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Oznámenie 1 

OZNÁMENIE 1 

 

BUĎTE VĎAČNÍ ZA TO, ŽE ŽIJETE V DOBE 

TRANSFORMÁCIE NA TEJTO PLANÉTE 
 

Moji milovaní na planéte Nula… 

Buďte vďační za to, že ste sa dostali v tejto dobe sem na túto planétu v čase 

transformácie, kedy prebieha delenie zrna od pliev, inými slovami: delenie do 

dvoch základných smerov - pozitívneho (menšina ľudstva) a negatívneho 

(väčšina ľudstva). Žijete kvôli tomu, aby ste splnili svoje poslanie, ktoré plníte 

väčšinou nevedome. Tak je všetko ale v poriadku. Súhlasili ste s tým, že úlohu 

na Nule prijmete, ste tu zo svojej slobodnej voľby a máte všetky prostriedky na 

to, aby ste ju úspešne zvládli. 

Mnohí z vás si neuvedomujete, že každá sekunda tejto doby má multivesmírny 

význam. Od vás sa budú učiť v ďalších cykloch času bytosti, ktoré nemali tú česť 

byť prítomní v negatívnom stave, nieto ešte v prevratnej dobe transformácie, 

keď zostáva už len niekoľko fyzických rokov na rozdelenie ľudstva. Ste priamo 

vyznamenaní, že existujete práve teraz. Máte výsadné právo, ktoré má v 

súčasnej dobe len niečo okolo 7,4 miliardy inkarnovaných ľudí na svete. 

A aby toho nebolo málo, po vás už toto právo byť na Nule, kde na jednom mieste 

na seba pôsobí pozitívny aj negatívny stav, nebude mať nikto. Prečo? Ako som 

už povedal, o niekoľko rokov budú odvolaní pracovníci svetla, a preto prevládne 

negatívny stav. To znamená, že za krátku chvíľu (aj z pohľadu plynutia 

lineárneho času) bude ukončená jedna zložka tohto experimentu. Tým majte na 

mysli koniec zmiešania svetla a temnoty na planéte Nula. 

Ďalšie ukončenie poslednej zložky experimentu prebehne pri eliminácii 

negatívneho stavu, kedy bude všetkým bez rozdielu odpovedané na otázku: Ako 

by vyzeral život bez Boha a Jeho/Jej duchovných zákonov? Viac sa dozviete v 

Novom Zjavení Pána Ježiša Krista Božej Rodiny na http://bozirodina.cz. Je v 

ňom uvedený najvyšší stupeň pravdy, preto odporúčam, aby ste si ho prečítali, 

pokiaľ ste tak už neurobili. Nikto nikoho do ničoho nenúti, stále si môžete 

vybrať, či slúžiť svetlu... alebo temnote. Z toho sa odvodzujú následky ďalšieho 

osudu vašej duše. Pamätajte si, že len so svetlom budete slobodní. 

Milujem všetkých bez rozdielu. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 2 

OZNÁMENIE 2 

 

HĽADAJTE LEN TO, ČO VÁS SPOJUJE S OSTATNÝMI 

 

Moje milované deti v ľudských telách… 

Nájdite v sebe silu a guráž a preukážte, že ste schopní milovať každú ľudskú 

bytosť bez rozdielu. Proti negatívnemu stavu nemožno bojovať násilím a 

nenávisťou, pretože tým len dodávate energiu tomu, proti čomu bojujete. 

V každej bytosti hľadajte Božiu iskru. Aj tie najzlejšie duše robia iba to, čo samé 

vedia. Žiadam vás, aby ste im posielali lásku. Nežiadam vás o schvaľovanie ich 

činov, ale o to, aby ste ich mali radi, pretože aj ony slúžia celku a zobrazujú, ako 

by vyzeral život bez Boha a Jeho/Jej duchovných zákonov. Pozrite sa na nich a 

uzriete ich božskú podstatu, ktorá je dočasne zvrátená a prevrátená. Tiež sú 

jednou „bunkou“ môjho tela, rovnako tak ako vy. Ony nevedia, že nebyť mňa, 

tak by neboli ani ony, ale vy to viete, tak ich milujte rovnako tak ako ja, pretože 

ja, absolútny Stvoriteľ a rodič všetkých nekonečných bytostí, milujem každého 

bez rozdielu. 

