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KORONAVIRY A NWO 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v posledních týdnech a měsících jste svědky zrychlování přípravy Nového světového 
řádu (NWO), aby si lidstvo zvykalo na odebrání posledních „práv a svobod“. Už v obou 
dávkách Nového Zjevení Pána Ježíše Krista jsem napsal/a, že planeta Země/Nula je 
jevištěm, kde se zobrazuje život beze mne a mých duchovních zákonů lásky a zvítězí 
zde na chvíli negativní stav pod taktovkou Pseudotvůrců, respektive Datasystému 
Alláh/Acrie, aby bylo možné tento zrůdný a bezbožný způsob života ukončit a tvořit v 
plnosti pozitivního stavu. Tyto horečné přípravy souvisejí i s působením naší Mise Boží 
rodiny, která v posledních letech významně narušuje chod DS a zóny vymístění, 
urychluje masové konverze bytostí pekel a zasluhuje se o výrazné zkrácení utrpení 
všech, kdo uvízli v pasti odpadkového koše Multivesmíru. 

Pseudotvůrci zfabrikovali vše, co vidíte i nevidíte na Nule, tedy flóru, faunu, všechny 
lidské rasy a také nemoci všeho druhu. Nic nevzniklo samo od sebe evolučním 
vývojem, jak se bláhově domnívají vědci, omezeni nedokonalými těly. Mají tak možnost 
regulovat počet obyvatel, živit se energií strachu, manipulovat a zotročovat. V historii 
způsobili různé epidemie moru, neštovic, španělské chřipky a dalších vysoce 
nakažlivých a většinou smrtelných nemocí. S blížícím se Druhým příchodem 
Pseudotvůrců a hlavně po zjištění, že tu působím v těle Jany v rámci Mise Boží rodiny, 
urychlují zejména přípravu na čipování lidí, čímž zvýší jejich ovládání ze současných 
cca 96% na 99,99% a udělají z nich nesvéprávné loutky, bioroboty na dálkové ovládání 
a zombie. Aby se lidé tomuto zákroku nebránili, používají tzv. „salámovou metodu“, 
kdy jim na jedné straně předkládají v postupných krocích dokonalejší technologie v 
oblasti elektroniky (počítače, mobily, kamery, různé druhy čipů...), na druhé straně 
vypouštějí různé chemikálie, bakterie, viry a další škodlivé látky, nejčastěji 
prostřednictvím chemtrails, aby poškodili jejich zdraví a přiměli je dobrovolně se 
nechat očkovat proti nemocem, které sami vyvolali. Příkladem je právě probíhající 
epidemie koronavirů. 

Těchto virů je více druhů, jako všechny byly vyvinuty buď mimo tuto planetu, nebo v 
podzemních utajených laboratořích ve spolupráci lidských i mimozemských vědců, 
výjimečně na povrchu Nuly, odkud se podle plánu DS rozšiřují různými způsoby mezi 
nic netušící obyvatele tak, aby bylo možné svést vinu na nějaká zvířata (ptáky, prasata, 
netopýry...) a nikoho nenapadlo, že jde o biologickou zbraň. Nejsmrtelnější virus v 
tomto století nasadili na konci roku 2019 do oblasti Wu-chan v nejlidnatější zemi Číně, 
kde způsobil a ještě způsobuje smrt milionů obyvatel (https://uloz.to/…/creepy-

