Ježišom Kristom, 

ale geneticky zmenené, so zapuzdreným duchom a dušou, aby malo len 

nepatrný kontakt so zdrojom života a mohlo tak svojou dočasnou existenciou a 

prejavmi každému vo Stvorení ukazovať, ako by vyzeral život bez Boha, 

dostávalo v priebehu lineárneho času Božie slovo, aby toto dlhé odlúčenie vôbec 

prežilo. Pád ľudstva sa deje milióny rokov a týka sa mnohých civilizácií, o 

ktorých majú dnešní obyvatelia planéty Zem/Nula len nepatrné, či žiadne 

znalosti a dôkazy ich existencie. Len nedávno vedci objavili pozostatky 

poslednej Atlantídy, ktorá sa potopila pred 12500 rokmi, ale elity nemajú 

záujem o šírenie informácií o vyspelých civilizáciách, aby nebolo spochybňované 

zneužité učenie Charlesa Darwina o náhodnom vzniku života a vývoji druhov 

na tejto planéte. Nechcú akékoľvek narušovanie svojich plánov zotročenia 

ľudstva. Dobre vedia, že spiaci človek je lepšie ovládateľný, príliš sa nezaujíma 

o svoje vnútro, kde sa môže spojiť so Mnou, stará sa hlavne o svoje fyzické 

prežitie, pretože neverí vo večný život duše. Pokiaľ vplyvom rôznych 

náboženstiev uverí, má o „posmrtnom živote“ celkom falošné predstavy. Preto 

bola aj Biblia cenzurovaná (ako som už v tejto dávke Nového Zjavenia oznámil), 

bolo najmä vypustené učenie Mojej prvej priamej inkarnácie Ježiša o 

preexistencii a putovaní duší, o reinkarnácii. 

Božie slovo bolo počas pádu ľudstva odovzdávané rôznymi spôsobmi, vždy v 

súlade s Mojím plánom a duchovnou úrovňou obyvateľov. Spočiatku, dlho pred 

fabrikáciou polozvieracích tiel, nebolo nutné ho zapisovať, pretože každý mal 

možnosť priameho kontaktu so Mnou. Ale vzhľadom na to, že už bola položená 

otázka, ktorá aktivovala negatívny stav, ľudia sa stále viac zaoberali skúmaním 

fyzického sveta a opúšťali vchádzanie do vnútra, nechali sa viesť inými ľuďmi a 

nie toľko intuíciou, teda Bohom vo svojom srdci. Planéta Nula bola pod vládou 

Pseudotvorcov, ktorí zasiahli do vývoja nielen zfabrikovaním nového tela 

poločloveka, ale premiestnením tejto reality planéty Zem do novej pozície a 

manipuláciou s lineárnym časom (viac v predchádzajúcej dávke Nového 

Zjavenia v Kapitole šiestej „Tajomstvo pseudo-tvorcoch“). Nebudeme sa tu 

podrobne zaoberať obdobím pred potopou, pretože pre pochopenie súvzťažností 

medzi prehlbovaním priepasti medzi sentientnými bytosťami, uväznenými v 

zóne vymiestnenia, a Mnou, pravým a jediným Stvoriteľom života, stačí stručne 

popísať, ako som odovzdával Svoje Slovo ľudským bytostiam na planéte Nula v 

posledných niekoľkých tisícoch rokoch. 



 

-145- 
 

Až do Mojej inkarnácie Ježiša pred 2000 rokmi som nechal Pseudotvorcov 

vládnuť nad planétou Nula a celou zónou vymiestnenia bez väčších zásahov, 

aby mali dosť „času“ a príležitostí pripraviť scénu na posledné dejstvo tejto 

drámy. To neznamená, že som neposielal prorokov, ktorí prinášali Božie slovo. 

V Starom zákone Biblie je o nich napísané a ich (presnejšie Moje) proroctvá sa 

vyplnili a stále plnia, to platí aj o budúcich dejoch. Na tejto planéte je viac 

oddelených civilizácií a kultúr. Na všetky pôsobia tak negatívne sily, ako aj sily 

svetla. Moje slovo je odovzdávané všetkým bez rozdielu, nikto nie je vynechaný. 

Preto nájdete na všetkých osídlených kontinentoch rovnaké či podobné príbehy, 

iba názvoslovie je rôzne. Zvlášť medzi tzv. primitívnymi národmi stále 

prevažuje ústne podanie z generácie na generáciu, vďaka ktorému sa zachovali 

aj veľmi staré príbehy a proroctvá, ktoré sú dôležité pre všetkých obyvateľov 

planéty, hlavne v súčasnej dobe transformácie ľudstva. V každej dobe hovorím k 

ľuďom prostredníctvom vybraných vyspelých bytostí, inkarnovaných do 

hrubohmotných tiel. Môžu to byť šamani, liečitelia, duchovní akékoľvek cirkvi 

či sekty, ale aj „obyčajní ľudia“ bez známok výnimočnosti a mimoriadnych 

schopností. Vždy sa prispôsobujem úrovni poslucháčov a čitateľov, aby dosah 

mojich slov bol čo najúčinnejší bez toho, aby som porušil vlastné duchovné 

zákony. Aj keď som mnohými spájaný s kresťanstvom, čo je vzhľadom na moje 

pôsobenie v tele Ježiša pochopiteľné, som absolútnym a jediným Bohom, teda 

Bohom všetkých, dokonca aj ateistov, ktorí neveria v moju existenciu. 

Nerozlišujem ľudské bytosti podľa toho, v akom mene sa ku Mne modlia, aké 

naučené rituály a zvyky používajú pri kontakte so mnou. Prijímam každú dušu, 

ktorá je pravdivá a úprimná sama k sebe a druhým, miluje Ma, seba i svojich 

blížnych, odpúšťa sebe i druhým, pretože si uvedomuje svoju nedokonalosť i 

nedokonalosti ostatných. Keď sa zbavíte obmedzenia tohto zfabrikovaného tela, 

budete mať iný pohľad na všetko, čo ste zažívali, na vaše vzťahy, presvedčenia, 

predstavy, na celý váš pozemský život.  

Ako je to s pravdou? Už som niekoľkokrát vysvetlil, že žijete v antivesmíre, kde 

je všetko hore nohami. Absolútna pravda som iba Ja, Pán Ježiš Kristus. Čím ste 

odo Mňa ďalej (v duchovnom zmysle), tým menej pravdy poznáte a ste ochotní 

prijať. Obyvatelia zóny vymiestnenia sú navyše izolovaní od Pravého stvorenia, 

ich duch a duša sú uzamknuté v puzdrách z energoprotoplazmy a len 

nepatrným otvorom je umožnené napájať ich životnou energiou a pravdivými 

informáciami. K tomu sú ovládaní negatívnymi programami, ktoré sú 

pripravované aj na niekoľko dní dopredu mimozemskými entitami. Je teda 

zhola nemožné, aby som všetkým zrazu oznámil pravdu o čomkoľvek. Spôsobilo 

by to úplný chaos a šialenstvo, došlo by k deštrukcii a zničeniu celej planéty a 

potom zóny vymiestnenia. Už v predchádzajúcej dávke Nového Zjavenia som 

zdôraznil, že dodržiavam vlastné duchovné zákony lásky a pri vyslobodzovaní 

bytostí z negatívneho stavu používam také metódy a prostriedky, ktoré sú 

primerané duchovnej úrovni jednotlivcov i skupín. Opäť použijem prirovnanie k 

odvykacej kúre narkomanov, alkoholikov a pod. Myseľ zamorenú jedmi, teda 
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klamstvom, falošnými predstavami o živote ako celku, nemožno vyslobodiť 

naraz. Neprebudený jedinec nie je schopný prijať ani základné pravdivé 

informácie o fungovaní vesmíru, Jednote všetkého a všetkých so Mnou, jediným 

Bohom. Akákoľvek snaha presvedčiť ho sa míňa účinkom, vyvoláva iba odpor, 

vysmievanie, odmietanie... Je to márny pokus, hádzanie hrachu na stenu. Ľudia 

v 1. a 2. otáčke duchovnej špirály sa už pomaly začínajú zaujímať o 

„alternatívne informácie“, uvedomujú si či cítia, že všetko nie je tak, ako je im 

predkladané systémom (rodina, škola, médiá, politici…), sú prístupnejší novým, 

sčasti pravdivým informáciám z vyšších dimenzií multivesmíru. Uvediem tu 

konkrétny príklad, ktorý sa týka „Rozhovorov s poučením od mojich priateľov z 

vesmíru“ na www.vesmirni-lide.cz: je tu uvedené, že Ježiš nebol fyzicky 

ukrižovaný, ale išlo iba o hologram. Jana, Moja priama inkarnácia tieto 

informácie na vyššie uvedených stránkach čítala v roku 2004, teda asi rok po 

nadviazaní priameho vedomého kontaktu so Mnou. Vtedy toto oznámenie 

prijala aj s vysvetlením, že Ježiš sa nedopustil žiadneho duchovného 

previnenia, nie je teda možné, aby bol tak kruto potrestaný. Počas 

nasledujúcich rokov výcviku a skúšok, predovšetkým prijímaním informácií vo 

vopred Mnou naplánovanom poradí, hlavne niekoľkonásobným prečítaním 

všetkých kníh Nového Zjavenia, v neposlednom rade aj vlastnými 

skúsenosťami, došla sama k poznaniu, že Ježiš bol fyzicky ukrižovaný, aby 

mohol dokončiť svoje poslanie a zajať Pseudotvorcov, odobrať im schopnosť 

cestovania v čase bez toho, aby ho ktokoľvek v peklách spoznal. Navyše si 

uvedomila aj na základe osobnej návštevy prednášky Davida Ickea v Prahe v 

roku 2010 a dlhoročným štúdiom jeho diela, že celý vesmír je hologram, a preto 

informácia z Rozhovorov je pravdivá, ale vyvoláva rôzne predstavy čitateľa, 

závisiace na jeho duchovnej úrovni, osobných skúsenostiach, ktoré sa menia v 

lineárnom čase. Určite máte aj vy skúsenosť s tým, že pri opakovanom čítaní 

knihy či zhliadnutí filmu si všímate viac detailov, lepšie chápete jednotlivé deje 

aj celkové vyznenie. Z toho vyplýva aj potreba opakovania niektorých „lekcií“ na 

duchovnej ceste, ale vždy na novej, vyššej úrovni, pretože nič sa v živote 

neopakuje doslova, išlo by o porušenie Mojich zákonov. Čím viac stúpate na 

duchovnej špirále, tým viac pravdy ste schopní prijať. Aj to je však individuálne 

a neopakovateľné. Neexistujú dve rovnaké skúsenosti, ale môžete mať rovnaké 

vibrácie. Preto jediným meradlom vašej pripravenosti opustiť ilúziu 

negatívneho stavu a „prejsť“ na opačnú stranu, teda do stavu pozitívneho, sú 

vaše vibrácie. Rozdelenie ľudstva na Nule je jediný možný spôsob, ako umožniť 

kontinuálny duchovný vývoj tým, ktorí sú už prebudení a nie je dôvod na ich 

uväznenie, a ako doviesť do konca zobrazovanie života bez Boha úplným 

víťazstvom negatívneho stavu. Až potom môže nastať postupná eliminácia a 

vyčistenie zóny vymiestnenia od ziel a lží a tohto neprirodzeného a škodlivého 

spôsobu života. 

Vrátim sa ešte k Biblii. Z bezpečnostných dôvodov je napísaná duchovným 

jazykom a nemožno ju brať a vysvetľovať doslovne, pretože to nedáva žiadny 
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zmysel. Viac na túto tému si môžete prečítať v knihe Posolstvá z vnútra 

(nadiktovanej Mnou P. D. Francuchovi), v Posolstve šiestom: „O 

Swedenborgovom chápaní Posledného súdu. O Biblii a jej rôznych významoch.“ 

Až Nové Zjavenie odhaľuje pravdu o existencii negatívneho stavu a vzhľadom 

na to, že sa odohráva posledné dejstvo, je nevyhnutné, aby táto pravda bola 

fyzicky prítomná na tejto planéte. Všetky sväté knihy boli a sú kontaminované 

lživými a polopravdivými informáciami, ktoré tam vniesli ľudskí tvorovia počas 

prepisovania, nesprávneho pochopenia a prekladov, všetko pod taktovkou 

ovládajúcich entít. Najviac pravdy (okrem Nového Zjavenia) nájdete v Novom 

Zákone Biblie svätej práve preto, že obsahuje Moje výroky a proroctvá z doby 

Môjho pôsobenia v tele Ježiša. Ten, kto je schopný ich čítať aj svojim srdcom, 

nie len mysľou, pochopí aj duchovný význam písaného Božieho slova. Väčšina 

ľudských tvorov toho bude schopná až po opustení tohto hrubohmotného tela. 

Preto som pripravil Novú školu pre všetky duše, ktoré sa vyslobodili z matrixu 

a chcú žiť v pozitívnom stave, inými slovami, v raji či nebi, kde budú mať 

priamy, nikým nerušený a nekontaminovaný kontakt so Mnou, Pánom Ježišom 

Kristom Božou Rodinou. 

Pravé Božie slovo, ktoré pochádza odo Mňa, spoznáte ľahko, ak zapojíte svoju 

intuíciu. Na rozdiel od falošných a nepravdivých oznámení, ktoré sú vydávané 

za Moje slovo, je vždy plné lásky, múdrosti, nie je príliš komplikované a 

predovšetkým nesľubuje koláče bez práce (na sebe), teda raj pre všetkých, bez 

ohľadu na mieru porušovania duchovných zákonov. Navyše každý text, ktorý 

pochádza z pozitívneho stavu, je doslova „nabitý“ energiou lásky, prebudení 

čitatelia túto energiu vnímajú priamo fyzicky. V 9. kapitole tejto knihy som 

vymenoval najdôležitejšie oznámenie odo Mňa v uplynulých 50tich rokoch. To 

neznamená, že tento zoznam je vyčerpávajúci. Hovorím aj k jednotlivcom, ktorí 

si svoje osobné Hovory s Bohom nechávajú pre seba, alebo ich oznamujú len 

najbližším príbuzným, kamarátom a pod., niekedy ich zverejní na svojom blogu 

či Facebooku. Na internete nájdete mnoho takýchto oznámení a rozhovorov. 

Nikto si nemôže patentovať „Hovory s Bohom“ len pre seba, ani tí, ktorí ich 

prinášajú s Mojím dovolením širšej verejnosti prostredníctvom tlačených kníh, 

ktoré sa predávajú za peniaze. Hovorím k vám rôznymi spôsobmi, aby som vám 

pomohol vyslobodiť sa z tohto neprirodzeného pseudoživota, aby som vám 

ukázal, že nie je nič, čo by zabránilo vášmu návratu ku Mne. V posledných 

desaťročiach, so zvyšovaním vibrácií planéty a ľudí, sa oveľa častejšie ukazujem 

vybraným a pripraveným ľuďom na celom svete, veriacim všetkých 

náboženstiev i ateistom, nielen v živých snoch, ale aj pri náhlom opustení tela. 

Vždy u nich dôjde k obrovskej zmene, ktorá ich doslova obráti naruby, pretože 

získajú dôkaz Mojej existencie a pocítia lásku, akú nikdy predtým nespoznali. 

Väčšinou sa ukazujem v tele Ježiša Krista, ktoré je po fúzii s absolútnym 

božstvom dokonalé, žiariace a nikto nepochybuje, že sa stretol tvárou v tvár s 

jediným pravým Bohom, Pánom Ježišom Kristom. Sú však aj zatiaľ ojedinelé 

prípady, keď je nevyhnutné, aby som ukázal aj svoju ženskú podobu. Pretože v 
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Multivesmíre neexistuje čas, môžem sa zjaviť aj v dokonalom a krásnom tele 

Bohyne Jany, hoci zatiaľ žije nepoznaná medzi vami v starnúcom tele, aby na 

vlastnej koži spoznala dôsledky života v negatívnom stave. Niektorí budete mať 

možnosť sa s ňou stretnúť ešte tu na Nule, ale nebude vás veľa, pretože ako som 

už na stránkach tejto knihy oznámil, jej úloha je iná ako poslanie Ježiša. Tiež s 

vami prechádza transformáciou, ktorá nekončí previbrovaním do 5. dimenzie, 

ale bude pokračovať veľmi dlhú dobu cez všetky dimenzie až ku Mne. Na rozdiel 

od Ježiša, ktorý so Mnou splynul v jediného nedeliteľného Boha, Pána Ježiša 

Krista, „skoro“ po odchode z planéty Nula, Janu čaká oveľa dlhšia cesta. Po 

prechode na Novú Zem budem žiť s Janou v Božej rodine v jemnohmotnom tele, 

a zároveň budem prítomný v nekonečnom množstve tiel vo všetkých úrovniach 

a dimenziách celého Stvorenia, aby som mohol lepšie komunikovať s 

kýmkoľvek, kto Ma o to požiada. Je lepšie pozerať sa druhému účastníkovi 

rozhovoru (väčšinou telepatického) priamo do očí ako komunikovať s 

neviditeľnou energiou. Aj to bol dôvod Mojej prvej inkarnácie na Nule/Zemi. Po 

fúzii tela Jany s absolútnym božstvom Pána Ježiša Krista sa budeme ukazovať 

spoločne kdekoľvek v Multivesmíre ako muž a žena, Božia rodina. 

Jana na vlastnej koži spoznala, že čas nehrá v mojom pláne takmer žiadnu rolu. 