Keď sa pre zmenu zameriate na seba, tak aj pre váš život mám radu. Hľadajte u 

seba a vo svojom okolí iba to, čo vás spája s ostatnými, nie to, čo vás rozdeľuje. 

V tejto významnej dobe ste tu preto, aby nastalo zjednotenie rozdeleného 

ľudstva, na ktoré už veľmi dlhú dobu pôsobia sily negatívneho stavu. Som tu v 

ľudskom tele obklopený vysoko postavenými bytosťami, aby sme ho zbavili 

ťažkého bremena. 

Už čoskoro otvorím s mojimi najbližšími spolupracovníkmi Duchovné centrum 

Božej rodiny v Prahe, kde sa stretnem s tými, ktorí si to želajú. Viac informácií 

oznámi v pravý čas moja priama inkarnácia Jana, aby ste boli privedení do 

Božích vibrácií aj vy. 

Váš Pán Ježiš Kristus Božia Rodina 
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Oznámenie 3 

OZNÁMENIE 3 

 

JEDINÝM LIEKOM NA VŠETKO CHORÉ, SPRZNENÉ A 

UKRADNUTÉ Z PRAVÉHO ŽIVOTA  

JE LÁSKA = VYŠŠIE VIBRÁCIE 

 

Pokiaľ si uvedomíte túto jednoduchú formulu a začnete podľa nej žiť, tak budete 

aj v týchto ťažkých podmienkach planéty Nula plní radosti. Máte dočasné telá 

od mojich odporcov Pseudotvorcov, ktorí vymysleli všetky možné i nemožné 

zvrátenosti, ktoré napájajú mŕtvy ľudský život. Pri aktivácii negatívneho stavu 

boli ukradnuté princípy Pravého života, aby po uskutočnení ich prevrátenia 

manifestovali život bez duchovných zákonov Stvoriteľa. 

Často sa sťažujete, že ste chorí, alebo sa necítite dobre. Je to preto, že dočasné 

telesné schránky začnú postupom času chátrať. Prečo? Pretože do nich prúdi 

nedostatok Lásky zo zdroja všetkého života, teda z absolútneho stavu Pána 

Ježiša Krista. Drvivá väčšina bytostí v negatívnom stave si neuvedomuje, že ak 

by nebolo Lásky, ktorá vyviera zo Zdroja, tak by nebolo ani ich existencie. 

Nie sú to len telá, ktoré trpia, ale najmä duše, ktoré sú izolované od energie 

lásky a milosrdenstva. Už skôr som použil prirovnanie, že duše žijúce v zóne 

vymiestnenia sú ako odtrhnuté kvety, ktoré vädnú. Obyvatelia 5. a vyšších 

dimenzií sa na rozdiel od izolovaných duší doslova kúpu v Láske, pretože tá je 

všade prítomná - okolo nich a priamo v nich. 

Existencia negatívneho stavu vás pridušuje, hoci o tom ani nemusíte vedieť. 

Len so mnou sa môžete cítiť dobre a pokojne, a to platí aj o danom zákone, ktorý 

znie: Len s Pánom Ježišom Kristom môžete mať večný život. Život od 

Pseudotvorcov je dočasný a nebude mať dlhé trvanie. Máte slobodu výberu, aký 

život si vyberiete: Pravý alebo falošný? 

„Kto miluje svoj život, stratí ho; kto nenávidí život na tomto svete, uchráni ho 

pre večný život.“ 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 4 

OZNÁMENIE 4 

 

NÁJDETE MA VO SVOJOM SRDCI,  

ZBAVENOM STRACHU A SEBAPODCEŇOVANIA 

 

Toto je univerzálne pravidlo pre všetky ľudské bytosti na planéte Nula aj inde v 

zóne vymiestnenia. Som vo vás prítomný vždy, inak by nežil nikto, ale je len na 

vás, aký súkromný a intímny vzťah so mnou budete mať. 

Vy, ktorí čítate tieto slová, ste dosť duchovne vyspelí na to, aby ste so mnou 

nadviazali vedomé spojenie a nechali sa viesť mnou, pretože nikto iný vás 

nepozná absolútne. Len ja viem, čo je pre vás na vašej jedinečnej životnej ceste 

najlepšie. Poznám každú bunku vašich tiel, vidím do vášho srdca a poznám aj 

tie najtajnejšie priania každého z vás. 