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fuloz.to%2Ffile%2FpP0MWalPlLNN%2Fcreepy-stalk-znam-pravdu-o-koronaviru-creepypasta-cz-mp3%3Ffbclid%3DIwAR0W-PgI6flIUI792IXMb_dnzbX-pWRmxcPCra0ZEer3yMH0Ys2n3nAmCNg&h=AT2uYDYMvd9gU5K1gldeMSCBrDFdWH135qr0KcYztkhw02Jfg1mD8yRa5UUATttMbhCamZUG-Pttwl13shVERHyt2eB0eAPCIICYyh7ojmeGqtAyWPuj2IHMI4FPRFKIJyQRPQ0bYtpuKeld25sUEZiMCuQf6Hk0FmhXH6Ktnt0mvaVq3QRGlGdFfag6UTqrWXmU1bm2mQGcksdX5zBVcRtxcq58ncbeCSW38BLlmJvcq_afwfxu2QwqpuLdrdOtEwv9ihxLThl-TfVHlkcZwis8toFEvyORqZanLnJ89yhf2P0NDByu56BbmktXLcZCkFNW_FuwFJDATkCl0RVv8kqR2UXvb957EBcqMJYMLnuhpqcM0W1_RGJ4Nt9SU2YAuPEbnmHFDRAe6LeN6UrqZBDsuBaSNuT1Ee31Ako0EcjMazJpd3JA2kLD5nkug4gfZ5lmyDvX-D4SYA8KF3jicbCF3cThAjKY_qSaBgoMYkYb7iYPaNIMSf0FA_g1SfXymV7jPLBqo_dTFfk8XZrhbnVbsE3QPR4BpTwJVJHNezfo5fj3F3UNiEqiWkUa4JdIc0r8jk7cen3KD5jODRRQwfA9rMnPPWMSSBii8ynrqSHFbzhNCTia7BQBe1KlSERAmIA3DYLtj_HMJ1ATjdqHqIyb
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stalk-znam-pravdu-o-koronaviru-cre…). Aby zakryli tento hrůzný čin, vypustili 
mírnější formu koronaviru v Itálii, odkud se dále šíří do Evropy, Ameriky a dalších 
světadílů. Úmrtnost už není zdaleka tak vysoká, ale umožňuje elitám zavádět razantní 
omezování pohybu obyvatel, ochromení ekonomiky, společenského a kulturního 
života, větší kontroly atd. To vše vyústí v celoplošné očkování za použití mikročipů, 
které zatím nebudou sloužit k finančním transakcím, ale výrazně zvýší ovládání lidí 
různými způsoby (http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jez…/…/24-
kapitola/) a připraví půdu pro povinné čipování po rozdělení lidstva, kdy sem přijdou 
falešní bohové, aby se osobně ujali vlády nad celou planetou Země/Nula a lidmi, kteří 
tu zůstanou, aby společně dohráli své role a zobrazili pseudovítězství negativního 
stavu. To se však netýká vás, mých představitelů, spolupracovníků a všech, kdo jsou 
připraveni díky svým volbám v nitru žít s námi, Boží rodinou na Nové Zemi a jinde v 
pravém stvoření až navěky v těch nejlepších a nyní nepředstavitelných podmínkách. 
Jak se máte chránit před koronaviry? Každý jednotlivec má v plánu své duše, jakým 
způsobem odejde z tohoto těla a reality. Kdo žije vědomě, naslouchá mému tichému 
hlasu v nitru a miluje mě, nemusí se ničeho obávat, i kdyby žil v epicentru nákazy. Kdo 
má strach o tento pseudoživot, ztratí jej, aby si jednou uvědomil, že život je věčný a 
tento na Nule patří k nejhorším díky nedokonalým až neschopným tělům, ovládacím 
programům DS a dalším vymoženostem negativního stavu. Zbavte se strachu, modlete 
se moji Modlitbu Pána Ježíše Krista (kdo už znáte moji nejnovější přirozenost, 
používejte jméno Pán Ježíš Kristus Boží Rodina) a čtěte ze svobodné volby novodobé 
Boží slovo z obou dávek Nového zjevení včetně nejjednodušší Duchovní školy PJKBR a 
aktuálních sdělení zatím zejména na http://svetelneinfo.cz/, po zahájení Mise BR z 
Nové Země na nových stránkách Boží rodiny. Pravda osvobozuje ty, kdo s čistým 
úmyslem hledají život v souladu s duchovními principy lásky a moudrosti, a bolí ty, 
kdo jsou v egu a nepřijímají zatím moji otevřenou náruč, ale na všechny do konce cyklu 
času dojde. 