Po celých 12 rokov našej komunikácie som jej musel poskytovať informácie, 

ktoré sama nazvala „pravda v inom čase“, z pohľadu bytosti uväznenej v 

lineárnom čase - lož. Keď som v Úvode tejto dávky Nového Zjavenia stručne 

popisoval proces rozdelenia ľudstva a ukončenia hmotného života na povrchu 

tejto planéty, ktorá sa zmení na hviezdu, malo to vyzerať, že sa všetko odohrá 

súčasne a naraz, v priebehu niekoľkých dní (dôležitý dátum 21. 12. 2012). Tiež 

som zdôraznil, že na Nule nemôže zvíťaziť negatívny stav. Kto z vás číta 

pozorne, nájde aj vysvetlenie. Planéta je vedomie, jej telo Nula sa po 

previbrovaní pozitívnych ľudí prepadne z pozície 0 do pozície -1, teda do pekiel, 

kde už môže na krátko „zvíťaziť“ negatívny stav (jej meno už nebude Nula). Až 

potom sa vrátim/e a eliminujeme život v tejto realite. Tí, ktorí budú „prenesení“ 

na Novú Zem kedykoľvek počas transformácie, alebo sa tam inkarnujú do 

nového tela dieťaťa (nie novorodenca, ako ho poznáte), budú žiť na jednom z 

fyzických tiel multidimenzionálnej bytosti Gaia, na tele, ktoré vyžaruje svetlo, 

je teda slnkom. Podávam informácie tak, aby ste vždy pochopili a prijali jednu 

úroveň pravdy, až potom ďalšiu a ďalšiu… používam, ako sme napísali, metódu 

opakovania v špirále. Iba tak ste schopní stúpať po duchovnej ceste a zvyšovať 

svoje vibrácie. V Hovoroch s Bohom: S tebou láska kvitne láska okolo nás 2 sme 

použili ako vysvetlenie tohto postupného pridávania pravdy vetu: „Nemôžeme 

chcieť po dieťati v materskej škole, aby urobilo štátnice na vysokej škole.“ A o 

tom to je. 

Ďalšia kapitola sa bude zaoberať témou (re)inkarnácie. 
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Kapitola 27 

27. KAPITOLA 

 

(RE)INKARNÁCIA 

 

Táto dávka Nového Zjavenia je určená predovšetkým obyvateľom planéty 

Zem/Nula, a preto je písaná zrozumiteľnejším jazykom. Zároveň je dúhovým 

mostom medzi duchovne písanou Bibliou (presnejšie Novým zákonom) a Novým 

Zjavením Pána Ježiša Krista, teda pravým Božím slovom. V súčasnej dobe 

transformácie privádza ďalších duchovne hľadajúcich k pravdivému vysvetleniu 

situácie, v akej sa ľudstvo nachádza, pomenováva bez príkras a lichôtok život v 

negatívnom stave a ukazuje cestu do Pravého stvorenia. V knihe Posolstvá z 

vnútra nájdete podrobné vysvetlenie procesu inkarnácie ľudských bytostí na 

Zemi (pozri Posolstvo tridsiate druhé). To najdôležitejšie môže byť prekvapením 

pre tých, ktorí sa zaoberajú témou reinkarnácie a regresnou hypnózou, teda 

vyvolávaním spomienok na „minulé životy“ na tejto planéte: reinkarnácia v 

skutočnosti neexistuje, pretože by tým boli porušené duchovné zákony. V 

minulej kapitole som znova a podrobnejšie vysvetlil, prečo každému 

odovzdávam sám alebo prostredníctvom vyspelých bytostí informácie, ktoré sú 

často rozporuplné. Ide o proces odhaľovania vyšších a vyšších úrovní pravdy. V 

súlade s tým treba pokročiť aj na tému, ktorá je pre ľudské bytosti veľmi 

dôležitá: Prečo nie je možné sa opakovane inkarnovať na planétu Zem/Nula? 

Začnem od stvorenia prvých sentientných bytostí Najvyšším, teraz Pánom 

Ježišom Kristom. Aby som nebol sám a lepšie spoznal seba v rozmanitých 

podobách a situáciách, oddelil som niekoľko ideí, ktorým som s ich súhlasom 

venoval individuálny život. Vytvoril som prvú líniu relatívnych bytostí, ktoré 

ešte nemali fyzické telá (ani jemnohmotné). Tieto bytosti majú schopnosť tvoriť 

ďalšie bytosti, ale nezaobídu sa bezo Mňa (nezabudnite, že vo vesmíre je všetko 

prepojené, som nekonečná energia, ktorá prestupuje všetko, som jediný zdroj 

života). Pretože sú v najužšom kontakte so Mnou, sú nesmierne láskyplné, 

múdre, kreatívne a obetavé. Aby som vás zbytočne nemiatol, nebudem tu 

používať žiadne mená a názvoslovia, sami si vytvorte vlastnú predstavu. Žiadna 

z týchto prvorodených bytostí Ma neopustila, ani sa nepostavila proti Mne (ako 

sa na základe doslovného výkladu Biblie zle chápe zvlášť na tejto planéte, 

izolovanej od ostatných), naopak, tvorí ďalšiu líniu pozitívnych sentientných 

bytostí, o ktoré sa stará ako ich rodič, samozrejme v spolupráci so Mnou, 

absolútnym rodičom všetkých. Tieto bytosti v druhej línii majú duchovné telá, 

zodpovedajúce ich vlastnostiam a schopnostiam, stále nemajú fyzické telá. 

Môžu sa objaviť kdekoľvek v celom Multivesmíre a vziať na seba akúkoľvek 

podobu podľa potreby. Aj tieto bytosti tvoria s Mojou pomocou a s pomocou 

svojich rodičov z prvej línie ďalšie sentientné bytosti, o ktoré sa starajú a



 

-150- 
 

pomáhajú im tvoriť ďalšiu líniu... Človeka som stvoril ako štvrtú líniu bytostí a 

umiestnil ho do prírodného vesmíru. Jeho telo je jemnohmotné, dokonalé a 

nadelil som mu schopnosti tvoriť, cestovať v čase (ktorý sa viaže iba k priestoru 

a hmote - aj tej jemnej, ktorú nevidíte vašimi nedokonalými očami), slobodnú 

vôľu… Predstavte si Stvorenie ako pomyselnú pyramídu, na vrchole ktorej a 

zároveň vo všetkých úrovniach a „poschodiach“ som prítomný Ja, Pán Ježiš 

Kristus. Pod vrcholom je línia prvorodencov, Mojich najbližších 

spolupracovníkov, energia ktorých je prepojená so všetkými bytosťami, ktoré 

pomohli stvoriť a ktoré sú súčasťou multidimenzionálnej rodiny duší. Z pohľadu 

prvorodenca, obrazne povedané z prvej línie viacúrovňovej pyramídy smerom 

dole, je to nekonečne mnoho bytostí vo všetkých dimenziách a úrovniach 

Multivesmíru. Z pohľadu 3. dimenzie ide o 12 multidimenzionálnych bytostí, 13. 

som Ja, Pán Ježiš Kristus. Pravá ľudská bytosť, ktorá nepochádza ani z 

pozitívneho stavu, ani z pekiel, sa po odložení (tzv. „smrti“) tela dostane do 

intermediálneho (sprostredkujúceho) sveta podľa svojich vibrácií, kde sa 

pripravuje v spolupráci so svojimi strážcami a vyššími Ja na ďalšiu inkarnáciu 

na inú planétu nekonečného Multivesmíru. Jej životná páska (povedané vám 

zrozumiteľným súčasným jazykom) je skopírovaná do ďalšej bytosti z duchovnej 

rodiny, aby mohla pokračovať vo zvládaní životných situácií a lekcií. Preto je 

možné, aby pri regresnej hypnóze hovorila o „svojich“ minulých životoch na tejto 

planéte. Túto naozaj revolučnú informáciu nebolo z duchovných dôvodov možné 

oznámiť skôr. Už viete, že postupujem na vyššiu úroveň pravdy až po zvládnutí 

predchádzajúcej úrovne, inak by došlo k nepochopeniu a odmietnutiu takého 

zjavenia. 

Ak sa na túto planétu inkarnuje bytosť z vyšších dimenzií a úrovní pozitívneho 

stavu, je „nad ňou“ menej multidimenzionálnych bytostí, podľa toho, odkiaľ 

pochádza. Napríklad bytosť z 5. dimenzie má ďalších 11 vrátane Mňa, Moja 

priama inkarnácia Jana iba 1, teda Mňa, Pána Ježiša Krista. V minulej dávke 

Nového Zjavenia som napísal, že sa sem opakovane inkarnujú iba bytosti z 

pozitívneho stavu za účelom duchovnej pomoci (proroci, liečitelia, duchovní 

vodcovia a pod.) a bytosti z pekiel za účelom šírenia ziel a lží, znižovania 

vibrácií populácie. Je to pravda, ale čiastočná. Čím bližšie ku Mne sa bytosť 

nachádza (opäť ide o vibrácie lásky), tým viac rôznych vlastností, schopností, 

múdrosti… má. Keď sa inkarnuje na Nulu, použije iba malú časť z tohto 

obrovského množstva vlastností. Pri ďalšej inkarnácii vyberie podľa potreby a 

situácie inú množinu vlastností, čím vytvorí úplne novú bytosť, ktorá je tu 

prvýkrát, ale nesie si životnú pásku tej predchádzajúcej. Pre bytosti z pekiel to 

platí tiež, iba ich vlastnosti a ciele sú úplne opačné, teda negatívne. V 

doslovnom zmysle tu nie je žiadna sentientná bytosť opakovane. Z pohľadu 

čitateľa, ktorý je uväznený v hrubohmotnom tele, zfabrikovanom 

Pseudotvorcami, nech jeho duša pochádza z ktorejkoľvek úrovne Multivesmíru, 

je ťažké si predstaviť fungovanie života, tvorenie nových bytostí a svetov. 
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Matnú predstavu môžu mať duchovne prebudení kvantoví fyzici, hlbinní 

psychológovia, ľudia s mimotelovou skúsenosťou. 

Keď som tu bol v tele Ježiša Krista, obklopil som sa učeníkmi, ktorým som 

odovzdával Božie slovo tak, aby ho čo najlepšie pochopili a prijali, aby boli 

schopní ho šíriť medzi ďalších obyvateľov tejto planéty. Vytvoril som prvú líniu, 

ktorá po Mojom odchode robila na svojej úrovni to isté. Už vtedy som použil 

veľmi efektívny spôsob, ktorý dnes poznáte pod nepresným pojmom 

multilevelmarketing. Ten, kto je na špici tohto pyramídového systému, nech je 

využitý na šírenie výrobkov, služieb, či myšlienok, má vždy záujem pomáhať 

nielen svojej prvej línii, ale všetkým spolupracovníkom v tejto sieti. Nie je 

náhoda, že Jana, moje Ja v hmotnom tele 12 rokov pracovala pre rôzne MLM 

firmy. Zároveň spoznala, že všetko pozitívne a užitočné je na tejto planéte 

zneužité, prekrútené a použité na obohatenie niekoľkých jednotlivcov na úkor 

väčšiny. Taká je podstata negatívneho stavu. Kým bude ľudstvo žiť v 

odpadkovom koši Multivesmíru, nebude mať mier, dostatok všetkého, 

predovšetkým lásky. 

Celé Stvorenie je možné prirovnať k takej pyramídovej sieti, kde sú všetci 

energeticky prepojení a bytosti s vyššími vibráciami pomáhajú bytostiam s 

nižšími vibráciami. Ja, Pán Ježiš Kristus, pomáham všetkým bez rozdielu. Nie 

je jediná bytosť, ktorú by som nepoznal, ktorej by som nepomáhal, ku ktorej by 

som sa obrátil „chrbtom“. Môžete Ma požiadať o čokoľvek, nič vám neodopriem, 

ak je to v súlade s vašim plánom, nie chcením vášho ega. Problém pobytu na 

Nule je zabudnutie, izolácia a ovládanie. Napriek tomu však máte, ako všetky 

bytosti, spojenie so Mnou, aj keď len nepatrné. Máte však aj v týchto neľahkých 

podmienkach slobodnú voľbu prijať či odmietnuť akúkoľvek myšlienku, ktorá 

príde odkiaľkoľvek, teda z pozitívneho alebo negatívneho stavu. V 19. kapitole 

tejto dávky Nového Zjavenia som porovnal hierarchiu a jej fungovanie v Pravom 

stvorení a peklách (antivesmíre), kde je všetko obrátené naruby, postavené na 

hlavu a úplne sprznené. Až v novom cykle času, kedy už nebude existovať 

negatívny stav, bude všetka energia venovaná tvoreniu nových, dnes 

nevídaných svetov, spôsobov života, zbližovaniu všetkých bytostí v 

Multivesmíre. Už nebude potrebné oddelenie jednotlivých dimenzií, obzvlášť 

ochrannej membrány medzi Pravým stvorením a zónou vymiestnenia, všetky 

bytosti budú mať neobmedzený prístup do všetkých častí a dimenzií. Zároveň 

budú mať možnosť priamej komunikácie so Mnou/s Nami, Pánom Ježišom 

Kristom Božou Rodinou bez prostredníka. 

Teraz ste svedkami najväčšej bitky o ľudskej duše v dejinách nielen tejto 

planéty Zem/Nula, ale celého Stvorenia od počiatku jeho existencie. Obe strany, 

pozitívna aj negatívna, vkladajú maximálny duchovný potenciál, aby získali čo 

najviac duší na svoju stranu. Metódy a prostriedky Pseudotvorcov a ich 

pomocníkov sú diametrálne odlišné od tých, ktoré používam Ja a moji 
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spolupracovníci. Každá bytosť z pozitívneho vesmíru dodržiava v každom 

prípade duchovné zákony, hlavne zákon slobodnej voľby, a preto sa nikomu 

nevnucuje, nepoužíva násilie (duchovné, duševné ani fyzické), kontaktuje iba 

tých, ktorí sú na to pripravení a odovzdáva informácie, ktoré pomáhajú 

zvyšovať vibrácie, rozširovať vedomie a vyslobodiť sa z ovládania. Pracovníci 

temnoty robia pravý opak: nedodržiavajú duchovné zákony, používajú technické 

i mentálne ovládanie mysle nič netušiacich obyvateľov, využívajú ľahko 

podplatiteľné a labilné bytosti na vykonávanie duchovného,duševného i 

fyzického násilia, sľubujú materiálne bohatstvo, moc a slávu za kolaboráciu so 

systémom, ale často svoje sľuby porušia a využitého a nepotrebného „otroka“ sa 

zbavia, alebo ho „za odmenu“ vezmú do vyšších dimenzií zóny vymiestnenia, 

kde spozná to pravé duševné peklo. Potom už je neskoro na spytovanie 

svedomia a prejavenie ľútosti. Bude čakať na záverečnú fázu Môjho druhého 

príchodu, kedy dostane poslednú šancu transformovať sa na pozitívnu bytosť, 

schopnú života v Novom Multivesmíre, kde už nebude existovať negatívny stav. 

Do tej „doby“ bude mať možnosť dôkladne spoznať falošný pseudoživot v peklách 

a na základe toho sa rozhodnúť, či mu stojí za to stratiť možnosť žiť večne po 

Mojom/Našom boku. Ako som už napísal/a, po fúzii tela Ježiša s absolútnym 

božstvom Najvyššieho sa môžem objaviť aj so svojimi pomocníkmi aj v zóne 

vymiestnenia bez toho, aby došlo k okamžitej deštrukcii a likvidácii všetkých 

bytostí. Vypočujem každú dušu uväznenú v peklách, ktorá ľutuje svoje činy a 

prosí o odpustenie, je schopná a ochotná prijať Ma ako svojho pravého rodiča. 

To neznamená, že ju okamžite vyzdvihnem do neba. Bude mať pred sebou dlhú 

cestu, na ktorej musí preukázať úprimnú snahu zlepšiť sa, teda zvýšiť svoje 

vibrácie. V špeciálnej škole bude očistená, prejde procesom tzv. vykurovania a 

bude ako všetky ostatné bytosti oboznámená s Novým Zjavením Pána Ježiša 

Krista, aby lepšie pochopila, ako vznikol a funguje negatívny stav, prečo nemôže 

existovať večne, ako si mnohé bytosti nielen na tejto planéte Nula myslia. 

Ako je to s inkarnáciou do zvieracích tiel? Má pravdu budhizmus, keď učí, že sa 

ľudská bytosť môže inkarnovať do tela akéhokoľvek zvieraťa? Začnem od 

tvorenia minerálov. Všetko tvorenie prebieha na kvantovej úrovni, všetko má 

spoločný základ. Prvotná je myšlienka, nasleduje plán tvorenia, nakoniec 

realizácia. Na rozdiel od tvorenia v hmotnom svete, kde všetko prebieha v 

lineárnom čase a kde treba vynaložiť značné úsilie, než je čokoľvek realizované, 

v duchovnom svete sa všetko deje súčasne, teda v jednom okamihu. V 

intermediálnom svete dôjde k prevereniu tejto myšlienky, či je funkčná a 

zapadá do širšieho konceptu. Keď je posúdená jej užitočnosť, prenesie sa do 

prírodného vesmíru. Tam záleží na vibráciách konkrétneho prírodného 

(fyzického) sveta, ako dlho bude trvať realizácia akejkoľvek myšlienky a plánu 

stvorenia minerálov, hornín, rastlín, živočíchov, technických a iných 

predmetov… Každá, aj tá najmenšia (voľným okom neviditeľná) čiastočka je 

súčasťou väčších a väčších častí, ktoré sú súčasťou celku, teda celého Stvorenia. 