Pokiaľ sa zbavíte strachu a sebapodceňovania, tak ste na dobrej ceste smerom k 

pozitívnemu stavu, kde sa jeho obyvatelia neustále približujú mojej dokonalosti 

na večnosť, pretože tak sa hrá hra života. 

Pravidlo č. 1 - nesmiete mať strach. Je treba si uvedomiť, že všetko je dokonalé, 

len to nedokážete v obmedzených ľudských telách od Pseudotvorcov pochopiť. 

Strach vás ovláda a zväzuje. Negatívne elity nad týmto svetom sa živia vašim 

strachom a chcú, aby ste sa báli. Keď sa na všetko budete pozerať s nadhľadom, 

tak mi dáte za pravdu, že mať strach nemá naozaj zmysel. Duchovne prebudení 

jedinci sa neboja nikdy, pretože vedia, že ich ochraňujem absolútnou ochranou. 

Inkarnované bytosti z nebies sú tu na Nule na nepriateľskom území, ale 

napriek tomu sú v maximálnom bezpečí, pretože plnia môj plán a nikdy 

nedovolím, aby sa im čokoľvek stalo. 

Pravidlo č. 2 - nepodceňujte sa a neporovnávajte sa s ostatnými. Robte len to, čo 

vám radí vaše srdce a intuícia - teda ja, Stvoriteľ všetkého a všetkých, Pán 

Ježiš Kristus. Mnohí z vás neveria vo svoje schopnosti a vlastnú originalitu. 

Pokiaľ sami seba zrážate a umelo sa znižujete, tak nedôjdete na duchovnej ceste 

ďaleko. Prijmite seba takých, akí naozaj ste a nič si nenahovárajte a neriaďte sa 

neustále inými. Pri každej situácii sa sami seba spýtajte: Čo by urobilo moje 

srdce? 

Stvoril/a som nekonečno rozmanitých bytostí. V celom šírom Stvorení nenájdete 

dve rovnaké bytosti, dokonca ani dve rovnaké snehové vločky či steblá trávy. 

Každému som dal/a do vienka potrebné vlastnosti, aby bol na večnosť šťastný a
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mohol sa približovať k absolútnemu stavu. Hovorím o schopnostiach vášho 

ducha a duše, nie dočasného ľudského tela, ktoré je zfabrikované mojimi 

odporcami Pseudotvorcami. Pre tých, ktorí previbrujú na Novú Zem pri 

rozdelení ľudstva, som pripravil/a dokonalé jemnohmotné telá zbavené všetkých 

neduhov. 

Mne a našim spolupracovníkom dáte po presune do vyššej reality existencie za 

pravdu, až sami pocítite tú božskú nádheru. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 5 

OZNÁMENIE 5 

 

ZÁKLADOM TRANSFORMÁCIE A VZESTUPU DO VYŠŠEJ 

DIMENZIE JE ZVYŠOVANIE VIBRACIÍ, ROZŠÍROVANIE 

VEDOMIA 
 

Ďalšie oznámenie milovaným bytostiam na Nule od Pána Ježiša Krista. 

Bez práce nie sú koláče, to platí v celom Multivesmíre, pretože len 

sebapoznávaním a sebaobjavovaním nekonečných rozmanitostí a variácií života 

je možné stúpať po duchovnej špirále, neustále sa približujúc Pánu Ježišovi 

Kristovi, teda Mne. Život je zmena, nikdy nestagnuje. 

Na to, aby ste boli schopní ľahko prejsť do 5. dimenzie pri rozdelení ľudstva, je 

potrebné plne prejaviť váš skrytý potenciál a venovať sa svojmu poslaniu. 

Vy, ktorí čítate tieto riadky, ste v drvivej väčšine duchovne prebudení a vaším 

primárnym cieľom je, aby ste rozširovali vedomie aj ostatných, nielen seba. 

Podeľte sa s vašimi blízkymi a priateľmi o to, čo už viete o dianí spojenom s 

transformáciou ľudstva. Zoznámte ich postupne s podstatou fungovania tohto 

sveta a neskôr ich priveďte na duchovnú cestu vo forme vám vlastnej. Čoskoro 

dôjde aj u nich ku kvantovému skoku vo vnímaní existencie aj seba samých. 