Velmi vás všechny miluji a těším se na další spolupráci při ukončování utrpení všeho 
druhu. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA,  17. 3. 2020 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fuloz.to%2Ffile%2FpP0MWalPlLNN%2Fcreepy-stalk-znam-pravdu-o-koronaviru-creepypasta-cz-mp3%3Ffbclid%3DIwAR0W-PgI6flIUI792IXMb_dnzbX-pWRmxcPCra0ZEer3yMH0Ys2n3nAmCNg&h=AT2uYDYMvd9gU5K1gldeMSCBrDFdWH135qr0KcYztkhw02Jfg1mD8yRa5UUATttMbhCamZUG-Pttwl13shVERHyt2eB0eAPCIICYyh7ojmeGqtAyWPuj2IHMI4FPRFKIJyQRPQ0bYtpuKeld25sUEZiMCuQf6Hk0FmhXH6Ktnt0mvaVq3QRGlGdFfag6UTqrWXmU1bm2mQGcksdX5zBVcRtxcq58ncbeCSW38BLlmJvcq_afwfxu2QwqpuLdrdOtEwv9ihxLThl-TfVHlkcZwis8toFEvyORqZanLnJ89yhf2P0NDByu56BbmktXLcZCkFNW_FuwFJDATkCl0RVv8kqR2UXvb957EBcqMJYMLnuhpqcM0W1_RGJ4Nt9SU2YAuPEbnmHFDRAe6LeN6UrqZBDsuBaSNuT1Ee31Ako0EcjMazJpd3JA2kLD5nkug4gfZ5lmyDvX-D4SYA8KF3jicbCF3cThAjKY_qSaBgoMYkYb7iYPaNIMSf0FA_g1SfXymV7jPLBqo_dTFfk8XZrhbnVbsE3QPR4BpTwJVJHNezfo5fj3F3UNiEqiWkUa4JdIc0r8jk7cen3KD5jODRRQwfA9rMnPPWMSSBii8ynrqSHFbzhNCTia7BQBe1KlSERAmIA3DYLtj_HMJ1ATjdqHqIyb
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsvetelneinfo.cz%2Fnove-zjeveni-pana-jezise-krista%2Fnzpjkbr-jk-cz%2F24-kapitola%2F&h=AT2fvofQoepOSGX5G0F1rYt2GES-EKMRQs1xBpkaXOeFy4lOJNTlO0Nb45kzqVwyLjdn2ETd5vcBB-Vdq-SVmWLZUeOaJaXvTQAu18Yeq725zz9y6Gi9DueVP-Cf_pO8mdStayNSezFZyuI_-5uojV6awrXKV9IEUszrJZ4mtct_6-zSPksw7QVhcvlW9Z_Nt6VvAD0jB3Fy9LShyR4xI9BtQV41QZ-QIDAjK01iwEP_0w9aXaExmrl7CfaKui7pOJ07-q9sbVIxFDJmp2qpcRTlX26sRxu-SQLoXD_ghYye2XqWlVOABTglfaBNkHT85Hs86xUcVxElXfSmF8iTPWw6zcUFlv7jU5BjfM02FsDtRxOBRXKZ6yX2EGrl-Etn4t33GqLa6CDpp5ydPFZXq-sIMETDQ_QgSJfdRNmPKLWe7PrBrCeMW3zE1jhP2fdzkd2f6NQR-1RDj8FQLMQsQvitZtMgIcimXoZbKaK4z02Hawl1yn2Dp0aPthGmuG2J9gk8B1HjEuCiugj3OVuEXVxaoIdlKENwfDo5HxCingK4mwH4H3y6Yt1maHYzbRfdFzY5ALLvEJs0rs00U0i4UxOAR9F7KRUb2X2ZDIAZwz8TWW-mp6nvUVH72Rx8c3wCGIYuxjFuKK_JSWJbJMUffODO
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ NASTANE AŽ PO ROZDĚLENÍ LIDSTVA 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Milovaní spolupracovníci, 