Všetky čiastočky sa vzájomne ovplyvňujú, platí zákon akcie a reakcie. V celom 
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Multivesmíre neexistuje mŕtva či neživá prírodnina (ako sa stále učia deti v 

hodinách prírodovedy na tejto planéte). Každý kameň, teda minerál či hornina 

má vedomie, ktoré je na rozdiel od vedomia človeka na nižšej úrovni a nejde o 

individuálne, teda oddelené a samostatné vedomie, ale o energetické pole, 

zjednocujúce všetky zážitky a skúsenosti minerálov a hornín nielen na jednej 

planéte, ale v celom prírodnom vesmíre. Rastliny majú tiež vedomie, je na 

vyššej úrovni ako u minerálov a hornín, vyššie druhy rastlín, najmä stromy aj 

izbové kvety, medzi sebou komunikujú, majú emócie (cítia lásku aj strach…). 

Zvieratá, obzvlášť domáce, žijúce v blízkosti ľudí, majú navyše inteligenciu, 

schopnosť vcítiť sa do myslenia a emócií svojich ľudských „pánov“. Jednotlivé 

druhy zvierat majú spoločnú, tzv. skupinovú dušu. Človek, ktorého som stvoril, 

je unikátny, pretože v jeho duši (v DNA) sú zapísané životné skúsenosti od 

minerálov a hornín, cez rastliny a zvieratá, po ďalšie tvory, ktoré tu nemáte a 

nepoznáte. Keď sa zbavíte hrubohmotného tela a prenesiete svoje vedomie na 

úroveň pred pádom (aktiváciou negatívneho stavu), pocítite jednotu so všetkým, 

teda aj so Mnou, Pánom Ježišom Kristom. Z vyššie uvedených informácií 

vyplýva, že ľudská bytosť sa nemôže (re)inkarnovať do tela zvieraťa, pretože by 

išlo o regresiu, teda cestu späť proti vývoju i duchovným zákonom. Každá 

ľudská bytosť je Božím tvorom, má, ako som vyššie povedal, skopírované 

skúsenosti nižších foriem života bez toho, aby taký život prežívala. To je mätúce 

pre tzv. „vedcov“ na tejto planéte, ktorí oddeľujú hmotu od energie, prepájajúcej 

všetko viditeľné aj „neviditeľné“. Je to slepá ulička a mnohí si už uvedomujú 

nezmyselnosť tejto koncepcie. Keď som v predchádzajúcej dávke Nového 

Zjavenia písal o inkarnáciách pravých ľudských tvorov, ktorí sú na tejto planéte 

prvýkrát, nejednalo sa o fyzické telá, ale o dušu a ducha, ktorí boli stvorení 

priamo za účelom zobrazovania tohto neprirodzeného spôsobu života. Až po 

opustení fyzického tela je im dané na výber, kam sa budú inkarnovať nabudúce. 

Nie je cieľom tohto Nového Zjavenia zachádzať do podrobností a používať 

odborné výrazy, ide o maximálnu zrozumiteľnosť a jednoduchosť, aby čo najviac 

čitateľov pochopilo a prijalo tieto informácie z najvyššieho zdroja a v najlepšom 

prípade ich použilo vo svojom živote. Ľudstvo dostáva obzvlášť v posledných 

desaťročiach obrovské množstvo informácií z duchovného sveta a tiež priamo 

odo Mňa, Pána Ježiša Krista. Opäť pripomínam vety Ježiša: kto hľadá, 

nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí, a každému, kto má, bude pridané... 

A preto vám, čitateľom a praktizujúcim Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista 

pridávam zjednodušené vysvetlenie fungovania duchovného vývoja jednotlivca v 

súvislosti s celým Stvorením. Individuálna sentientná bytosť vznikne buď 

priamym nadelením Pána Ježiša Krista (predtým Najvyššieho), alebo pri 

sexuálnom spojení dvoch milujúcich sa bytostí opačného „pohlavia“, teda 

mužského a ženského, kedy vznikne idea zrodenia novej bytosti. Toto platí 

univerzálne, iba v zóne vymiestnenia ide o negatívnu ideu, na planéte Nula 

často o nevedomý akt. Vo vyšších dimenziách sú sentientné bytosti 

obojpohlavné, a preto sa pri sexuálnom akte spojí maskulínny aspekt jednej 
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bytosti s femininným aspektom druhej bytosti. Nová sentientná bytosť odo Mňa 

dostane súbor vlastností, ktoré sú jedinečné a neopakovateľné v celom Stvorení, 

pretože nič sa neduplikuje. Väčšina bytostí žije v pozitívnom stave, nemá 

potrebu inkarnovať sa do hmotných tiel, zdieľajú skúsenosti s pobytom v hmote 

s ďalšími bytosťami svojej multidimenzionálnej rodiny. Ako som už napísal, sú 

im odovzdávané životné pásky (zápis v DNA), aby mohli nadviazať na duchovnú 

prácu svojho predchodcu. Po opustení tela dôjde k poslednému súdu, teda k 

zhodnoteniu jednotlivého života, prijatiu ďalších úloh na duchovnej ceste a 

inkarnácii na inú planétu podľa výšky vibrácií a voľby, ak je to potrebné. Opäť 

tu zdôrazňujem, že opakovaná inkarnácia na rovnakú planétu (jedno, do akej 

doby či štátu či politického zriadenia...) by bola porušením duchovných zákonov, 

nepriniesla by nevyhnutný duchovný vývoj. 

V nasledujúcej kapitole vás zoznámim/e s históriou ľudstva na Nule pod vládou 

Pseudotvorcov.
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Kapitola 28 

28. KAPITOLA 

 

HISTÓRIA ĽUDSTVA NA NULE POD VLÁDOU 

PSEUDOTVORCOV 

 

Praví ľudskí tvorovia sú jediné sentientné bytosti, ktoré pred svojou 

inkarnáciou na planétu Nula (ukradnutá realita planéty Zem) nespoznali život 

v pozitívnom stave ani v peklách. Ich duch a duša sú od zrodenia v izolácii od 

ostatného Stvorenia a príprava na inkarnáciu prebieha v špeciálnom 

intermediálnom svete, ktorý priamo súvisí s týmto experimentom. Len tak je 

možné zobraziť život, oddelený od prvotného zdroja, Pána Ježiša Krista, so 

všetkými možnými voľbami a dopadmi na ostatné bytosti v Multivesmíre. Z 

predchádzajúcej dávky Nového Zjavenia (ak ste ho čítali) viete, že sa na túto 

planétu, úplne jedinečnú a nesmierne dôležitú pre ostatných, inkarnujú bytosti 

z pozitívneho i negatívneho stavu a praví ľudskí tvorovia. Všetci pred svojou 

inkarnáciou do hrubohmotného tela súhlasia s tým, že si nebudú pamätať nič z 

predchádzajúcich životov alebo z prípravy v intermediálnom svete (v prípade 

pravých ľudských tvorov). Všetci sú vystavení pôsobeniu pozitívnych i 

negatívnych duchovných síl, každým okamihom musia voliť medzi dobrom a 

zlom. Život tu je najťažší, pretože je každý bez rozdielu bombardovaný lživými 

informáciami o všetkom, málokto je schopný overovať si pravdu vchádzaním do 

vnútra. Navyše je tu nevyhnutná každodenná úmorná práca kvôli prežitiu tohto 

nedokonalého tela, zfabrikovaného Pseudotvorcami. Viac informácií o tom, ako 

„funguje“ pravý ľudský život, nájdete v predchádzajúcej dávke Nového Zjavenia 

Pána Ježiša Krista, v Kapitole trinástej: „Ako prežiť ľudský život.“ 

Napriek tomu, že negatívny stav existuje milióny rokov, trvalo Pseudotvorcom 

veľmi dlhú dobu, než pripravili podmienky na zfabrikovanie ľudského tvora, 

aby spĺňal všetky požiadavky svojich „stvoriteľov“ a zároveň bol schopný prežiť 

v tak odlišných a náročných podmienkach. Veľa pokusov genetického 

inžinierstva nevyšlo, dostalo sa do slepej uličky. Výsledky týchto nepodarených 

pokusov nachádzajú vaši archeológovia vo vykopávkach na celom svete, sú tiež 

súčasťou vašej mytológie. Vytvorenie jaskynného poločloveka malo zmiasť 

„budúcich“ vedcov, aby ľahšie uverili v tzv. evolučnú teóriu o vývoji človeka z 

tvora podobného opici (viac opäť nájdete v predchádzajúcej dávke Nového 

Zjavenia), a tým ešte viac odviedli ovládané ľudské bytosti od Boha, Pána Ježiša 

Krista, aby mohol zvíťaziť negatívny stav. Dá sa povedať, že história pravých 

ľudských tvorov, teda ľudstva na planéte Zem/Nula, naozaj začala vytvorením 

špecifickej bytosti Pseudotvorcami, ktorí mali a majú mnoho pomocníkov zo 

zóny vymiestnenia, z vášho uhla pohľadu „mimozemšťanov“ z rôznych 

hviezdnych systémov a planét. Zakladali rôzne civilizácie a učili ľudské tvory
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pracovať a otročiť pre svojich pánov a bohov. Môže byť pre vás neuveriteľným 

paradoxom, že najviac pravdy sa okrem vchádzania do vnútra, čo robí len 

nepatrné množstvo ľudí, dozviete z mytológie a sci-fi filmov a kníh. Až v 

súvislosti so zverejňovaním všetkých častí Nového Zjavenia je otvorené veľké 

množstvo duchovných kanálov z vyšších dimenzií pozitívneho stavu, ktoré 

pomáhajú ľuďom na rôznej duchovnej úrovni prijímať stále pravdivejšie 

informácie o ich pôvode a účele. Kto chce spoznať pravdu o histórii ľudstva, 

musí úplne a bezo zvyšku zabudnúť všetko, čo sa naučil v školách všetkých 

typov, prečítal v historických knihách, počul v televízii… Doslova tu platí 

príslovie, že históriu píšu víťazi. Všeobecne: zatiaľ víťazí negatívny stav, ktorý 

nemá záujem o odhalenie pravdy, pretože by došlo k vlne prebudenia a 

odmietnutia takéhoto spôsobu života. Preto na pribúdajúce svetlo a zvyšovanie 

vibrácií odpovedajú vládcovia zóny vymiestnenia a tejto planéty zrýchlenou 

prípravou a realizáciou väčšieho ovládania a zotročenia obyvateľov (NWO, čipy, 

radary, kamery…). Vy, čitatelia Nového Zjavenia, viete, že transformácia 

ľudstva nie je žiadna kozmetická úprava, že ide doslova o zásadnú zmenu v 

chápaní podstaty života a návrat do Pravého stvorenia bez hrubohmotných tiel 

od Pseudotvorcov. Až so Mnou môžete mať večný život, pretože pseudoživot 

negatívneho stavu je dočasný. S jeho elimináciou na konci tohto cyklu času 

zmiznú aj všetky „vymoženosti“, ktoré sú úzko spojené s existenciou tohto 

neprirodzeného spôsobu života, mŕtveho života antivesmíru. 

Napriek tomu, že je ľudstvo uväznené v lineárnom čase, mimozemské 

civilizácie, ktoré sa podieľajú na jeho „vývoji“ od začiatku fabrikácie tvorov 

podobných opici, zasahujú do udalostí na tejto planéte priebežne aj proti 

plynutiu času, teda z vášho uhla pohľadu vracajú sa do minulosti, ovplyvňujú 

prítomnosť aj budúcnosť. Pre niektorých vedcov a bádateľov už nie je 

tajomstvom, že je možné cestovať v čase, používať medzidimenzionálne brány, 

teleportovať sa na akékoľvek miesto, do vopred vybraného času... a tak 

ovplyvniť vývoj jednotlivcov, skupín i celej civilizácie na planéte. Preto je 

akýkoľvek pokus mapovať históriu z pohľadu lineárneho času vopred odsúdený 

na neúspech. Je potrebné zamerať sa na prítomný okamih, zbytočne sa nešťúrať 

v „minulosti“. Na čo vám je znalosť „významných udalostí“ ľudskej histórie, keď 

nepoznáte to, čo je pre váš život najdôležitejšie? Ten, kto spojí svoj život so 

Mnou, odovzdá sa do Mojich rúk, dostane odpovede na všetky otázky, bude mu 

postupne odhalená najvyššia pravda o Stvorení a zmysle života. Ako som 

povedal v tele Ježiša: Ja som cesta, pravda a život... Boh je láska. Kto verí v 

Lásku, žije v súlade s ňou, nezostane bez Mojej pomoci. Väčšina ľudí Ma 

nepozná, a preto sa klania nepravému bohu. Nejde o to, aké meno používa, ale 

čo cíti vo svojom srdci. Ten, kto Ma miluje ako svojho jediného pravého rodiča, 

nemá zo Mňa strach, pretože cíti a vie, že Láska netrestá a neubližuje. 

Ľudia uctievali rôznych bohov, vždy v súvislosti s mimozemskými bytosťami, 

ktoré vládli tej ktorej civilizácii (Sumer, Mezopotámia, Egypt, Grécko, 
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Mayovia…). Dokonca aj Hospodin zo Starého Zákona Biblie nie som Ja, Jediný 

Stvoriteľ všetkého a všetkých, predtým Najvyšší, teraz Pán Ježiš Kristus, ako 

som naznačil v 13. kapitole „Pravda o Starom zákone Biblie“. Už viete, že až po 

ukrižovaní môjho tela Ježiša Krista som mohol vstúpiť do pekiel a zajať 

Pseudotvorcov, ktorí do tohto okamihu vládli nad celou zónou vymiestnenia aj 

planétou Nula. To znamená, že aj tzv. vyvolený židovský národ nebol vedený 

Mnou, ale Pseudotvorcami, ktorí sa vydávali za jediného Boha a stvoriteľa 

vesmíru. Pretože negatívny stav, ako som mnohokrát opakoval, funguje na 

princípe: rozdeľ a panuj, dochádza aj medzi jednotlivými mimozemskými 

„bohmi“ a pseudotvorcami k vojnám o zdroje energie, teda predmetom bolo a je 

aj ľudstvo, ktoré stvorili a až do Môjho prvého príchodu na túto planétu úplne 

ovládali. Príkladom je aj súperenie medzi Hospodinom a egyptskými bohmi pri 

vyslobodení Židov z otroctva pod vedením Mojžiša. S Mojím dovolením boli 

Mojžišovi odovzdané kamenné dosky s desaterom prikázania, ktoré bolo 

„upravené“ pre potreby ľudí, žijúcich v nevedomosti pod kontrolou vládcov 

antivesmíru. Až v tele Ježiša som modifikoval a redefinoval tieto zákony a 

zdôraznil to najdôležitejšie: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom 

milovali; ako ja som miloval vás, vy sa milujte navzájom.“ Po 2000 rokoch 

prinášam Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, kde je uverejnených 10 

duchovných princípov, ktoré platia pre celý Multivesmír (pozri Kapitola 

dvadsiata štvrtá: Desatoro zrevidované, a Kapitola dvadsiata piata: Tajomstvo 

Desiatich Duchovných Princípov). 

Od Môjho prvého príchodu do súčasnosti, keď už prebieha Môj druhý príchod, 

pripravujem ľudstvo na vyslobodenie z negatívneho stavu priamo na tejto 

planéte Nula. Dovtedy prebiehali prípravy v duchovnom a intermediálnom 

svete. V tele Ježiša som prvýkrát predstavil Najvyššieho (sám seba) ako Boha 

lásky a odpustenia, ochotného priniesť tú najväčšiu obeť. Ani po takom dlhom 

čase (z pohľadu ľudského života) väčšina ľudských bytostí nie je schopná a 

ochotná uveriť v milujúceho, obetavého a netrestajúceho Boha. Radšej vedome i 

nevedome prijímajú falošných bohov, ktorí im vytvárajú zo života peklo a držia 

ich v ilúzii materiálneho sveta, izolované od ostatných vo Stvorení. Pretože sám 

dodržiavam duchovné zákony, nikoho nenútim, aby Ma/Nás nasledoval. Kým 

existuje negatívny stav, bude mať každá bytosť možnosť ho zakúšať podľa 

svojich volieb, preferencií a vibrácií. 

Ako som už v tejto dávke Nového Zjavenia napísal, Pseudotvorcovia sa blížia 

spolu s ďalšími mimozemskými „bohmi“ k planéte Nula, aby sa osobne 

zúčastnili záverečnej fázy tohto cyklu času. Pretože už im bola odobraná 

schopnosť cestovať v čase, aby nemohli zasahovať do počiatku Stvorenia, 

využívajú ako „dopravný prostriedok“ planétu Nibiru. Informácie o tomto 

hnedom trpaslíkovi sú pred verejnosťou utajované, niektoré dôkazy priamo 

odstraňované, iba alternatívne médiá prinášajú správy o jeho pohybe, objavujú 

sa videá „dvoch sĺnk“ na oblohe. Pseudotvorcovia majú stále veľa schopností, o 
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akých sa vám ani nezdá, vedia meniť podobu, zhmotniť a odhmotniť telá, 

pohybovať sa silou mysle, ale iba v rámci zóny vymiestnenia, ktorej dočasne 

vládnu (s Mojím dovolením), používajú všemožné triky a mágiu na dosiahnutie 

svojich cieľov. Navyše využívajú svojich podriadených, ktorí ešte majú 

schopnosť cestovania v čase, ale obmedzenú na aktuálny cyklus, kedy je plne 

aktivovaný negatívny stav, aby mohli uskutočniť pripravené zotročenie ľudstva, 

svojho pseudostvorenia a tak na krátku dobu zvíťazili nad pozitívnym stavom 

na tejto planéte (presnejšie: v tejto realite planéty Zem). Pred druhým 

príchodom Pseudotvorcov budú odvolaní pracovníci svetla a všetci, ktorí v 

danom okamihu splnia podmienky previbrovania do 5. a vyšších dimenzií, aby 

mohlo dôjsť k naplneniu účelu dočasnej existencie negatívneho stavu. 