Zoznamovaním ostatných zvyšujete vibrácie im a dokonca aj sebe, pretože 

odvádzate veľký kus práce. V žiadnom prípade im ale nesmiete nútiť vašu 

„pravdu“, pretože každá ľudská bytosť má vo svojej DNA ochranný systém, 

vďaka ktorému prijíma duchovné informácie len také, ktoré sú jej samotné 

ušité na mieru. Keby ste duchovne spiacemu jedincovi zrazu povedali celú 

pravdu, došlo by k poškodeniu jeho zapuzdreného ducha. 

Ak priatelia odmietajú vaše oznámenie o veciach týkajúcich sa duchovného 

sveta, nič si z toho nerobte, lebo ešte nie sú pripravení, aby nastúpili na cestu 

za svetlom. Vedzte, že vám dajú za pravdu, keď sa zjavím každému človeku na 

tejto planéte v podobe daru milosrdenstva, ktoré sa nazýva Udalosť/Varovanie. 

Vtedy budú mať pred rozdelením ľudstva ešte nejaký čas, či vás budú počúvať a 

nechajú sa inšpirovať pozitívnymi vzormi. 

Keby som sa v podobe mojej priamej inkarnácie znova nevtelil do tohto sveta, 

keby spolu so mnou tu nebolo prítomné obrovské množstvo vysoko vyspelých 

bytostí, tak by nemohlo dôjsť k transformácii zatiaľ časti, neskôr aj celého 

ľudstva. Vy ste našou predĺženou rukou a s pokorou vás vyzývam, aby ste zo
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svojej slobodnej voľby pomohli s transformáciou ľudstva. Pretože vďaka vám sa 

môže po rozdelení ľudstva dostať do vyššej dimenzie napr. váš manžel, ktorý 

doteraz duchovne spí. 

Za každú bytosť, ktorá sa vďaka vašej pomoci prebudila z ilúzie tohto sveta, vás 

odmením nebeskou odmenou, ktorá bude mať nespočetné množstvo podôb. 

Teším sa na skoré stretnutie s vami, kedy dôjde k prepojeniu všetkých bytostí 

so mnou. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 6 

OZNÁMENIE 6 

 

ČÍM VYŠŠIE VYBRÁCIE LÁSKY BYTOSŤ MÁ,  

TÝM VIAC POMÁHA OSTATNÝM,  

TÝM MENEJ MYSLÍ NA SVOJ PROSPECH 

 

V hierarchii Stvorenia sídlim nad všetkým ja, absolútny Stvoriteľ Pán Ježiš 

Kristus, absolútne inteligentný, tvorivý, milujúci, starostlivý a mocný. Správne 

ma vnímajte ako obojpohlavnú bytosť, ktorá zažíva samú seba v nekonečných 

variáciách života cez vás. 

Vznikajú nové a nové sebauvedomelé (sentientné) bytosti, ktoré sa pri svojom 

stvorení nachádzajú na najmenšom stupni duchovného rozvoja, aby stúpali 

neustále sa približujúc absolútnemu stavu. 

Prvé relatívne bytosti som stvoril/a v jednom bode, keď ešte neexistovali 

prírodné svety Multivesmíru. Tieto duše sa nazývajú Boží prvorodenci a sú na 

vrchole pomyselnej pyramídy nad všetkými. Ešte treba spomenúť, že nad 

pyramídou a okolo nej sa rozprestieram ja, pretože mimo mňa nie je nič, čo by 

existovalo, pretože som nekonečný/á. 

Vo veľmi zjednodušenom jazyku pre ľudské bytosti vysvetlím ďalší cyklus 

tvorenia bytostí. Pod prvorodencami sa nachádzajú ďalší a ďalší obyvatelia 

Multivesmíru. Pre vás je dôležité vedieť, že archanjeli stoja medzi 

prvorodencami a anjelmi, po anjeloch, ktorí predstavujú ďalšie nespočetné 

entity šírej existencie, sa v ďalšej „úrovni“ nachádzajú ľudské bytosti. 