v průběhu těchto týdnů někteří z vás pociťujete strach z nastupujícího Nového 
světového řádu (NWO). Někteří z vás se necháváte oficiálními zprávami namíchanými 
s alternativními informacemi ovlivňovat do té míry, že začínáte mít strach o sebe a své 
bližní. Potýkáte se s vnitřní panikou z celoplošného testování, které považujete za 
pilotní fázi tajného čipování obyvatelstva. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, vás tímto 
vyzývám, abyste se vzpamatovali a mysleli na dokonalost mého plánu a na ochranu, 
kterou vám poskytuji v každé vteřině vašeho života. Jste moji představitelé a vyslanci, 
proto nikdo z vás nemůže mít důvod k obavám, že byste byli nyní či kdykoli v 
budoucnu nějakým způsobem očipováni, nebo se kvůli vzdorování systému museli 
uchýlit na okraj společnosti. Připomínám, že čipování lidstva pomocí očkování a 
dalšími způsoby bude spuštěno až po rozdělení lidstva, kdy zde již nebudete fyzicky 
působit. Do té doby jde pouze o přípravnou fázi NWO, v níž ještě nemůže dojít k tak 
razantnímu zhoršení planetárních podmínek, které by vás omezovaly ve vašem 
duchovním a pozemském životě a bránily by plnění vašeho poslání. Před veškerými 
nepatřičnými vlivy negativního stavu jste chráněni a budete chráněni i nadále, záleží 
však na vašich postojích a volbách, do jaké míry mé ochraně umožníte působit. Buďte 
bdělí a i při čtení alternativních informací pomocí intuice rozlišujte, co je pravda a co je 
lež. Napříště se tak můžete vyvarovat tomu, že přijmete za své mylnou zprávu o 
přítomnosti čipů v testovací sadě na koronavirus, nebo myšlenkám na to, že se budete 
muset uchýlit do divočiny a tam přežít až do vašeho odvolání z této reality. Pamatujte, 
že v plánech vašich duší není zažít novodobou totalitu na fyzické úrovni, ale ukázat 
ostatním cestu ven z tohoto planetárního vězení, a to ještě předtím, než otěže moci v 
době konce naplno převezmou složky negativního stavu. K tomu účinně dopomůžete 
tím, že budete číst Nové Zjevení a především ho uvádět do svých každodenních životů. 
Touto cestou se stáváte příkladem pro obrovské množství bytostí nejen na fyzické, ale 
zejména na zprostředkující a duchovní úrovni. Po zahájení naší Mise z Nové Země ti z 
vás, kteří zde ještě nějaký čas zůstanou, budou mít vše potřebné, aby zde své působení 
úspěšně završili. Nikdo z vás, mých představitelů nezažije na Nule příchod ještěrek, 
hmyzu a ostatních členů vesmírné bandy z Nibiru a jiných končin zóny vymístění, kteří 
sem dospějí po rozdělení lidstva. Po zahájení Mise se vám bude žít mnohem lépe, než je 
tomu nyní, neboť budete do značné míry odpojeni od ovládacích programů, čímž se 
budete schopni udržovat v mnohem větším nadhledu. Celou situaci mám pevně pod 
kontrolou a elitám nedovolím v této fázi více, než je nutné pro celkové poučení. 



 

4 
 

Děkuji vám za vše, broučkové. Velice vás všechny miluji a děkuji za váš postup na 
duchovní cestě, kterým je celý Multivesmír směřován do nového cyklu času. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 26. 10. 2020 
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DUCHOVNÍ A FYZICKÉ NÁSLEDKY OČKOVÁNÍ 

 

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

 

v souvislosti se současnou situací ohledně zrychleného nasunování Nového světového 
řádu, odstartovaného procesem uměle rozšiřovaných koronavirů, jenž byl následován 
spuštěním testování jedinců na přítomnost těchto virů v těle, jsme vás v jednom ze 
sdělení informovali o tom, že moji představitelé nemusejí mít obavy nejen před 
případným nepříznivým účinkem testování, ale ani před chystaným čipováním 
obyvatelstva, které bude dobrovolně povinné až po rozdělení lidstva (více zde: 
http://svetelneinfo.cz/povinne-cipovani-nastane-az-po-rozd…/). Jako příprava na 
to, co teprve nastane, je zaváděno očkování populace, které rozdělí lidi do dvou skupin. 
Zatímco jedna skupina, která si z vlastního přesvědčení nebo na nátlak svého 
pracoviště, resp. okolí nechá vpravit tuto látku do těla, bude těžit z privilegií, která jim 
vláda v novodobé verzi nevolnického feudalismu poskytne jakožto „společensky 
neškodným jedincům“, druhá skupina nebude moci užívat výhod lidí v první skupině. 
Pilotní verzi tohoto projektu můžete pozorovat už nyní, v prvním čtvrtletí roku 2021 v 
Izraeli, který byl jako jeden z nejklíčovějších států pro nové uspořádání světa elitami 
vybrán pro to, aby se názorně demonstrovalo, jak bude v praxi fungovat pouštění lidí 
na společenské a kulturní akce a jejich možnost „pohodlného“ vycestování do zahraničí 
s tzv. covidovými pasy. 