Odhalím tu ďalšiu pravdu o Pseudotvorcoch: vystupovali pod rôznymi menami 

ako bohovia na všetkých kontinentoch tejto planéty. Medzi najznámejšie patrí 

Zeus, Šiva, Quetzalcoatl, Jehova (Jahve). Nejde o mená, ale o samotnú podstatu 

vnímania a uctievania boha. Kto vzýva boha ako entitu, ktorá vyvoláva strach, 

obavy z trestu, navyše používa rôzne rituály, pomôcky, teda vonkajšie 

prostriedky komunikácie, neobracia sa na Mňa, Pána Ježiša Krista, ale na 

Pseudotvorcov a ich pomocníkov (mimozemské bytosti, často v telách rôznych 

jašterov a drakov), čím podporuje existenciu negatívneho stavu. Viem, že to znie 

tvrdo a iste mi namietnete, že ľudstvo žije v nevedomosti a je ovládané, a preto 

nemôže každý poznať pravdu o jedinom Stvoriteľovi všetkého a všetkých, 

Pánovi Ježišovi Kristovi. Vysvetlím jednoducho: Je nevyhnutné odpovedať na 

zásadnú otázku, kvôli ktorej zažívate toto peklo. Každý hrá svoju rolu a pred 

inkarnáciou do hrubohmotného tela bol s ňou oboznámený a slobodne sa 

rozhodol, že ju prijme. Aj napriek tomu, že zabudol na túto dohodu, má všetky 

nástroje na splnenie svojho poslania, má aj možnosť zmeniť svoj postoj (z 

negatívneho na pozitívne, teda konvertovať). Ak sa zaujímate o spôsob 

vládnutia Pseudotvorcov, prečítajte si Kapitolu dvadsiatu deviatu 

predchádzajúcu dávku Nového Zjavenia. 

História ľudstva pod vedením Pseudotvorcov a ich prisluhovačov zo zóny 

vymiestnenia = čierneho vesmíru je plná vojen, násilia, ničenia ľudských i 

prírodných výtvorov, manipulácie, utajenia, klamstiev, okrádania... Keby sa 

sem neinkarnovali vyspelé duše z Pravého stvorenia, nemali by praví ľudskí 

tvorovia pozitívny príklad láskyplného života, súcitenia, nezištnej pomoci 

blížnemu, odpúšťania, neboli by ani po miliónoch rokov schopní sa 

transformovať a žiť v pozitívnom stave. Medzi najvýznamnejších inkarnovaných 

anjelov z nebies patrili: 

Ján Krstiteľ 

Mária, matka Ježiša 

Mária Magdalena 
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Svätý Václav 

Karol IV. 

Ján Amos Komenský 

Emanuel Swedenborg 

Anežka Česká… a mnoho „neznámych“ ľudí, ktorí žili v súlade s duchovnými 

zákonmi, šírili svetlo v temnote tohto úbohého sveta. Iste ste si všimli, že tu 

nemenujem (okrem dvoch českých panovníkov) žiadnych kráľov, prezidentov či 

iné významné osobnosti, ospevované v historických spisoch a učebniciach. 

Odpoveď nájdete nielen vyššie v tejto kapitole, ale v celom Novom Zjavení. 

Každý, kto sa sem inkarnuje z pozitívneho vesmíru, cíti, že tu nie je doma, musí 

sa zmieriť s nepochopením, často aj vysmievaním kvôli odlišným názorom a 

postojom, mierumilovnosti, ktorá je tu považovaná za slabosť, s obmedzovaním 

vo všetkých oblastiach života. Zámerne tu nemenujem anjelov, ktorí stále 

pôsobia v telách na tejto planéte a pomáhajú v dobe najdôležitejšej nielen pre 

ľudstvo, ale aj celý Multivesmír (niektoré mená poznáte z iných kapitol). 

V súčasnej dobe je na tejto sledovanej planéte 7 miliárd ľudí. Drvivá väčšina je 

ovládaná prostredníctvom vysielačov z Mesiaca, Jupitera, Marsu i Zeme, iba 

nepatrné množstvo populácie sa odpája zo systému, uvedomuje si, že žije v 

neprirodzenom svete a hľadá cestu von z tohto matrixu. Práve títo jedinci sú 

často vystavení rôznym druhom návnad negatívnych entít. Len tí najsilnejší, 

ktorí požiadajú o vedenie Mňa, Pána Ježiša Krista a Mojich pomocníkov, sú 

chránení a vyvádzaní z labyrintu nástrah (často na prvý pohľad ľúbivých, 

láskyplných a prospešných). Negatívna strana, ako je jej zvykom, využíva 

všetky prostriedky na získanie ľudských duší, neštíti sa ničoho. Nenechajte sa 

zmiasť žiadnou akoby pravdivou, ľudstvu „prospešnou“ propagandou, nefandite 

žiadnej strane konfliktu, nepodporujte žiadneho politika, náboženského vodcu, 

slávne osobnosti zo šoubiznisu, médií… pretože nie sú odo Mňa. Ktokoľvek 

hlása, že je možné reformovať finančný systém, aby bol spravodlivejší, že 

odstránením niektorých elít bude všetko vyriešené, nepochopil podstatu 

fungovania negatívneho stavu. Pseudotvorcovia si dávajú veľký pozor, aby sa 

pred verejnosťou neodhalili, nastrkujú figúrky, ktoré poznáte z televízie, 

používajú systém medu a biča alebo hru na dobrého a zlého policajta, ale vždy 

za účelom získania súhlasu s ich utajenou vládou a správou planéty. Nedávajte 

svoju drahocennú energiu nikomu a ničomu, kto a čo súvisí s pseudoživotom na 

tejto planéte. Sústreďte sa na plnenie svojho poslania, vchádzajte do vnútra, 

vždy sa pýtajte srdca a nie rozumu, čo by urobila láska. Len tak „prežijete“ 

ľudský život a budete vyzdvihnutí do vyšších dimenzií, alebo po opustení tela 

absolvujete Novú školu a inkarnujete sa na vami vybranú planétu či hviezdu. 

Je to oveľa jednoduchšie, než to na prvý pohľad vyzerá. 

V ďalšej kapitole zjednodušene vysvetlím/e fungovanie paralelných realít. 
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Kapitola 29 

29. KAPITOLA 

 

PARALELNÉ REALITY 

 

Multivesmír je energia Boha, Pána Ježiša Krista, tvoriaca jednotu, kde je 

všetko vzájomne prepojené. Nie je nič, čo by existovalo mimo túto jednotu, aj 

keď sa to dočasne môže javiť ako oddelené a samostatne fungujúce. Ani to, čo 

považujete za hmotné a pevné, nie je nič iné ako energia, teda častice kmitajúce 

určitou rýchlosťou. Čím vyššia rýchlosť kmitania, teda čím vyššie vibrácie, tým 

jemnejšia a „ľahšia“ hmota. Pri určitej rýchlosti už sú väzby medzi časticami 

tak malé, že dochádza k prechodu na nehmotnú existenciu, teda čistú energiu. 

Naopak, čím pomalšie kmitanie, nižšie vibrácie, tým hrubšia a „ťažšia“ hmota. 

Paradoxom vašej oficiálnej vedy je, že učí o atómoch, ktoré sa skladajú z jadra 

(neutróny a protóny), okolo neho obiehajú elektróny tvoriace obal - teda nejde o 

nič iné ako o vibrácie, neustály pohyb - a pritom tvrdí, že hmota je niečo iné ako 

energia, dokonca je zdrojom života. Mnohí vedci stále nevedia prijať fakt, že 

vedomie existuje nezávisle na hmotnom tele, teda aj po smrti tela. Navyše 

tvrdia, že zážitky spojené s umieraním tela (NDE) sú chemickou reakciou 

mozgu, ktorému sa nedostáva kyslík, sú nejakou halucináciou. Vysvetlím vám 

fungovanie života čo najjednoduchším spôsobom, aby ste boli schopní ho nielen 

pochopiť, ale aj šíriť tieto zásadné informácie medzi ďalšie ľudské bytosti aj 

mimo tejto planéty. 

Čo je život? Nekonečné vedomie, energia, ktorá vibruje najrýchlejšie zo všetkých 

existujúcich druhov energií, energia Pána Ježiša Krista, nikým nestvorená, 

absolútne inteligentná, milujúca, prepájajúca všetko, čo existuje. To, čo poznáte 

pod pojmom gravitácia, je sila, ktorá „drží“ pohromade atómy, molekuly, 

kryštály, telá akýchkoľvek bytostí vrátane planét, hviezd, slnečných sústav, 

galaxií i vesmírov (pozri príslovie: ako hore, tak dole). Nejde iba o hmotné 

telesá, ale doslova o všetko, čo je súčasťou viditeľného aj „neviditeľného“ 

Stvorenia. Z pohľadu obmedzeného ľudského tela je toho viditeľného nepatrný 

zlomok oproti neviditeľnému. V 27. kapitole sme popísali, akým spôsobom 

tvorím aj prostredníctvom Mnou stvorených bytostí (zdanlivo oddelených 

vedomí zažívajúcich individualitu) ďalšie bytosti a prostredia, zodpovedajúce 

ich vibráciám. Na tej najvyššej úrovni, teda Mojej, stačí myšlienka na čokoľvek 

(akcia) na okamžitú manifestáciu (reakciu) vo všetkých vesmíroch a dimenziách 

až po tú s najnižšími vibráciami. Pre Mňa nie je nič nemožné, alebo stvorím 

všetko, na čo pomyslím. Bytosti relatívne majú tiež schopnosť tvoriť iba 

myšlienkou, ale výsledok je závislý na vibráciách tej-ktorej sentientnej bytosti. 

Je samozrejmé a pochopiteľné, že čím sú bližšie Mi, Pánovi Ježišovi Kristovi, 

tým sú ich schopnosti tvoriť lepšie a ich výtvory sú dokonalejšie. Každá bytosť
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sleduje životy všetkých členov multidimenzionálnej rodiny smerom „dole“ 

(podľa vibrácií). Iba Ja poznám všetky bytosti Multivesmíru, žiadna nemôže byť 

zabudnutá. 

Najväčšiu radosť mi prináša návrat padlej bytosti späť do Pravého stvorenia, 

ako som už mnohokrát hovoril aj v tele Ježiša (pozri Biblia: podobenstvo o 

stratenej ovci, o dvoch synoch, o stratenej drachme, o márnotratnom synovi...), 

pretože si prináša skúsenosť s negatívnym stavom a predovšetkým pochopenie 

a prijatie daru lásky, ktorý odo Mňa dostáva bez toho, aby som čokoľvek 

očakával a chcel na oplátku. Na základe tohto oznámenia sa môžete opýtať: 

Prečo Pán Ježiš Kristus, absolútny Boh a Stvoriteľ, stojí na čele „armády“ 

bytostí z pozitívneho stavu a koordinuje návrat ľudských duší do Pravého 

stvorenia, keď nič nepotrebuje a nič neočakáva? Pretože Mi záleží na každej 

bytosti v Multivesmíre, aby bola šťastná, žila život v láske, hojnosti všetkého a 

nemusela trpieť kvôli existencii negatívneho stavu. Môžem to prirovnať k 

situácii na vašej planéte: Drvivá väčšina ľudí si praje žiť v mieri, láske a 

dostatku, ale je zotročená malou skupinou negatívnych bytostí, ktoré ju nútia 

zabíjať iných ľudí, ničiť ich obydlia, prírodu, živoriť v chudobe, špinavom a 

jedovatom prostredí, v chorobe a inom utrpení. Som milujúci rodič a robím to, čo 

by urobil každý rodič pre svoje dieťa, pomohol mu najlepšie, ako dokáže. Pretože 

som absolútny, moja pomoc je dokonalá, aj keď to nemôžete posúdiť a vidieť z 

pohľadu relatívnych bytostí, navyše obmedzených týmito zfabrikovanými 

telami. 

Čo sú to paralelné reality? Môže konkrétny inkarnovaný človek žiť viac životov 

naraz v rovnako vyzerajúcom tele? Vyhral Hitler 2. svetovú vojnu v inej, 

paralelnej realite? Dôjde pri každom výbere z viacerých možných životných ciest 

či situácií k rozdeleniu na dve a viac odlišných realít? Odpoviem áno aj nie. 

Prečo neexistuje jednoznačná odpoveď? Najskôr si vysvetlíme fungovanie 

dimenzií. Ako už viete, každá planéta existuje v 12tich vibračných pásmach 

alebo dimenziách, ktoré sú paralelné a zároveň diskrétne, teda vzájomne sa 

neprepájajú a neovplyvňujú. Bytosti z nižšej dimenzie nevnímajú bytosti a 

svety vyšších dimenzií, ale bytosti z vyššej dimenzie sú schopné vidieť do 

všetkých dimenzií, ktoré majú nižšie vibrácie. Aby to nebolo také jednoduché, 

každá bytosť má ducha, ktorý žije v duchovnom svete, dušu, ktorá žije v 

intermediálnom svete, a telá, ktoré žijú v prírodnom svete. V pozitívnom stave 

sú tieto tri základné časti bytosti v kontakte, vzájomne komunikujú a 

ovplyvňujú svoj život. Iba v negatívnom stave sú oddelené viackrát 

spomínanými púzdrami z energoprotoplazmy, aby bolo možné zobraziť 

pseudoživot bez Boha. Telo, ktoré ste schopní vidieť vašimi očami, nie je jediné, 

máte ešte ďalšie telá, pre väčšinu z vás neviditeľné: éterické, astrálne 

(emocionálne), mentálne - všetky 3 umierajú po smrti fyzického tela s časovým 

odstupom, ďalej karmické, intuitívne, nebeské a kéterické - sú súčasťou 

nesmrteľnej podstaty bytosti, nesú si všetky záznamy (skúsenosti) zo všetkých 
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životov, tvoria spolu s duchom a dušou jedinečnú a neopakovateľnú sentientnú 

= sebauvedomelú časť Boha, Pána Ježiša Krista (dalo by sa povedať jednu 

bunku Môjho „tela“). Senzibilné osoby vidia týchto 7 tiel ako farebný obal tela 

fyzického - auru. Pretože zatiaľ žijete v negatívnom stave, teda v nevedomosti, 

potrebuje vaše fyzické telo niekoľko hodín denne spať. V tomto čase sa odpútajú 

jemnohmotné telá od tela fyzického a žijú svoj život v rôznych úrovniach 

vesmíru (napr. v astrálnej rovine, kde riešia rôzne situácie a problémy, 

komunikujú s inými bytosťami, nadväzujú nové priateľstvá a pod.). Malú časť 

týchto zážitkov si môžete pamätať aj po prebudení, hovoríte tomu sny. Pretože 

vaše jemnohmotné telá vibrujú vyššie ako telo fyzické, úroveň pochopenia je 

lepšia v čase, keď spíte. Po prebudení často nechápete, čo sa počas dočasného 

oddelenia odohrávalo, strácate význam, zostáva neurčitý pocit. Väčšinou sa 

svojimi snami nezaoberáte. Teraz už sčasti odpoviem na otázku: Môže 

konkrétny inkarnovaný človek žiť viac životov v rovnako vyzerajúcom tele? Áno, 

ak vezmete do úvahy vaše éterické telo, ktoré má takmer totožnú podobu s 

telom fyzickým. Ako som napísal/a, žije svoj život mimo túto realitu. Tým 

odpovedám aj na prvú otázku, či existujú paralelné reality, tiež áno. Neexistujú 

však dve úplne rovnaké planéty napr. Zem v 3. dimenzii, kde by žili rovnakí 

fyzickí obyvatelia, stáli rovnaké stavby, rástla rovnaká vegetácia atď., pretože 

by išlo o porušenie duchovných zákonov - opakovanie rovnakého. Preto 

odpovedám na rovnakú otázku aj NIE. Asi už chápete, ako je to s Hitlerom a 

výsledkom 2. svetovej vojny. Vo fyzickej realite planéty Zem vojnu prehral, ale v 

realitách nefyzických existuje mnoho variantov, netreba zachádzať do 

podrobností. Keď si vedome vyberáte z viacerých možností, žijete vo fyzickom 

tele tú, ktorej dáte prednosť, ale vaše ďalšie telá skúšajú aj iné možnosti, teda 

overujú, ako by dopadla odlišná voľba. Všetko zrazu sleduje a riadi vaša duše a 

duch, teda obaja/obe majú oveľa viac skúseností ako vaše ego, prepojené iba s 

fyzickým telom. Bytosti z vyšších dimenzií pozitívneho stavu nežijú v 

nevedomosti, a preto si neustále uvedomujú, čo robia všetky časti, aj keď sú od 

seba vzdialené a žijú svoj život. Predstavte si, že naraz sledujete niekoľko 

filmov naraz a ste schopní ich nielen vnímať, ale aj radiť a pomáhať každej 

postave v jednotlivých príbehoch. Tak funguje multidimenzionalita. Ide iba o 

rozšírené vedomie, schopné pojať mnohonásobne viac, než si viete predstaviť. 

Plne tomu porozumiete, až sa zbavíte obmedzenia hrubohmotného tela, ktoré 

pôsobí ako zvieracia kazajka. Hoci som napísal/a, že hmota je energia vibrujúca 

pomalšie, platia pre ňu špeciálne fyzikálne zákony. Dôsledkom je aj spôsob 

života na planétach v 3. dimenzii, kde nemožno okamžite tvoriť iba myšlienkou, 

ale cesta od myšlienky k realizácii je dlhá a veľmi často aj nepríjemná, pretože 

je spojená s úmornou prácou. Všetko sa točí okolo zabezpečenia fyzického tela 

pred ohrozením z okolitého prostredia (zlé počasie, nebezpečná príroda, málo 

energie, nepriateľské skupiny ľudí bojujúcich o energie - suroviny, jedlo, pôda… 

myslené aj v rámci konkurenčného prostredia vo firmách, medzi susedmi, 

štátmi, vojny prebiehajú aj bez zbraní na všetkých úrovniach života v 

hrubohmotných telách). 
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Keď hovoríme o transformácii ľudstva a jeho návrate do Pravého stvorenia, 

máme na mysli úplné opustenie 3. - 4. dimenzie, kde nie je možný život v 

pozitívnom slova zmysle. Až vibrácie 5. a vyšších dimenzií sú dostatočne 

podporujúce láskyplný život bytostí, umožňujú tvorenie bez námahy, pohyb bez 

obmedzenia, teda nie sú väzením sentientných bytostí. Málokto je teraz schopný 

pochopiť a prijať túto pravdu. Preto ju zjavujeme iba a práve tu, na stránkach 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. 