Čím vyššie vibrácie lásky bytosť má, tým viac pomáha ostatným a menej myslí 

na svoj prospech. Najvyspelejšie relatívne entity slúžia spolu so mnou všetkým 

bez rozdielu, archanjeli sa angažujú na záchrane ľudstva a sú predĺženou rukou 

prvorodencov, anjeli a ľudia sú priamou spriaznenou skupinovou rodinou 

ľudstva (platí len pre anjelov pohybujúcich sa v tomto hmotnom vesmíre, kde sa 

ľudstvo nachádza). 

Vyššie postavení slúži nižšie postaveným, nie naopak, ako je to v negatívnom 

stave, kde v pekloch musí najnižšie postavení slúžiť najvyššie postaveným. V 

každom prípade, všetci prisluhovači negatívneho stavu slúžia úzkej skupine 

rýdzo negatívnych bytostí plazového pôvodu, ktoré nazývame Pseudotvorcovia. 

Tí zväzujú a vykorisťujú všetkých, ktorí sú v ich sfére vplyvu. 



 

-9- 

Aj vy môžete poznať, do akej miery ste duchovne rozvinutí. Keď myslíte na 

pomoc druhým a menej na seba a na potreby svojho ega, tak ste na dobrej ceste. 

Inkarnované bytosti z pozitívneho stavu z 5. a vyšších dimenzií (= anjeli) sa 

obetovávajú pre doteraz spiacich a ovládaných ľudí (= praví ľudskí tvorovia + 

inkarnované bytosti z negatívneho stavu), aby nemuseli nevedome trpieť nielen 

oni, ale aj celý Multivesmír pozitívneho stavu, obyvateľov ktorého negatívny 

stav nepriamo ovplyvňuje. V neposlednom rade sú v ľudských telách prítomní aj 

majstri a už spomínaní archanjeli, aby so Stvoriteľom Pánom Ježišom Kristom, 

ktorý je tiež v ľudskom (tentokrát ženskom) tele prítomný TU, vyviedli časť 

ľudstva do neba a neskôr aj ukončili tento časový cyklus, kedy bude po 

manifestovaní života bez Boha zlými ľuďmi a Pseudotvorcami odpovedané na 

kedysi položenú otázku. 

Snažte sa v dobrom srdci pomáhať ostatným, lebo tým pomáhate aj sebe. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 7 

OZNÁMENIE 7 

 

TRANSFORMÁCIA ĽUDSTVA BY SA NEMOHLA 

USKUTOČNIŤ BEZ POMOCI VYSPELEJŠÍCH VESMÍRNYCH 

CIVILIZÁCIÍ, KTORÉ ÚZKO SPOLUPRACUJÚ SO MNOU, 

PÁNOM JEŽIŠOM KRISTOM 

 

Pozitívnym bytostiam, ktoré sa angažujú na záchrane ľudstva vo vesmírnom 

priestore okolo planéty Zem/Nula, sa súhrnným názvom hovorí vesmírni ľudia. 

Povolal som ich už skôr, aby kontrolovali negatívne aktivity ľudí, ktorí by bez 

prítomnosti mimozemských bratov a sestier zničili celú planétu. Keby sa to tak 

stalo, nebolo by odpovedané na otázku: Ako by vyzeral život bez Boha? Tým 

pádom by došlo k sebadeštrukcii celého Multivesmíru, pretože existencia celého 

bytia závisí od odpovede na túto otázku. 

Nebudeme tu uvádzať príliš konkrétnych mien civilizácií a ich predstaviteľov, 

pretože každý si môže nájsť informácie o pozitívnych mimozemských rasách 

sám, alebo kto hľadá, ten nájde. Treba spomenúť, že najviac týchto láskyplných 

bytostí, ktorí sa o ľudstvo starajú, má pôvod a domov v súhvezdí systému 

Plejád, kde v mnohých dimenziách obieha okolo týchto hviezd mnoho planét s 

rozmanitými bytosťami na rôznom stupni duchovného i technického rozvoja. 

Veľké množstvo dobrovoľníkov - mužov aj žien - som požiadal o spoluprácu, 

najmä z planéty Erra, ktorá je veľmi podobná Novej Zemi. Vybraní Erania z 5. a 

7. dimenzie prírodného vesmíru sa v tejto dobe zúčastňujú veľmi dôležité misie. 