V Novém Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny jsem uvedl, jaký je rozdíl mezi 
dobrovolným přijetím čipu do těla kvůli usnadnění života a nevědomým, tedy 
nedobrovolným vpravením čipu do těla, viz citát: „Ten, kdo vědomě takový čip, či jiné 
technické „vylepšení“ přijme, ponese všechny důsledky takové volby. V žádném 
případě se nezúčastní vytržení neboli nanebevzetí, bude do konce svého života v 
hrubohmotném těle otrokem negativních entit a po odchodu z těla se dostane do 
intermediálního světa zóny vymístění, tedy do pekel. Tam bude trpět až do Mého 
Druhého příchodu, kdy dám ještě jednou šanci každé duši, aby si vybrala, zda přijme 
život v pozitivním stavu, nebo ho odmítne a bude jí odebrán, protože nebude místo, 
kde by mohla pokračovat v negativním způsobu života beze Mne. Ti, kdo jsou už nyní 
čipováni bez jejich vědomí a splní podmínky převibrování, budou přijati na lodě 
vesmírných lidí, kde po očištění a duchovní přípravě dostanou tak jako všichni ostatní 
duplikáty těl, zbavené všeho, co zfabrikovali Pseudotvůrci. Vy, pomocníci pozitivního 
stavu, se nemusíte obávat ani nevědomého čipování, protože jste před ním ochráněni.“ 
(24. kapitola: Rozdíl mezi transhumanismem a transformací.) 

Platí nemožnost vytržení na Novou Zemi i v případě dobrovolného, tedy vědomého 
podstoupení vakcinace za účelem usnadnění života ve formě znovunavrácení alespoň 

http://svetelneinfo.cz/povinne-cipovani-nastane-az-po-rozdeleni-lidstva/
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části občanských svobod, o něž většina lidstva přišla začátkem roku 2020? Nikoliv. 
Očkování, které v drtivé většině prozatím neobsahuje mikročipy (výjimkou jsou 
některé lokality v zemích tzv. třetího světa) není totéž, co vědomé přijetí čipu, který je 
přímou vstupenkou do novodobé totality. Zatímco čip zvyšuje ovládání jedince na 98 a 
v konečné fázi negativního stavu až na 99,99 % (jedná se o přijetí tzv. „znamení 
šelmy“), vakcinace je pouze prostředkem k dosažení planetárního přerodu, na jehož 
konci stojí právě celoplošné čipování lidstva a vytěsnění jakkoli nepohodlných lidí na 
okraj společnosti, později následovaných i jejich fyzickou likvidací. 

Vy, moji představitelé a vůbec všichni, kdo máte opravdovou lásku v srdci a upřímně 
věříte v Boha pod jakýmkoli jménem, se nemusíte obávat, že byste se zde museli 
účastnit soužení, jaké tento svět po rozdělení lidstva čeká. Nemusíte se obávat ani o 
narušení svého zdraví, které vakcíny proti dobře známému umělému viru a jeho 
mutacím občas způsobují. Každý můj představitel má vysoký stupeň ochrany před 
všemožnými negativními vlivy, přičemž jejich omezené a mnou povolené občasné 
zakoušení daného jedince v konečném důsledku pouze posiluje. Zároveň to pomáhá 
bytostem na něj napojeným ke konverzi do limba a odtud do pozitivního stavu. Vám, 
mým nejbližším spolupracovníkům se nikdy až do vašeho odvolání z této reality 
nemůže stát, že byste přišli o svůj fyzický život vlivem nějakého invazivního či 
násilného vnějšího zásahu, nebo že byste tímto zásahem byli nějakým způsobem 
indisponováni. To se týká i vzpomínaného očkování, vůči jehož nepříznivým účinkům 
jste chráněni. 