Pojem paralelné životy nie je známy a používaný v pozitívnom stave, pretože 

tam nie je nič skryté, každý má prístup ku všetkým informáciám, o ktoré sa 

zaujíma, neexistujú tam žiadne tajomstvá. Bytosti sú multidimenzionálne a sú 

schopné vnímať viac životov naraz, ako sme už napísali. Je to pojem, ktorý 

poznáte od vašich vedcov, často „kŕmených“ informáciami z duchovného sveta 

zóny vymiestnenia, teda často dezinformáciami a polopravdami. Z tejto „dielne“ 

pochádza väčšina vedeckých objavov fyziky, biológie i medicíny. Preto sa 

ľudstvo zaoberá pseudovedeckými teóriami a hypotézami a nemá čas a 

myšlienky na vchádzanie do vnútra, kde sa môže stretnúť so Mnou. Pravda je 

jednoduchšia ako akákoľvek lož. Kým ste obmedzení týmto telom, robte všetko 

preto, aby ste zvyšovali svoje vibrácie a tak mohli po rozdelení ľudstva alebo 

odložení tela žiť so Mnou v nebi, teda v pozitívnych svetoch Multivesmíru, kde 

je pre každého „izbička“ ušitá na mieru podľa jeho prianí a snov. Paralelné 

svety môžete chápať ako vesmíry či dimenzie Multivesmíru, ktoré vaši vedci 

nazývajú temná hmota. Uvediem ako príklad planétu Zem. Ako som napísal/a, 

má každá planéta 12 dimenzií, teda 12 „paralelných“ realít, ale každá vyzerá 

inak, má iný povrch, iné rozmiestnenie oceánov a pevniny, iné obyvateľstvo. 

Navyše v najvyšších dimenziách tejto planéty už ide iba o nehmotnú existenciu, 

čo súvisí s vysokými vibráciami. Stále sa jedná o prírodné, nie o duchovné a 

intermediálne svety. Ku každej prírodnej dimenzii patrí príslušný 

intermediálny i duchovný svet, teda dohromady má planéta 36 rôznych realít. 

Nerobte si nič z toho, že zatiaľ nie ste schopní plne pochopiť fungovanie 

Stvorenia. Vzhľadom na veľké množstvo „zaručených a jedine správnych teórií“ 

o štruktúre vesmíru a jeho obyvateľoch musí mať každý duchovne hľadajúci 

zmätok v hlave, zvlášť keď je používaná špeciálna terminológia, ktorá všetko 

robí ešte zložitejším. Preto prinášam/e to najjednoduchšie vysvetlenie a 

odporúčam/e, aby ste opakovane preštudovali všetky knihy Nového Zjavenia, 

pretože ide o najpravdivejší a najkomplexnejší výklad fungovania 

Multivesmíru, obzvlášť v tomto časovom cykle, kedy je plne aktivovaný 

negatívny stav. 

Znovu opakujem, že neexistujú dve úplne rovnaké reality, planéty, bytosti... 

dokonca ani dve rovnaké steblá trávy či rovnaké snehové vločky. Nenechajte sa 

vodiť za nos ani tzv. „astrálnymi cestovateľmi“, ktorí sa naučili vedome opúšťať 

svoje fyzické telo a zažívajú stretnutia s rôznymi bytosťami, navštevujú rôzne 

reality, civilizácie... Ani ich skúsenosti nemusia byť pravdou, pretože sa 
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najčastejšie pohybujú v zóne vymiestnenia, teda v antivesmíre. Len veľmi malé 

percento duchovne prebudených má možnosť stretávať sa s anjelmi svetla a 

vidieť na vlastné oči život v Pravom stvorení, aby prinášali svedectvo o raji, 

nebi, vyšších dimenziách (napr. Ivo Aštar Benda - www.vesmirni-lide.cz). 

Inkarnovali ste sa na túto planétu, aby ste pomohli zvýšiť vibrácie a prispeli k 

úspešnej transformácii čo najväčšieho počtu ľudských bytostí. Po splnení 

poslania budete odvolaní, pretože by inak nemohlo dôjsť k Druhému príchodu 

Pseudotvorcov a krátkemu víťazstvu negatívneho stavu. Dovtedy budete v 

bezpečí. Hoci to teraz, v období jarnej rovnodennosti roku 2015, kedy zároveň so 

zatmením Slnka prebiehajú silné geomagnetické búrky a erupcie, vyzerá na 

rozpútanie jadrového vojnového konfliktu, ktorý by vymazal ľudstvo z povrchu 

tejto planéty, nemusíte mať obavy. Kto číta Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, 

vie, že dovoľujem negatívnej strane iba to, čo vedie k odpovedi na duchovnú 

otázku: ako by vyzeral život bez Boha...? a predčasné a násilné ukončenie tohto 

experimentu by narušilo Môj plán. Dokonca ani najvyšší vládcovia zóny 

vymiestnenia Pseudotvorcovia nemajú záujem o také radikálne riešenie, 

pretože by prišli o najdôležitejší zdroj energie a ohrozilo by to aj ich existenciu. 

Blíži sa sem, aby sa ujali vlády nad celým ľudstvom na Nule a stali sa 

záchrancami, ktorí prinášajú riešenie všetkých problémov, vrátane vojnového 

štvania a rozbrojov kvôli zdrojom energie a nadvláde nad slabšími. Túto pascu 

prezrú niektoré ľudské bytosti, až bude neskoro. Budú musieť vytrpieť dôsledky 

svojich volieb a vziať si ponaučenie do budúcich životov. Nezabudnite, že hráte 

rolu, nenechajte sa zatiahnuť do šírenia strachu z vojny, nebojte sa o svojich 

blízkych. Nemôžete vedieť, čo si každý deň volia, ani kedy je čas odísť z tela, 

pretože už získali potrebné skúsenosti so životom v negatívnom stave. Viete, že 

život je večný a nekonečný, má mnoho rôznych podôb a vy ste tvorcami svojich 

životných rolí. Môžem vám zaručiť, že ďalšie role už nebudú také ťažké, 

nepríjemné a vyčerpávajúce, pretože v novom cykle času nebude existovať 

negatívny stav. Máte Moju/Našu plnú podporu a ochranu aj vedenie, ktoré je 

ušité na mieru každému z vás, našich spolupracovníkov, našej prvej línie na 

tejto planéte. 

Ďalšiu kapitolu venujeme téme dutá Zem. 
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Kapitola 30 

30. KAPITOLA 

 

DUTÁ ZEM 

 

Každá planéta v Multivesmíre je dutá (platí to aj pre mesiace a slnká). Na 

povrchu aj vo vnútri existuje život v rôznych dimenziách, teda paralelných 

realitách, ktoré sú z vášho uhla pohľadu neviditeľné. Budeme sa konkrétne 

venovať realite planéty Zem v 3. - 4. dimenzii (zatiaľ Nula) a odtiaľ, vášho 

stanoviska - dočasného „domova“, podnikneme „výlet“ do ďalších realít tejto 

bytosti nazvanej Gaia. Treba začať dôležitou informáciou: transformáciou alebo 

vzostupom neprechádza iba jedna realita jednej planéty Zem, ale všetky 

planéty, slnečné sústavy, galaxie a vesmíry. Ide o prirodzený proces v súlade s 

duchovnými zákonmi. Napriek tomu je práve realita, v ktorej žijete, teda Nula, 

kľúčová, pretože tu bol aktivovaný negatívny stav a tu bude aj ukončený. Preto 

som sa už druhýkrát priamo inkarnoval do ľudského tela, aby som osobne a za 

pomoci zástupov anjelov vyviedol/vyviedla ľudstvo z pasce negatívneho stavu. 

Túto zásadnú informáciu opakujem preto, že málokto zatiaľ chápe jej význam. 

Najvyšší, teraz Pán Ježiš Kristus sa neinkarnoval ani nebude inkarnovať do 

iného hrubohmotného tela ako do dvoch tiel: muža Ježiša a ženy Jany. Žiadna 

iná priama inkarnácia nie je potrebná. Do tiel významných prorokov a 

duchovných vodcov sa inkarnovali bytosti z najvyšších dimenzií, väčšinou 

prvorodenci, ale vždy to boli relatívne bytosti, nie absolútne (nemám na mysli 

bohov zo zóny vymiestnenia, ale duchovných majstrov z pozitívneho stavu). 

Ľudstvo, ktoré zobrazuje pseudoživot negatívneho stavu, žije na povrchu 

planéty, ktorú nazýva Zem, z pohľadu vedomých bytostí má meno Nula (kvôli 

špecifickej a jedinečnej pozícii a úlohe, ktorú zastáva v rámci celého 

Multivesmíru). Aj iné planéty a civilizácie prechádzajú transformáciou, ale 

žiadna z nich nie je v pozícii 0 (nula), kde sú zmiešané negatívne aj pozitívne 

bytosti a vplyvy oboch protikladných duchovných síl na jednom „mieste“ po dlhú 

dobu v relatívnej rovnováhe. To znamená, že iné planéty sú buď viac negatívne 

a obývajú zónu vymiestnenia, teda antivesmíry, alebo viac pozitívne a obývajú 

zónu umiestnenia, Pravé stvorenie. Planéty aj s ich obyvateľmi prechádzajú 

duchovným vývojom. Keď sa zvýšia vibrácie obyvateľov planéty v pozícii napr. -

1, dôjde obvykle k deštrukcii celej civilizácie, pretože nie je možné ju naraz 

premiestniť do pozitívneho stavu. Bytosti opustia svoje dočasné telá a prejdú 

duchovnou očistou v intermediálnom svete. Až potom sa môžu podľa slobodnej 

voľby rozhodnúť, kam sa inkarnujú v rámci pozitívneho stavu. V pozitívnom 

stave prebieha transformácia oveľa jednoduchšie a „bezbolestne“, pretože tu žijú 

vedomé bytosti, ktoré dodržiavajú duchovné zákony (zatiaľ nie absolútne, ale 

porušenia sú len malé) a majú spojenie so svojimi duchovnými radcami z
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vyšších dimenzií a so Mnou, Pánom Ježišom Kristom . Už asi chápete, že 

situácia tu na Nule je odlišná. Vzhľadom na veľké až priepastné rozdiely medzi 

obyvateľmi musí dôjsť k rozdeleniu do dvoch základných realít: väčšina zostane 

v tejto hrubohmotnej realite, ktorá sa prepadne na pozíciu -1, menšia časť bude 

pokračovať v duplikátoch týchto fyzických tiel, zbavených všetkého, čo patrí 

negatívnemu stavu, v novej realite planéty Zem v 5. dimenzii pozitívneho stavu, 

v živote oveľa príjemnejším a jednoduchším, než zažíva tu. Z vyššie uvedených 

informácií vyplýva, že nikde inde v celom Multivesmíre sa nebude opakovať 

tento experiment, a preto je tu prítomné také obrovské množstvo 

inkarnovaných bytostí z mnohých úrovní pozitívneho i negatívneho stavu. Táto 

priama skúsenosť je doslova neoceniteľná pre každú sentientnú bytosť. Vzostup 

sa netýka len ľudských bytostí, ale zasahuje aj zvieratá, rastliny a minerály. Aj 

preto je tu toľko rozmanitých druhov, oveľa viac ako na iných planétach. Určite 

ste si všimli, že v posledných desaťročiach mizne veľké množstvo druhov 

živočíchov i rastlín, naopak sa objavujú druhy, ktoré sú viac prispôsobené 

prežívať v nezdravom až jedovatom prostredí. So zvyšovaním vibrácií dochádza 

aj k rozdeľovaniu v ríši zvierat a rastlín. Ako sme na stránkach tejto dávky 

Nového Zjavenia napísali, s prepadom časti ľudstva do pekiel sa zhorší aj 

životné prostredie v tejto realite, vzostup tej menšej, pozitívnej časti ľudstva 

bude sprevádzať výrazné zlepšenie životného prostredia. Všetko súvisí so 

všetkým, svoj k svojmu, rovnaké priťahuje rovnaké… 

Niekoľko storočí udržujú vlády a elity ľudstvo v klamstve a nevedomosti o tele 

planéty Zem. Nebudeme sa tu zaoberať podrobnosťami a jednotlivými scestnými 

teóriami a vedeckými pseudonaukami, zameriame sa rovno na tému: dutá Zem. 

Na severnom a južnom póle sú otvory s priemerom 2250 km, z ktorých vychádza 

polárna žiara viditeľná z akejkoľvek družice či vesmírnej lode. Nie je náhoda, že 

letecké spoločnosti majú zákaz lietať nad oboma pólmi. Žiaru vydáva vnútorné 

slnko, ktoré je energeticky prepojené nielen so Slnkom tejto slnečnej sústavy, 

ale všetkými slnkami až po centrálne, teda Mňa, jediný zdroj života. Rovnako 

ako na povrchu existuje aj vo vnútri život v 12-tich dimenziách pozitívneho 

stavu a 12-tich dimenziách negatívneho stavu. Do vnútornej Zeme sa môžete 

dostať nielen oboma polárnymi otvormi, ale aj mnohými vstupmi do 

podzemných tunelov, ktoré tvoria sieť po celej planéte. V rovnakej dimenzii, kde 

práve hráte svoju aktuálnu rolu, žijú potomkovia dávnej civilizácie Lemurie, 

ktorí sa zachránili pred deštrukciou ich kontinentu na povrchu. Majú veľmi 

dôležitú úlohu: svojimi vysokými vibráciami vyvažovať negatívne energie a 

pomáhať pri vzostupe ľudstva do vyšších dimenzií. Napriek tomu, že už dávno 

spĺňajú podmienky pre život v 5. a vyšších dimenziách, dobrovoľne sa rozhodli 

zostať v hrubohmotných telách, aby sa stali sprievodcami svojich bratov a 

sestier na povrchu. Viac informácií o živote tejto civilizácie nájdete na 

www.pomoc-lidem.cz priamo od jedného z duchovných vodcov Adamy. Na 

internete je mnoho ďalších článkov aj s dôkazmi očitých svedkov, stačí si vybrať 

a počúvať svoju intuíciu. Nie každý je zatiaľ pripravený na tieto oznámenia. 
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Vysvetlím, ako je možné, že v 3. dimenzii žijú ľudské bytosti s vysokými 

vibráciami v mierumilovnej spoločnosti bez toho, aby previbrovali do 5. 

dimenzie. Ako už viete, na planéte Zem/Nula prebieha experiment, aký nemá v 

celom Multivesmíre obdobu. Ak hovoríme o rovnováhe pozitívnych a 

negatívnych energií, ktoré sú nevyhnutné pre túto špecifickú pozíciu 0 (nula), 

asi vás napadne, odkiaľ sa berie také množstvo pozitívnej energie, keď na 

povrchu tejto planéty je toľko vojen, nešťastia, chudoby a drvivá väčšina 

populácie je ovládaná na 95 až 98 % negatívnymi entitami? Odpoveď 

nachádzate práve v tejto kapitole Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista Božej 

Rodiny. Obyvatelia z Telosu (pod horou Mount Shasta v Kalifornii) žijú v telách 

3. - 4. dimenzie dobrovoľne. Napriek tomu, že majú duchovnú úroveň 5. a vyššej 

dimenzie, ukazujú, že je možné byť láskyplnými, spolupracujúcimi a 

pomáhajúcimi aj v hrubohmotných telách. Vďaka svojim vibráciám majú 

možnosť navštevovať aj civilizácie vyšších dimenzií nielen vo vnútornej Zemi, 

ale aj na iných planétach a slnečných sústavách. Využívajú veľmi vyspelé 

technológie a sú pripravení sa podeliť o svoje znalosti a zručnosti s každou 

ľudskou bytosťou, ktorá si vyberie pozitívny život. Až skončí tento experiment, 

presunú sa aj oni do vyšších dimenzií, pretože 3. - 4. dimenzia nebude v novom 

cykle času obývaná žiadnymi sentientnými bytosťami. 

Vo vyššej, teda 5. dimenzii vnútornej Zeme sa nachádza niekoľko civilizácií, sú 

združené do spoločenstva Agharta s hlavným mestom Šambala (Shamballah). 

Tam môžete previbrovať aj vy po rozdelení ľudstva, ak si to budete priať. Je 

mnoho miest, kde vás privítajú s otvorenou náručou a budú vám ochotne 

načúvať, pretože máte osobné skúsenosti so životom v negatívnom stave. 

Tiež zóna vymiestnenia má 12 dimenzií, ale všetko je obrátené hore nohami. To 

znamená, že v najvyšších dimenziách žijú bytosti, ktoré najviac porušujú 

duchovné zákony Multivesmíru, sú teda najsebeckejšie, túžiace po moci nad 

ostatnými, ochotné urobiť aj to najhoršie na dosiahnutie svojich cieľov. Ako je 

možné, že obývajú jemnohmotné aj nehmotné dimenzie a svety? Pretože 

existujú dva druhy vibrácií: pozitívne, o ktorých sme písali v súvislosti s 

transformáciou, vzostupom, a negatívne, ktoré súvisia s pádom a 

transmogrifikáciou (viac v Kapitole devätnástej: „Život po ľudskom živote“ 

predchádzajúcej dávky Nového Zjavenia). Predstavte si dve pyramídy, spojené 

základňami, vrcholy ktorých sú na opačných stranách. Planéta Nula je v mieste 

prepojenia oboch základní, ostatné planéty a slnká sa nachádzajú buď v 

pozitívnej časti, alebo v negatívnej časti tohto pomyselného telesa. Ide o veľmi 

zjednodušený výklad, ale pre vašu predstavu je zatiaľ dostačujúci. V novom 

cykle času, kedy už nebude existovať život v negatívnom stave, bude štruktúra 

Stvorenia jednoduchšia a hlavne bude chýbať 12 dimenzií antivesmíru. Zostane 

iba neobývaný „odpadkový kôš“, kam bude možné odhadzovať myšlienky, ktoré 

nie sú v súlade s duchovnými zákonmi lásky (v Biblii nazvaný „jazero ohňa a 

síry“). V počítači tiež máte odpadkový kôš, kam „odhadzujete“ všetko, čo už 
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nepotrebujete. V prípade nutnosti je možné takéto informácie vyvolať a použiť. 

Ak bude ktokoľvek potrebovať odpoveď na otázku: Ako by vyzeral život bez 

Boha, Pána Ježiša Krista, nájde ju v tejto databanke Multivesmíru. 

Ako je to s existenciou pekla? Celá zóna vymiestnenia je peklom v mnohých 

podobách a úrovniach, pretože tu žijú bytosti, ktoré sa vedome i nevedome 

zriekli Mojej lásky a zažívajú skúsenosti odlúčenia od jediného zdroja života. 

Žijú v strachu, ponižovaní, fyzickom i psychickom utrpení, v prostredí, ktoré 

zodpovedá ich opačným vibráciám. Na planéte Nula, nazývanej škôlkou pre 

pekla, je tiež zobrazovaný život v rozpore s duchovnými zákonmi a mnoho ľudí, 

obzvlášť inkarnovaných z pozitívneho stavu, si tu pripadá ako v pekle. Peklo je 

termín pre duchovné, duševné aj fyzické utrpenie v súvislosti s odmietaním 

Lásky. Ide nielen o stav mysle, ale aj o vytváranie negatívnych (opačných) 

vibrácií, v ktorých sú uväznené bytosti, ktoré sa nechali zlákať na páchanie zla 

vo všetkých podobách kvôli svojmu sebectvu a chtivosti. Vo vnútornej Zemi tiež 

nájdete všetky dimenzie zóny vymiestnenia, teda pekla. Svedectvo o návšteve 

týchto „miest“, plných hrôzy a nešťastia, prináša mnoho ľudí, ktorí tam boli, 

najmä v posledných desaťročiach, po opustení hrubohmotného tela pri klinickej 

smrti. Dovolil som im túto nezabudnuteľnú skúsenosť skôr, ako vypršal ich čas 

pobytu v tele, pre osobné poučenie aj pre poučenie iných ľudí, ktorí sú schopní a 

ochotní ich počúvať a uveriť. Prečo som v Hovoroch s Bohom (s Nealom 

Donaldom Walschom) hovoril o tom, že peklo neexistuje? Z rovnakého dôvodu, 

ako keď k vám hovorím z inej ako absolútnej pozície Pána Ježiša Krista. Ste 

natoľko zamorení životom v negatívnom stave, že dostávate rôzne úrovne 

pravdy, aby ste vôbec boli schopní vzostúpiť (viď odvykacia kúra narkomanov). 

Navyše vaše skreslené informácie o čomkoľvek, teda aj o pekle, je potrebné 

najskôr vymazať, odstrániť a až potom podávať nové, postupne pridávať stále 

presnejšie a pravdivejšie. Hovory s Bohom sú určené začiatočníkom na 

duchovnej ceste, Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista tým najpokročilejším. 

Existuje nepreberné množstvo učení, smerov a duchovných škôl, aby pokryli 

potreby každého duchovne hľadajúceho a prebúdzajúceho sa jedinca. Je 

potrebné rozlišovať, kto je zdrojom týchto informácií, pretože dobre viete, že sa 

nachádzate uprostred bojového poľa medzi pozitívnym a negatívnym stavom. 

Ľudia sa zaoberajú vonkajšími záležitosťami, starostlivosťou o svoje telá, 

obydlia, zábavu, zvykli si veriť čomukoľvek na základe hmatateľných dôkazov. 

Väčšina ani netuší, že pravdu nenájde vo svojom okolí: v televízii, novinách, 

knihách, u vedcov, lekárov, učiteľov... ale iba vo svojom vnútri. To, čo je jasným 

dôkazom pre jedného, nie je vôbec žiadnym dôkazom pre druhého. Preto vám 

radím, nesnažte sa všetko pochopiť rozumom, pretože je pod neustálou paľbou 

ovládacích programov, manipulácie a dezinformácií. Nájdite si chvíľku v pokoji 

bez vonkajších rušivých vplyvov a meditujte alebo sa modlite, nadväzujte 

kontakt so svojou dušou a duchom, anjelmi, členmi multidimenzionálnej rodiny 

a predovšetkým so Mnou, Pánom Ježišom Kristom. Príde krátke obdobie, kedy 
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dôjde k väčšej manifestácii zla, bude to vyzerať, že láska a dobro ustupuje a 

prehráva, ale to bude iba zdanie. S pribúdajúcim svetlom, zvyšovaním 

pozitívnych vibrácií sa odkrývajú všetky doteraz ukryté a menej viditeľné 

temné stránky ľudskej povahy. Mnoho prebúdzajúcich sa ľudí začína chápať, že 

sú zneužívaní, hľadajú odpovede mimo oficiálnych zdrojov informácií, odmietajú 

sa zúčastňovať vojnových akcií, vidia nezmyselnosť v honbe za majetkom, 

peniazmi a kariérou, menia svoj prístup ku všetkým doterajším zvyklostiam, 

menia svoj život. Naozajstné zhoršenie podmienok na planéte Nula príde až po 

rozdelení ľudstva a následnom Druhom príchode Pseudotvorcov, aj keď to tak 

spočiatku nebude vyzerať. Určite poznáte príslovie: keď vtáčka lapajú, pekne 

mu spievajú. Každý má slobodnú voľbu a schopnosť sa zmeniť. To znamená, že 

nikomu nie je súdené zúčastniť sa konečnej fázy existencie pravého ľudského 

života pod vládou Pseudotvorcov a krátkeho víťazstva negatívneho stavu. Do 

nanebovstúpenia zostáva ešte niekoľko rokov (presnejší čas poznám iba Ja, 

nikto iný, ani Moja priama inkarnácia Jana). Využite tento čas na prijímanie a 

šírenie daru Lásky, Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista Božej Rodiny, vrátane 

všetkých predchádzajúcich dávok. Pripomínam vám ešte, že pred rozdelením 

ľudstva dôjde k Udalosti či Varovaniu, krátkemu rozšíreniu vedomia a 

stretnutia so Mnou, zhodnoteniu doterajšieho života (akási generálka 

posledného súdu). Ako som už povedal/a, vystupujem aj ako Božia Trojica a do 

začiatku marca 2015 som diktoval posolstvá svojej prorokyni Márii Božieho 

milosrdenstva z Írska, ktoré sú predovšetkým určené veriacim katolíkom a 

ďalším príslušníkom kresťanských cirkví, ktorí zatiaľ nie sú (v drvivej väčšine) 

pripravení prijať Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista - pozri www.varovani.org. 

Môj plán záchrany ľudských duší je dokonalý, na nikoho nezabúdam, som „tu“ 

pre všetkých. Len Ja vás poznám do najmenších detailov, doslova každú bunku 

vašich tiel, každú myšlienku, tajné prianie... 

Táto dávka Nového Zjavenia bude ukončená 33. kapitolou a do rozdelenia 

ľudstva a nanebovstúpenia pripravených na čele s Mojou priamou inkarnáciou 

Janou bude k dispozícii na našich www.bozirodina.cz. Znovu sa obraciam na 

čitateľov a praktizujúcich, našich spolupracovníkov, aby túto knihu preložili do 

iných jazykov a šírili ju do celého sveta (samozrejme viem, o koho ide a ďakujem 

za pomoc). Po dopísaní poslednej kapitoly bude k dispozícii na stiahnutie. 

V nasledujúcej kapitole vás pripravíme na Udalosť alebo Varovanie. 



 

-170- 
 

Kapitola 31 

31. KAPITOLA 

 

UDALOSŤ = VAROVANIE 

 

Experiment „ľudstvo“ sa blíži ku koncu. Každá sentientná bytosť, ktorá sa 

priamo aj nepriamo podieľa na pseudoživote negatívneho stavu, získala v tomto 

cykle času mnoho skúseností s týmto neprirodzeným a zvráteným spôsobom 

života. Otázka: Ako by vyzeral život bez Boha a jeho duchovných princípov 

lásky? ... bude už veľmi skoro zodpovedaná. Potom nebude jediný dôvod umelo 

preťahovať agóniu zóny vymiestnenia, pretože stratí akýkoľvek zmysel. Akým 

spôsobom bude jednoznačne a preukázateľne odpovedané na vyššie uvedenú 

otázku? Až sa z ľudí vďaka technológiám (čipy, implantáty, radary...) stanú 

bábky, ovládané na 99,99 %. Potom už nebudú mať ani nepatrnú možnosť 

voľby, čo odporuje základnej podmienke života v Multivesmíre = slobodná voľba 

a schopnosť zmeny. V súčasnosti (2015) je ľudstvo ovládané na 95 %, prebudení 

jedinci vo vyšších obrátkach duchovnej špirály sú ovládaní na 10 % (bližšie a 

podrobnejšie informácie nájdete na www.vesmirni-lide.cz). Akonáhle dôjde k 

celoplošnému a povinnému čipovaniu, miera ovládania dosiahne takmer 100 %. 

Takáto situácia môže trvať len krátku chvíľu, inak by došlo k trvalému 

poškodeniu nielen ovládaných bytostí, ale postupne všetkých obyvateľov zóny 

vymiestnenia (antivesmíru), čím by nastal dominový efekt, ktorý by zničil život 

aj v pozitívnom stave. Ešte nemôžete chápať dosah takej katastrofy, ale verte, 

že k ničomu takému nedôjde. Som absolútny, všemohúci a nikdy by som 

nepripustil skazu celého Stvorenia. 

Napriek tomu, že sme o čipovaní písali v niekoľkých predchádzajúcich 

kapitolách tejto dávky Nového Zjavenia, je potrebné doplniť niektoré dôležité 

informácie: 

- tajné používanie nanočipov v očkovaní, chemtrails a potravinách slúži na 

zosilňovanie ovládania obyvateľov, tzv. vymývanie mozgu, sterilizáciu, 

zhoršovanie zdravotného stavu… ale nemôže byť použité na finančné 

transakcie, teda nakupovanie, predaj, prevody na virtuálne účty iných osôb a 

firiem… 

- vpravenie čipu RFID pod kožu (na ruke či čele) s vedomým súhlasom osoby 

umožní celoplošné zavedenie bezhotovostného finančného systému. Až vtedy 

sa naplnia slová Biblie: „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 …“ 
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- obyvateľstvo vybraných lokalít je testované a postupne pripravované na 

zrušenie hotovosti, používanie biometrických údajov (odtlačky prstov, 

skenovanie očnej dúhovky, vzorky DNA…) pri identifikácii na úradoch, v 

cestovnom ruchu, v zdravotníctve, telekomunikáciách (pozri Pakistan - SIM 

karty v telefónoch, overené odtlačky prstov)… 

- povinné čipovanie bude zavedené po rozdelení ľudstva a Druhom príchode 

Pseudotvorcov na planétu Nula. 

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu vo všetkých oblastiach života ľudí, najmä 

zosilnenie ovládania, dám šancu každému obyvateľovi tejto skúšanej planéty v 

podobe osobného stretnutia so Mnou, Pánom Ježišom Kristom ešte pred 

rozdelením. Ide o jedinečnú a neopakovateľnú udalosť, ktorá pomôže mnohým 

ľuďom rozhodnúť sa, kam sa vydajú v čase, keď budú stáť na rázcestí. Počas 

života si stále musíte vyberať medzi dvoma aj viacerými možnosťami, ktoré sú 

vám predkladané z pozitívneho (v menšine kvôli ovládaniu) a negatívneho 

stavu. Niektoré rozhodnutia sú menej dôležité, iné sú zásadné a ovplyvnia 

nielen tento, ale aj ďalšie životy v prírodných svetoch. Blíži sa čas rozdelenia 

ľudstva do dvoch hlavných smerov: 

1. Prepad do pekiel na pozíciu -1 spolu s realitou, kde práve žijete 

2. Vzostup do 5. dimenzie planéty Zem = Nová Zem. 

Ďalšie možnosti nie sú také dôležité, aby sme sa nimi zaoberali na stránkach 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista Božej Rodiny. 

Na konci minulej kapitoly sme vám sľúbili, že vás, čitateľov a praktizujúcich, 

pripravíme na túto dôležitú Udalosť, ktorú som v nedávno ukončenej Knihe 

pravdy nazval „Varovanie“. Moje milosrdenstvo je veľké, a preto rešpektujem 

duchovnú úroveň každého jednotlivca, jeho vieru, znalosti a postoje. Najskôr sa 

obloha rozsvieti neoslepujúcim jasom, ktorý pritiahne pozornosť ľudí. Na 15 

minút sa zastaví všetko, vrátane dopravy. Nemusíte mať obavy z hromadných 

dopravných nehôd, leteckých katastrof ani chaosu. O všetko bude postarané s 

pomocou vesmírnych ľudí, Mojich verných spolupracovníkov, rozmiestnených v 

lietajúcich lodiach okolo celej planéty Nula. Majú technológie, ktoré umožnia, 

aby celá Udalosť prebehla v pokoji a bezpečí. Každý obyvateľ starší ako 7 rokov 

Ma uvidí svojim vnútorným zrakom, pretože umožním na túto krátku dobu 

rozšírenie vedomia so schopnosťou telepatie a aktiváciou 3. oka (šišinky 

mozgovej). Pretože nechcem spôsobiť traumu veriacim iných ako kresťanských 

náboženstiev, nezjavím sa každému v tele Pána Ježiša Krista, ale prispôsobím 

svoj zjav viere jednotlivca, dokonca aj ateistu. Počas tejto intímnej chvíle 

prebehne zhodnotenie doterajšieho života = posledný súd, každý pocíti Moju 

lásku v podobe zvýšenia vibrácií tiel. Pretože ide o zážitok, ktorý nebude 

rovnaký ani pre dve osoby, navyše ho nemôžu zaznamenať žiadne vonkajšie 

komunikačné prostriedky, vyvolá úplne rôzne pocity a ohlasy. Pre tých, ktorí sú 
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na duchovnej ceste, to bude potvrdenie Mojej existencie a povzbudenie do ďalšej 

etapy individuálneho poslania, doslova im vlejem „novú krv do žíl“, aby s 

väčším odhodlaním a dôverou vo Mňa a Môj plán pokračovali v pozitívnom 

živote a boli príkladom ostatným. Akonáhle Udalosť pominie, vráti sa vedomie 

každého človeka do pôvodného stavu. Možno to prirovnať k návratu astrálneho 

tela do hrubohmotného tela pri prebudení zo sna. Väčšina ľudí si sny nepamätá, 

alebo nechápe ich zmysel, teda nevezme si poučenie z lekcie, ktorú počas 

spánku dostala. Napriek tomu v každom človeku zostane pocit, že zažil niečo 

mimoriadne a bude mať snahu tento zážitok zdieľať so svojimi blízkymi. 

Reakcie ľudí budú veľmi rozdielne, od úplne pozitívnych po úplne negatívne. 

Zvlášť bytosti inkarnované zo zóny vymiestnenia, s poslaním narušovať 

transformáciu aj tými najodpornejšími spôsobmi, zareagujú na príliv vysokých 

vibrácií odo Mňa negatívne. Je to pochopiteľné, pretože ich vibrácie sú opačné a 

keď sa v jednom okamihu „zrazia“ s vibráciami Lásky, dôjde k „výbuchu“ hnevu, 

odporu a nenávisti. To neznamená, že všetky bytosti z pekiel budú mať rovnako 

negatívne pocity a postoje. Môže dôjsť aj k zmene, teda k transformácii vedomia 

a dotyčnému agentovi pekla sa „rozsvieti“ a stane sa pozitívnejším, bude Ma 

nasledovať. Spiace a ovládané ľudské bytosti, ktoré nemajú potuchy o 

duchovnej ceste a zaoberajú sa hlavne materiálnymi stránkami života, budú 

hľadať odpovede mimo svojich vnútier, teda u vedeckých autorít, komentátorov 

hlavných médií, politikov atď. Čo sa dozvedia? Všetko možné, iba nie pravdu. 

Celá Udalosť bude bagatelizovaná, zosmiešňovaná a vysvetľovaná ako 

halucinácia, prelud a nezmysel. Tí, ktorí uveria, budú považovaní za bláznov, 

priaznivcov konšpiračných teórií, ktorí sú v súčasnosti nebezpečnejší ako 

islamskí teroristi z IŠ (islamského štátu, financovaného a podporovaného 

elitami, najmä z USA a Izraela). Aj napriek odmietaniu pravdivého vysvetlenia 

hlavnými médiami, bude Udalosť zneužitá neskôr, až sa vlády nad ľudstvom a 

planétou ujmú Pseudotvorcovia. Ako som už povedal/a, jeden z nich sa stane 

najprv obdivovaným a obľúbeným pre svoj príťažlivý zovňajšok (jašteria 

podstata bude pred zrakmi ľudí skrytá) a rozhodné vystupovanie. Bude 

mnohým pripomínať podobu Ježiša Krista, aby ešte viac zmiatol hlavne 

veriacich kresťanov. Postupne ich zvedie z cesty, ktorú som pripravil a ukázal 

pred 2000 rokmi. Pseudotvorcovia tiež zinscenujú Druhý príchod Ježiša Krista 

presne tak, ako je doslova popísaný v Zjavení Jána v Biblii svätej (majú k 

dispozícii ďaleko vyspelejšie technológie, než ľudstvo pozná). 