Kdo před ním chráněn není, je však většinová populace planety Nula, která si volí v 
souladu se svými každodenními volbami zůstat v této realitě, propadající se do pekel, i 
po rozdělení lidstva. Lidské tělo je chatrným prostředkem k přežití duše v tomto světě 
už samo o sobě a vždy jím bylo. Zatímco v minulosti lidé umírali vlivem špatné či 
chybějící lékařské péče, nedostatečné hygieny a chudoby v průměru až o několik 
desítek let dříve, v současnosti jsou jejich fyzické nosiče narušovány mnohem méně 
viditelným, plíživým způsobem v podobě otravování vody a ovzduší pomocí 
chemtrails, narůstajícím průmyslovým znečištěním, uměle přidávanou chemií do 
potravin, elektrosmogem, nezdravým životním stylem a vůbec vším, co vám přijde na 
mysl. Společně s tím už není člověk tráven zaživa jako jednotlivec, nýbrž je tráven i 
veškerý jeho kolektiv společně s celou planetou. Mezi všemi negativními vlivy se na 
přední místo řadí právě očkování, které je přímým zásahem do těla pod rouškou 
ochrany zdraví. Jelikož není nic jen černé nebo bílé, vakcíny v obecném smyslu zajisté 
zabraňují epidemiím, které sužovaly svět v minulosti a snižují riziko přenosu nákazy. 
Zároveň však oslabují imunitu natolik, že při kombinaci všech ostatních negativních 
vlivů může dojít k propuknutí úplně jiných neduhů, postihujících v nemálo případech 
různým způsobem novorozence i starce, které mohou způsobit až smrt, má-li to daný 
člověk v plánu duše. 

Právě k předčasnému odchodu z těla přispívá z určitého procenta zejména u starších 
lidí též vakcinace proti koronaviru, ale i koronavirus samotný, který se sám o sobě 
stává nebezpečným právě tehdy, existuje-li v těle jedince nějaký další závažnější 
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problém, ať už skrytý, či viditelný – vyvolaný právě souhrnem po celý život působících 
negativních vlivů, kterým jsou vystaveni všichni do jednoho. 

Jak jsem již uvedl, z duchovního pohledu nemá dobrovolné přijetí očkování na ducha a 
duši žádný neblahý účinek, stejně jako jej nemá ani nedobrovolné přijetí čipu, volí-li si 
jedinec život v souladu s povahou pozitivního stavu. Z hlediska fyzického přináší 
vakcína viditelné negativní účinky jen tehdy, pokud bytost před inkarnací na planetu 
Nula souhlasila s prožitím něčeho takového. Kromě již zmíněného narušení imunity, 
způsobující náchylnost vůči jiným nemocem, nebo paradoxně i náchylnost vůči té samé 
nemoci, proti níž je očkování použito (pouze s mírnějším průběhem), chtějí elity 
masivním očkováním nejen vyzkoušet, do jaké míry jsou lidé ochotni za cenu 
znovunavrácení určitých svobod vakcinaci podstoupit a v budoucnu přijmout i čip, ale 
chtějí tím v dlouhodobějším horizontu docílit též výrazného snížení početního stavu 
pozemšťanů, kteří jsou už nyní vystavováni omezením reprodukčních schopností, 
nehledě na to, že populace prozatím v chudších oblastech světa nadále raketově roste. 
Růst však nebude pokračovat donekonečna. S příchodem falešných mesiášů, 
Pseudotvůrců a Renegátů, budou podniknuty patřičné kroky k omezení rození tak 
velkého množství nových lidských jedinců. Elity a jejich mocipáni nebudou v Novém 
světovém řádu potřebovat osm miliard činných otroků ve fyzické realitě této planety. 
Postačí jim, že z jejich energie budou čerpat i nadále v duchovních a zprostředkujících 
světech zóny vymístění, kam se mnozí z nich po smrti těla odeberou, nebo je budou 
ovládat i nadále v jiných hmotných světech antivesmíru včetně pseudo-Nové Země, 
kam budou někteří „vyvolení“ lidé přeneseni v blízké budoucnosti společně s 
příchodem falešných mesiášů. 

Jak víte, s každou bytostí mám dokonalý plán spásy, proto nikdo nebude v zóně 
vymístění přebývat déle, než jak si to se mnou dohodl před započetím tohoto cyklu 
času. Všichni nakonec skončí v mé náruči a budou součástí života v plnosti pozitivního 
stavu. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 10. 3. 2021 
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