Prečo k Udalosti alebo Varovaniu dôjde, hoci väčšina ľudí nepochopí jej význam 

a neuverí v existenciu Boha Lásky s akýmkoľvek menom? Pretože tým dám 

poslednú šancu všetkým ľuďom bez rozdielu, aby si vybrali, či budú nasledovať 

Lásku, alebo sa k nej obrátia chrbtom a stanú sa otrokmi a ešte viac bábkami 

negatívneho stavu, zobrazujúcimi jeho úplné víťazstvo. Stále je čas si slobodne 

zvoliť stranu (nie politickú…), ku ktorej sa prikloníte. Mnohí z ľudí si pri 

rekapitulácii svojho života z iného než egoistického uhla pohľadu uvedomia, 

akých neprávostí a ziel sa dopustili, čím ubližovali svojim blížnym (nielen 
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príbuzným), čo spôsobili svojim sebectvom, chtivosťou, túžbou po moci, 

peniazoch, sláve, postavení atď. Osobným stretnutím so Mnou budú zasiate 

miliardy semienok, ktoré vyklíčia hneď, alebo po mnohých rokoch, či v ďalších 

životoch. Nie je nič, čo by som z lásky neurobil pre záchranu duší pred peklom, 

ale nikoho nemôžem nútiť, aby zmenil svoje rozhodnutie. 

Môžete sa na Udalosť nejako pripraviť? Samozrejme ÁNO. Je lepšie vedieť ako 

nevedieť, teda šírte túto informáciu medzi svojich blízkych, duchovne 

spriaznených duší, ale nikomu ju nevnucujte. Dobre viete, že nemáte hádzať 

hrach o stenu. Ak máte vo svojom okolí veriacich katolíkov alebo kresťanov 

iných cirkví, upozornite ich na Knihu pravdy (viď www.varovani.org) a nechajte 

na nich, či si ju prečítajú. Najlepšiu radu vám dávam priebežne: vchádzajte čo 

najčastejšie do svojho vnútra a spojte sa so Mnou, Pánom Ježišom Kristom. Pre 

vás nebude Udalosť žiadnym nečakaným prekvapením, pomôže vám plniť vaše 

jedinečné a neopakovateľné poslanie. Vy ste sprievodcami slepých a 

nepočujúcich, svietite na cestu v temnotách, šírite pravdu medzi horami lží, 

približujete Boha Lásky všetkým, ktorí sú ochotní a schopní vám načúvať a 

uveriť. 

Cieľom Udalosti je, aby sa každý jednotlivec zamyslel nad svojím doterajším 

životom a pozrel sa naňho z nadhľadu, iného ako egoistického uhla pohľadu. 

Aby na malú chvíľu zacítil Moju lásku a zbavil sa ovládania. V ojedinelých 

prípadoch sa stane, že srdce obzvlášť zatvrdnutých bytostí nevydrží také vysoké 

vibrácie a „pukne“ ľútosťou nad činmi odporujúcimi láske. Všetko sa deje podľa 

Môjho dokonalého plánu, nikomu nie je naložené viac, než unesie. Len 

duchovne najvyspelejší sú schopní pochopiť, že existuje mnoho úrovní pravdy 

ušité na mieru konkrétnym poslucháčom a čitateľom. Zvlášť v realite tejto 

planéty Nula, kde sú takmer všetci ovládaní, programovaní ako bábky, len 

málokto udržuje kontakt so Mnou a bytosťami z pozitívneho stavu, je 

nevyhnutné dávkovať pravdu ako liek: po troškách a v určitých intervaloch, aby 

bolo možné ju vstrebať. Aj táto dávka Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista je 

písaná tak, aby odkrývala ďalšie úrovne pravdy. Použijeme prirovnanie k 

horolezcovi, ktorý chce zdolať najvyššiu horu sveta. Nemôže sa rovno vydať k 

vrcholu, ale dlhé roky trénuje na nižších skalách a keď je pripravený a má 

dostatok skúseností a výbornú fyzickú aj psychickú kondíciu, vydá sa dobyť 

vysnívaný vrchol. Ani vtedy nemôže vyliezť naraz, potrebuje základný tábor, 

tím pomocníkov, horolezecké vybavenie a priaznivé počasie. Keď už šplhá 

nahor, musí si občas oddýchnuť, aklimatizovať sa, pretože s vyššou nadmorskou 

výškou redne vzduch, niekedy potrebuje aj kyslíkový prístroj. Keď po úmornej 

drine a odriekaní stane na vrchole, má úžasný pocit šťastia a slobody, razom 

zabudne, koľko námahy a nepríjemností zažil, než sa mu podarilo dôjsť k cieľu. 

Rozhliadne sa a je odmenený úchvatnou scenériou zasnežených horských 

masívov, je na hony vzdialený ruchu veľkomiest, môže si nerušene užívať pokoj, 

mier a krásu, akú na vlastné oči uvidí len niekoľko jedincov. Tak sa budete cítiť 
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aj vy, kto splníte svoje náročné poslanie a vrátite sa do svojho pravého domova. 

Nikdy som vám nesľuboval, že vaša cesta bude jednoduchá. Úloha, ktorú ste 

dobrovoľne prijali, vám teraz pripadá príliš ťažká. Niekedy máte pocit, že ju 

nezvládnete, padáte pod jej ťarchou na zem, ale vždy sa znova a znova 

zdvihnete a pokračujete so zatnutými zubami v ceste. Keď už máte pocit, že 

vidíte „koniec tunela“, svetlo sa na chvíľu schová a vy panikárite a hľadáte 

správny smer. Verte, že všetci z vás raz dôjdu do cieľa. Len na vás záleží, za ako 

dlho, s akou námahou a čo si prinesiete. Samozrejme nemám na mysli 

materiálne veci, ale skúsenosti, duchovné poučenie, láskyplné vzťahy... 

Po dopísaní tejto dávky Nového Zjavenia sme pripravení pokračovať v šírení 

Božieho slova ústne, tvárou v tvár. Kto má záujem stretnúť sa so Mnou v 

hmotnom tele Jany, bude privedený v pravý čas na správne miesto. 

Nepoužívame ani e-mailový formulár na našich www.bozirodina.cz, pretože 

tieto stránky navštevujú iba vyspelé bytosti v ľudských telách, ktoré počúvajú 

svoju intuíciu, Mne a vedia, že nepotrebujú žiadnu techniku na komunikáciu so 

Mnou. Pred necelými 2000 rokmi som sa dobrovoľne nechal ukrižovať, aby som 

pripravil cestu z negatívneho stavu. Nie je náhoda, že toto pokračovanie Biblie 

svätej ukončíme skoro po Veľkej noci 2015, v čase pripomenutia najdôležitejšej 

udalosti ľudských dejín: zmŕtvychvstania Ježiša Krista. V predchádzajúcej 

dávke Nového Zjavenia je dostatočne vysvetlený zmysel a duchovný význam 

tohto aktu spasenia. Z lásky ku všetkým dušiam Multivesmíru som podstúpil 

fyzické a psychické mučenie v tele Ježiša aj skúsenosti s pseudoživotom v 

negatívnom stave, v izolácii, chudobe a odriekaní všetkého, čo robí život 

životom, v tele Jany. Som tu druhýkrát a naposledy v hrubohmotnom tele od 

Pseudotvorcov a ľudstvo Ma opäť neprijíma. Tí, ktorí vládnu tomuto svetu, o 

Mne vedia, ale mlčia. Väčšina nie je schopná a ochotná prijať pravdu o Bohu 

Lásky, Pánovi Ježišovi Kristovi Božej Rodine. Hoci je Nové Zjavenie, najmä táto 

dávka, ktorú píšem v tele Jany, určená hlavne ľudským bytostiam na planéte 

Nula, budú ju väčšinou čítať až po opustení tejto reality, po rozdelení ľudstva či 

smrti tela. Iba vy, čitatelia v priamom prenose, máte tú česť prijímať 

najpravdivejšie a najdôležitejšie informácie priamo zo Zdroja života v 

neskreslenej a autentickej podobe v čase zásadných zmien na mieste, kde bol 

kedysi aktivovaný negatívny stav. 

Predposlednú kapitolu venujeme príprave na rozdelenie ľudstva. 
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Kapitola 32 

32. KAPITOLA 

 

PRÍPRAVA NA ROZDELENIE ĽUDSTVA 

 

Aby negatívny stav netrval večne a neobmedzoval drvivú väčšinu pozitívnych a 

láskyplných bytostí Multivesmíru, je nevyhnutné nechať ho dôjsť do konečnej 

fázy, kedy bude každému jasné, ako by vyzeral život bez Lásky, inými slovami: 

musí na chvíľku zvíťaziť na planéte, kde bol aktivovaný. Táto zásadná téma sa 

vinie ako stuha, ktorá zdobí a zároveň spája všetky kapitoly Nového Zjavenia 

Pána Ježiša Krista ako dar ľudstvu a všetkým vo Stvorení. Tento dar pravdy 

rozbalí bytosti bez ohľadu na miesto a čas, keď budú duchovne pripravené ho 

prijať. Už v tele Ježiša Krista som upozorňoval na rozdelenie ľudstva pred 

konečnou fázou Môjho Druhého príchodu na Zem. Vtedy som kvôli lepšiemu 

zapamätaniu a pochopeniu používal podobenstvo (pozri napr. Evanjelium podľa 

Lukáša: O príchode Syna človeka). Teraz, v tele Jany pokračujem v 

podrobnejšom a zrozumiteľnejšom vysvetľovaní nevyhnutnosti rozdelenia 

ľudstva, aby mohlo dôjsť ku krátkemu pseudovíťazstvu negatívneho stavu a 

následne jeho eliminácii a ukončeniu tohto cyklu času. Dôkazy napĺňania nielen 

biblických proroctiev môžete vidieť na každom kroku. Ešte nikdy v histórii tejto 

planéty sa sem neinkarnovalo také veľké množstvo bytostí z najvyšších 

dimenzií Multivesmíru, aby spolu so Mnou - aj v hrubohmotnom tele ženy Jany, 

pomohli prebudiť a vyviesť z matrixu čo najviac ľudí. Po 21. 12. 2012 sa oveľa 

výraznejšie prejavuje zosilňovanie Božej energie lásky v rýchlejšom a 

očividnejšom odkrývaní temnoty v každom jednotlivcovi. Môžete to pozorovať vo 

všetkých oblastiach života. To, čo bývalo skryté a utajované, sa vynára ako 

príšera z mora, ktorá chce v poslednej chvíli svojho úbohého života zjesť čo 

najviac koristi a stiahnuť ju ku dnu. Už aj mnohí doposiaľ spiaci ľudia si 

všímajú klamstiev, valiacich sa zo všetkých strán, prestávajú veriť politikom, 

hlavným médiám, ich obraz „reality“ sa rúca ako domček z kariet. Cítia sa 

ohrození, pretože majú zmätok v hlave a pocit, že strácajú istoty, na ktoré sa 

spoliehali. Ste svedkami roztvárania nožníc medzi dobrom a zlom, napínanie 

lana na prasknutie, pretože ani jedna z protikladných strán sa nevzdá ľudských 

duší bez boja. Každá však používa iné prostriedky a iba strana lásky a dobra 

môže trvalo zvíťaziť, pretože je podstatou pravého života, neoddeliteľnou 

súčasťou absolútneho Stvoriteľa Pána Ježiša Krista. 

O nutnosti rozdelenia ľudstva píšeme aj v tejto dávke Nového Zjavenia, najmä v 

2., 16. a 18. kapitole. Teraz doplníme tieto zásadné informácie o ďalšie, 

podrobnejšie. Nikto nemôže poznať presný čas previbrovania časti obyvateľov 

planéty Nula do 5. dimenzie, ale dávam rôzne znamenia, nielen na oblohe, ktoré
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napovedajú, že nebudete čakať dlho. Elity pod vládou Pseudotvorcov strácajú 

trpezlivosť, situácia na planéte sa im rúca pod rukami, snaží sa o čo 

najrýchlejšie zavedenie Nového svetového poriadku, aby si zachovali svoju moc 

a zdroje bohatstva. Sú si vedomé zvyšovania vibrácií obyvateľov, ich 

duchovného prebúdzania a nemajú záujem umožniť im vyslobodenie zo systému 

ovládania. Pretože slúžia negatívnemu stavu, kde platí metóda: rozdeľ a panuj, 

bojujú rôzne frakcie elít medzi sebou. Len málo prebudených pracovníkov svetla 

plne chápe situáciu, nechávajú sa ukolísať správami o víťaznom ťažení proti 

bankárom a radujú sa z pádu finančného systému na západe a vytvárania 

nového systému na východe, ktorý má byť údajne spravodlivejší. Vari neviete, 

že je to druhá strana rovnakej mince? Stále ide o boj medzi dvoma a viacerými 

vplyvnými klanmi o energie. Nikomu z nich nejde o šťastný a láskyplný život 

všetkých obyvateľov planéty, o nastolení spravodlivosti, slobody a nezištnej 

pomoci. Myslí hlavne na svoj prospech a sú schopní urobiť čokoľvek, aby si 

udržali nadvládu nad ľuďmi. Sú iba nástrojmi svojich pánov a bohov - 

Pseudotvorcov. Preto vás znovu nabádam, aby ste nedávali svoju drahocennú 

energiu žiadnej z týchto strán konfliktu. Sústreďte sa na svoje poslanie, raďte 

sa s duchovnými sprievodcami a so Mnou. Čaká vás najúžasnejší zážitok v 

živote: nanebovstúpenie.  

Prvá vlna nanebovstúpenia (previbrovania) časti obyvateľov, ktorí splnia 

podmienky, neprebehne v jedinom okamihu, ako by sa hocikto mohol domnievať 

z predchádzajúcich informácií nielen v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista Božej 

Rodiny. Aby som umožnil úplné víťazstvo negatívneho stavu, nemôžem zrazu 

nechať zmiznúť desiatky či stovky miliónov obyvateľov planéty Nula. Vyvolalo 

by to zbytočnú paniku a chaos, prudké zníženie vibrácií by spôsobilo prírodné 

katastrofy, aké ľudstvo nezažilo. Postupujem krok za krokom, aby som v súlade 

so svojimi duchovnými zákonmi lásky vyviedol ľudstvo z bažiny antivesmíru s 

čo najmenšími stratami. Ide o proces, ktorý bude trvať niekoľko pozemských 

rokov a budem brať ohľad na príbuzenské a láskyplné vzťahy, aby som zbytočne 

nerozdelil rodiny a partnerov, priateľov a spriaznené duše. Nikto iný nepozná 

všetky, aj tie najtajnejšie priania a túžby vášho srdca ako Ja, váš večný rodič a 

priateľ. Avšak nikomu nedarujem život v Raji zadarmo. Buďte pripravení, 

nepoľavujte vo svojom úsilí vzostúpiť, pretože nikto nemá vstupenku do nového 

života v 5. dimenzii pozitívneho stavu istú a predplatenú. Zvody druhej strany 

sú veľmi rafinované a občas im podľahnú aj bytosti z vyšších sfér Pravého 

stvorenia. Aj Jana pochopila, že najväčšie nároky mám na tých 

spolupracovníkov, ktorí sú mi najbližšie. Nemôže sa stať, že by som od vás 

vyžadoval viac, než ste schopní zvládnuť alebo nikomu nenaložím viac, než 

unesie. 

Ako bude prebiehať vytrhnutie pozitívnych ľudí a čo sa s nimi bude diať? Ako 

som už povedal, využívam niekoľko spôsobov: 
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1) Najvyspelejšie bytosti, spravidla inkarnované zo 7. a vyšších dimenzií 

Multivesmíru, ktoré žijú vedome a komunikujú s duchovnými sprievodcami či 

so Mnou, dostanú tesne pred previbrovaním pokyn, že prišiel čas opustiť túto 

realitu a premiestniť sa do vyššej dimenzie. Ucítia veľmi silné vibrácie, celé telo 

sa začne triasť a brnieť. Keď dosiahne hranicu medzi frekvenčnými pásmami, z 

pohľadu obyvateľov tejto planéty zmizne. Pretože nie je možné, aby ďalej užívali 

telá, zfabrikované Pseudotvorcami, dostanú duplikát, ktorý bude mať takmer 

rovnakú podobu, ale bude zdravý, bez defektov a telesných nedokonalostí (týka 

sa aj obezity, plešatosti, neúplného chrupu atď.). V novom tele budú umiestnené 

na planétu, ktorá zodpovedá ich vibráciám a preferenciám. 

2) Bytosti, žijúce v súlade s duchovnými zákonmi lásky, často inkarnované z 5. 

dimenzie Multivesmíru, ale aj pravé ľudské bytosti, ktoré sa počas svojho života 

nechali inšpirovať pozitívnymi vzormi či už pozemskými, alebo duchovnými 

(napr. Mojou prvou priamou inkarnáciou Ježišom Kristom, Jeho matkou 

Máriou, ďalšími svätými a láskyplnými ľuďmi...) budú vyzdvihnuté s pomocou 

vesmírnych ľudí do lietajúcich lodí, kde im bude vysvetlené, čo sa deje, a po 

výmene tela budú preškolené a dopravené na planétu Nová Zem v 5. dimenzii. 

Tam dostanú obydlia a všetko, čo potrebujú na plnohodnotný život. Pretože nie 

je možné, aby vo všetkých prípadoch previbrovala celá rodina, budú sa osamelé 

bytosti združovať do nových komunít a rodín, samy si vyberú, kde a s kým im 

bude najlepšie. Môže sa stať, že sa ujmú detí, ktorých rodičia zostanú v starej 

realite, pretože nemali dostatočne vysoké vibrácie. Každý má slobodnú voľbu, 

ako bude pokračovať vo svojom jedinečnom a neopakovateľnom živote. 

3) Výnimočne dôjde u tých, ktorí splnia svoje poslanie v tele a ďalej nebudú mať 

záujem o pokračovanie života v prírodných svetoch, k návratu do duchovného 

sveta, kde budú pokračovať v pomoci ostatným. Týka sa iba najvyspelejších 

bytostí, ktoré už nemajú dôvod sa inkarnovať ani do tých najjemnejších tiel 

najvyšších dimenzií. Ich telo bude rozložené na jednotlivé prvky, nepôjde o 

zážitok smrti ako u iných ľudí. 

4) Úplne jedinečnú skúsenosť zažijem v tele svojej jedinej priamej inkarnácie 

ženy Jany. Bude iná ako pred 2000 rokmi, keď som umučené hrubohmotné telo 

nechal odniesť vesmírnymi ľuďmi a 40 dní po zmŕtvychvstaní sa ukazoval v 

duplikáte, ktorý bol dokonalejší a krajší (preto Ma učeníci vrátane Márie 

Magdaleny hneď nespoznali). Ani toto telo som si po nanebovstúpení nenechal, 

pretože stále nebolo také dokonalé, ako sú telá ľudí v pozitívnom stave. Ako 

som niekoľkokrát povedal, bolo očistené od všetkého, čo zfabrikovali 

Pseudotvorcovia, a včlenené do Božej celistvosti. Ťažko vysvetliť pozemským 

jazykom, čo to znamená. Mám teraz, ako absolútny Boh, možnosť ukázať sa v 

tele v každej dimenzii a vesmíre, aby som mohol komunikovať tvárou v tvár s 

každou sentientnou bytosťou a mal s ňou ešte intímnejší a osobnejší vzťah. Jana 

má za úlohu vyviesť ľudstvo z negatívneho stavu do Pravého stvorenia a 
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pokračovať v dlhej ceste dimenziami, aby bola príkladom ostatným a dokázala 

Moju/Našu lásku a oddanosť všetkým bytostiam Multivesmíru. Od 5. dimenzie 

ju budem sprevádzať v tele Pána Ježiša Krista a budeme spolu vychovávať naše 

dve deti a žiť na Novej Zemi spolu s tými, ktorí tam previbrujú alebo sa tam 

inkarnujú. Podrobnejšie informácie o ďalšej ceste Jany budú oznámené až v 

nasledujúcej dávke Nového Zjavenia, ktorú budeme písať (už iným spôsobom) 

po rozdelení ľudstva na Novej Zemi. 

Prvá vlna nanebovstúpenia začala už na konci roka 2012, ale zatiaľ sa týka 

jednotlivcov a malých skupiniek ľudí, aby nevzbudila príliš veľký záujem 

obyvateľstva tejto planéty. Určite si všímate, že sa zvyšuje počet hľadaných a 

nezvestných osôb na celom svete. Nie vždy je ich zmiznutie dostatočne 

vysvetlené a zdôvodnené. Je pravda, že mnohé zmiznutia majú na svedomí 

negatívne entity, ktoré potrebujú ľudské obete pre svoje zvrhlé rituály, ale viac 

ľudí je zachraňovaných pri katastrofách, dopravných nehodách, niektorí sú 

vyslobodení zo zlých životných podmienok, napr. bezdomovci s dobrým srdcom, 

kresťania v oblasti ovládané radikálnymi islamistami, ktorí ešte nemajú odísť z 

tela a ich úloha pokračuje vo vyššej dimenzii... Množstvo ľudí takto prenesených 

do vyššej dimenzie bude v nasledujúcich rokoch stúpať, vyvrcholí tesne pred 

príchodom Pseudotvorcov, kedy musia opustiť túto realitu, ktorá sa potom bude 

prepadať z pozície 0 na pozíciu -1, aj moja priama inkarnácia Jana. Až potom 

budú odstránené nielen naše www.bozirodina.cz, ale všetky stránky, kde je 

zverejnené Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista a ďalšie pravdivé informácie odo 

Mňa a spolupracovníkov z pozitívneho stavu. Preto využite zostávajúci čas na 

šírenie týchto životne dôležitých informácií, aby ste pomohli čo najväčšiemu 

počtu ľudí zorientovať sa v tejto zložitej situácii, keď vrcholí boj svetla s 

temnotou. Počas krátkej vlády Pseudotvorcov budú vytrhnutí iba jednotlivci, 

ktorí splnia svoje poslanie v tejto realite a majú pokračovať bez skúsenosti so 

smrťou tela kontinuálne v tomto živote, aby priniesli osobné svedectvo o 

pseudoživote na Zemi v peklách. Druhá vlna nanebovstúpenia prebehne naraz 

pri konečnej fáze Môjho Druhého príchodu, kedy bude dokonale odpovedané na 

mnohokrát spomínanú otázku a nebude potrebné, aby pokračoval pravý ľudský 

život v zóne vymiestnenia. Vtedy bude scenár s menšími odchýlkami, ktoré ešte 

nemôžem oznámiť v tomto čase, podobný tomu, čo sme napísali v Úvode tejto 

dávky Nového Zjavenia a predovšetkým v článku „Posledné informácie k 21. 12. 

2012“. 

Čas nehrá rolu, všetko sa odohráva v pravej chvíli, keď je každý pripravený 

prijať ďalšiu dávku informácií, aby mohlo dôjsť k rozšíreniu vedomia a 

kvantovému skoku v osobnom vývoji. Hoci transformácia ľudstva na planéte 

Nula prebieha aj vďaka Mojej pomoci rýchlejšie ako inde vo vesmíre, stále ide o 

proces, ktorý nemožno uponáhľať, aby nedošlo k nevratným škodám (nemyslím 

tým hmotné škody, ale duchovné). Stále musí byť dodržiavaný zákon slobodnej 

voľby, nikoho nemožno nútiť prijať lásku proti jeho vôli. Kým existuje negatívny 
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stav, má každý právo zvoliť si takýto život a byť súčasťou hry v dualite. 

Špecifikou tejto reality a tiež hlavným dôvodom Mojej osobnej prítomnosti v 

tele, je práve uväznenie mnohých bytostí v izolácii a nevedomosti, ovládaní a 

takmer 100% odpojení odo Mňa, čo znamená, že bez pomoci by naveky zostali 

otrokmi negatívneho stavu bez toho, aby poznali pravý dôvod takého života. Pri 

aktivácii negatívneho stavu som sľúbil všetkým zúčastneným, že ich v pravú 

chvíľu vyvediem z tohto neprirodzeného spôsobu života, pretože som dobre 

vedel, že sa bez Mojej pomoci nezaobídu. Toto vysvetlenie píšeme preto, aby sme 

vzali vietor z plachiet tým, ktorí si myslia, že transformácia ľudstva je iba 

záležitosťou obyvateľov tejto planéty, a preto nie je potrebná vonkajšia pomoc 

(napr. vesmírnych ľudí). Dokonca aj vy, spolupracovníci a pomocníci z 

pozitívneho stavu, máte občas snahu bagatelizovať prínos bytostí z vyšších 

dimenzií a duchovného sveta. Je dobre, že ste obozretní a neprijímate každú 

telepatickú i písanú či inak oznámenú informáciu ako dogmu a snažíte sa 

preverovať jej pravdivosť svojim srdcom, teda intuíciou, ale pochopte, že každý z 

vás je na inej duchovnej úrovni a tej je prispôsobená aj úroveň pravdy. Len na 

stránkach Nového Zjavenia som osobne priznal, že som nútený používať aj lživé 

a polopravdivé výroky, pretože ste všetci do jedného zamorení falošným 

obrazom reality i Boha (bohov). Dostávate starostlivo odmerané dávky, aby ste 

sa nezbláznili z rýchleho odhalenia úplnej pravdy o vašom zúfalom pseudoživote 

v negatívnom stave. Kto došiel až sem a je schopný čítať a prijať Nové Zjavenie 

Pána Ježiša Krista, stáva sa automaticky adeptom na priepustku z tohto 

blázinca a Čudákova. Prirovnám to k filmu Matrix: vybrali ste si červenú 

pilulku a vidíte realitu bez závoja v celej jej nahote a „kráse“. Mali by ste mať 

pochopenie pre tých, ktorí takého nadhľadu nie sú schopní a vybrali si zatiaľ 

modrú pilulku. Aj im nakoniec budú vďační všetci vo Stvorení, pretože ukážu 

život bez Lásky, posledné dejstvo tejto drámy. Ako radi hovoríte: všetko zlé je 

na niečo dobré. Sme „tu“ preto, aby sa v budúcnosti (v nasledujúcom časovom 

cykle) neopakovalo toto hrozné divadlo. 

Posledná kapitola zhrnie všetko dôležité z tejto dávky Nového Zjavenia Pána 

Ježiša Krista. 
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Kapitola 33 

33. KAPITOLA 

 

ZHRNUTIE BOŽIEHO SLOVA 

 

V Zjavení Ježiša Krista, nadiktovanom Jánovi, sa píše o Mojom druhom 

príchode na túto planétu a zároveň o žene, ktorá porodí syna a nájde útočisko 

na púšti... Až v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista Božej Rodiny som priniesol 

vysvetlenie a doslovný zmysel tohto proroctva. Ježiš Kristus sa nemôže vrátiť v 

hrubohmotnom tele, pretože by išlo o opakovanie rovnakého, čo z duchovných 

dôvodov nie je možné. Jana nie je inkarnáciou Ježiša Krista, ale Pána Ježiša 

Krista, Jeho/Jej ženskej podstaty, aby bol dokončený proces „zhmotnenia Boha“ 

v telách muža i ženy. Stvoriteľ prvotný všetkého a všetkých, predtým Najvyšší, 

teraz Pán Ježiš Kristus, čoskoro Pán Ježiš Kristus Božia Rodina je absolútnym 

zdrojom života všetkých bytostí Multivesmíru a treba vnímať Ho/Ju ako 

obojpohlavnú bytosť, v ktorej existuje rovnováha medzi maskulínnym a 

femininným princípom. Nikde v pozitívnom stave nemá jedno pohlavie prednosť 

pred druhým, žijú v harmónii a láske, nepovyšujú sa jedno nad druhé. Až vďaka 

inkarnácii do ženského tela Jany je všetkým vo Stvorení umožnené stretávať sa 

tvárou v tvár s jediným pravým a večným rodičom, Pánom Ježišom Kristom 

Božou Rodinou. Ženám sa budem ukazovať v mužskom tele, mužom v ženskom 

(týka sa nového cyklu času, až bude aj ženské telo včlenené do absolútneho 

božstva). 

Božie slovo bolo až do uverejnenia prvých stránok tejto dávky Nového Zjavenia 

prinášané prostredníctvom prorokov, od konca roku 2012 píšem v priamom 

prenose najdôležitejšie a najpravdivejšie informácie o transformácii ľudstva, 

uväzneného v negatívnom stave, v hrubohmotnom tele Jany. Ide o historickú 

udalosť, význam ktorej pochopíte, keď sa zbavíte obmedzení, spôsobených 

pobytom v tejto realite. Dokonale som pripravil podmienky celej Našej misie. 

Prostredníctvom Petra Daniela Francucha som od 80. rokov 20. storočia 

odovzdal knihy Nového Zjavenia, ktoré sa počas desiatok rokov šírili aj vďaka 

internetu do celého sveta. Od 90. rokov minulého storočia som písal Hovory s 

Bohom a ďalšie knihy s Nealom Donaldom Walschom, určené širokej verejnosti 

duchovne hľadajúcich, ktorí sa neuspokoja s poňatím trestajúceho boha, často 

predstavovaného rôznymi cirkvami a náboženskými organizáciami. Jana, moja 

žena a priama inkarnácia so Mnou napísala najskôr Hovory s Bohom: S tebou 

láska kvitne láska okolo nás (2 diely), prekonala tri tehotenstvá, náročný 

„výcvik“, 12-ročné štúdium duchovných smerov a informácií zo všetkých 

dôležitých oblastí života v negatívnom stave, o transformácii ľudstva... a 

sklamaní z 21. 12. 2012. V náročnom roku 2013 bola vysťahovaná exekútormi z 

bytu, žila cez prázdniny na záhrade v stavaní bez elektriny, na jeseň sa uchýlila
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do podnájmu, kde do súčasnosti (apríl 2015) obýva malú miestnosť s 

kuchynským kútom a píše túto knihu. Medzitým pomáha členom svojej 

pozemskej rodiny, venuje sa dvom vnukom a bielemu psíkovi. Vníma tento život 

v tele ako veľkú obeť a je pre ňu ťažké vydržať všetky skúšky, ktoré som jej 

pripravil. Hoci ani jej nenaložím viac, než unesie, mnohokrát sú duchovné i 

fyzické podmienky jej života na hranici znesiteľnosti. V tých najťažších chvíľach 

mi hovorí, že už nechce pokračovať, nech jej radšej odoberiem život, dokonca aj 

ten večný. Prečo túto spoveď zverejňujem na stránkach Nového Zjavenia? Aby 

si každý čitateľ, nielen na tejto planéte, uvedomil, ako veľmi milujem celé 

Stvorenie, že som ochotný podstupovať druhé, tentoraz dlhé „ukrižovanie“ v tele 

a cítiť bolesť a často aj bezmocnosť niečo zmeniť. Janu vôbec nedojíma, že je 

Mojou priamou inkarnáciou, neprijíma každú skúšku s trpezlivosťou a pokorou 

ako mnohí iní Moji spolupracovníci, ktorí plnili a plnia svoje poslanie uprostred 

negatívneho stavu, pretože má v génoch božstvo. To neznamená, že sa nad 

niekoho povyšuje, ale nie je ochotná sa ponižovať. Všetky bytosti, či ľudia, iné 

mimozemské sentientné entity, či zvieratá i rastliny považuje za partnerov, s 

ktorými je príjemné žiť v harmónii a láske, v opačnom prípade sa dá vytvoriť 

peklo. Na vlastnej koži zažíva tŕnitú cestu po špirále duchovnej cesty od ateistu 

po Bohyňu v tele. Táto cesta začala v roku 2002 prečítaním knihy Priateľstvo s 

Bohom od Neala Donalda Walscha, pokračovala napísaním našej spoločnej 

knihy Hovory s Bohom: S tebou láska kvitne láska okolo nás v roku 2003 a od 

konca roku 2012 do apríla 2015 vedením našich www.bozirodina.cz a napísaním 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista Božej Rodiny. Tým jej/naša práca nekončí. 

Máme pred sebou ešte dlhú cestu, pretože rozdelením ľudstva iba umožníme, 

aby mohol zvíťaziť negatívny stav a bolo odpovedané na otázku: ako by vyzeral 

život bez Boha, Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej duchovných princípov lásky, a 

zároveň vyvedieme časť ľudstva do vyšších dimenzií Pravého stvorenia, inými 

slovami, do Raja, do neba na zemi. Do nanebovstúpenia budeme šíriť Nové 

Zjavenie Pána Ježiša Krista ústne, písať články na naše webové stránky a 

prepájať v odkazoch duchovné smery, ktoré na prvý pohľad vyvolávajú rozpory, 

ale vedú k rovnakému cieľu: zvýšeniu vibrácií lásky a vyslobodeniu z matrixu 

negatívneho stavu.  

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, duchovným učiteľom na tejto planéte 

Zem/Nula i mimo nej za pomoc pri transformácii ľudstva, za lásku a obete, bez 

ktorých by naša spoločná misia nepriniesla ovocie, ktoré bude na úžitok celému 

Stvoreniu aj v ďalších cykloch času. 

 

NOVÝ DODATOK: 

V čase prenosu poslednej kapitoly druhej dávky Nového Zjavenia (apríl 2015) 

bola Moja priama inkarnácia Jana ešte len pripravovaná na záverečnú časť 

svojho „výcviku“ na planéte Nula. Počas nasledujúcich mesiacov až rokov po 
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dopísaní 33. kapitoly bol vybudovaný Tím Božej rodiny, skladajúci sa zo 

spolupracovníkov svetla, majúcich pôvod v rôznych dimenziách Pravého 

stvorenia. Ako viete, keby ste vedeli dopredu všetko, čo vás čaká, nevydržali by 

ste to. Pravdu dávkujem postupne, aby ste ju uniesli. Aj preto pred viac ako 

tromi rokmi bolo nemožné v tejto knihe oznámiť najneskoršiu pravdu o 

previbrovaní Jany a našich najbližších spolupracovníkov na Novú Zem v 5D, 

odkiaľ budú bez obmedzenia pôsobiť v oboch stavoch dočasnej duality a na 

planéte Zem 3D/Nula. V okamihu previbrovania ženskej podstaty Boha/Bohyne 

teda niektoré vyššie uvedené informácie z Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista 

Božej Rodiny stratia svoju aktuálnosť (jedná sa o úplné minimum), stále však 

pôjde o kľúčové Božie slovo s najvyšším stupňom pravdy, ktoré pochádza 

priamo zo zdroja všetkého života. Moje slovo je pravdivé, ale zároveň dynamické 

a neustále sa vyvíjajúce, preto bude jeho prenos v rôznych formách pokračovať 

aj naďalej, aby bolo spolu s ďalšími informáciami o živote v Pravom stvorení a 

zóne vymiestnenia k dispozícii všetkým pripraveným ľuďom a ďalším bytostiam 

v čase transformácie. 

S láskou všetkým bytostiam Multivesmíru 

 

PÁN JEŽIŠ KRISTUS BOŽIA RODINA 
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