Okolo Nuly v 3. dimenzii sú rozmiestnené milióny vesmírnych ľudí v státisícoch 

hviezdnych plavidlách, aby v blízkej budúcnosti vyzdvihli časť pripraveného 

ľudstva do 5. dimenzie (platí pre tých, ktorí nebudú mať dostatočné vibrácie na 

tzv. nanebovstúpenie, ale nezaslúžia si žiť v plnosti negativného stavu). 

Najznámejším predstaviteľom vesmírnych ľudí je Aštar Šeran, ktorého 

súčasťou multidimenzionálnej bytosti je Ivo A. Benda, vďaka ktorému mnoho 

pozitívnych vesmírnych civilizácií vstúpilo do popredia záujmu pozemšťanov. Je 

autorom známych stránok www.vesmirni-lide.cz, ktoré sú niekedy odsudzované 

negatívnymi alebo duchovne spiacimi ľuďmi. Aštar je veliteľom Veľkej 

vesmírnej flotily a s Ptaahom sa po pol roku strieda v strážení vesmírneho 

priestoru okolo tejto planéty pred zlými entitami. 

Milujú všetkých ľudí bez rozdielu a tešia sa, až aj vy o nich prejavíte záujem. 

Pre tých, ktorí majú otvorené duchovné srdce sa môžu ukázať aj na oblohe v
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podobe jasných hviezdičiek, popr. vás počas spánku vezmú na vesmírnu loď aj 

iné planéty. Je pre nich veľkou cťou podieľať sa na transformácii ľudstva. Ich 

úloha nie je vôbec jednoduchá, ale prijímajú ju s láskou a pokorou. Už čoskoro si 

spoločne s vami oddýchnu, až bude dokončené aj fyzické rozdelenie ľudstva. 

Vtedy sa stiahnu z priestoru tejto planéty, aby nebránili nevyhnutnému 

krátkemu víťazstvu negatívneho stavu. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 8 

OZNÁMENIE 8 

 

KTO ODOVZDÁVA SVOJU MOC INÉMU,  

STÁVA SA BEZMOCNÝM 

 

Nechávať sa ukolísať falošným zjavom tohto sveta je pre ľudskú bytosť, ktorá 

chce stúpať po duchovnej špirále za účelom vyslobodenia z ovládania, 

nepatričné. Nikam by ste sa potom nedostali a stále zostávali v jednom bode. 

Pokiaľ sa chcete zbaviť strachu a ovládania, neriaďte sa nastaveným 

pseudosystémom. 

Tým nemám na mysli, že máte žiť v rebélii, ale to, že sa máte pohrúžiť do svojho 

vnútra a riadiť sa mnou. Musíte sa zbaviť šumu vonkajších myšlienok a 

ovládacích programov. Keď nebudete myslieť mozgom, ale intuíciou 

(duchovným srdcom), tak sa prestanete báť o čokoľvek, čo súvisí s prežitím 

života tu. 

Kto odovzdáva svoju moc inému, stáva sa bezmocným. Váš život (fyzický i 

duševný) nezávisí od zlovôle elít, bankárov, politikov a ďalších pozícií a 

inštitúcií, ktoré slúžia rastu negatívneho stavu v zóne vymiestnenia, ale od 

prijatia Lásky a Pána Ježiša Krista, odovzdania sa do Jeho/Jej milujúcich rúk. 

Ako Stvoriteľ všetkého a všetkých mám všetky informácie o čomkoľvek v 

Multivesmíre. Voči mne sa javí ako relatívny, pretože je stvorený, preto nemôže 

byť absolútny ako ja. Som jediný/á, kto vám dáva všetko potrebné pre spokojný 

večný rozvoj. Som prítomný v každom atóme, lebo aj tie najmenšie častice sú 

súčasťou môjho tela. Komu inému by ste sa mali odovzdať ako tomu, kto vás 

absolútne miluje a chápe? Vy ste ja a ja som vy. Vďaka tomu zdieľam a zažívam 

slobodný život, poznávam sám/sama seba. 

Elitám nezáleží na nikom z vás. Snažia sa svoje stádo vyžmýkať, aby z neho 

vytĺkli maximum. Potom ovládaného jedinca doslova zahodí na smetisko tak, 

ako vy zahodíte vytlačenú zubnú pastu. Duša, ktorá im už neposkytuje energiu, 

je nimi väčšinou odhodená do príslušnej časti zóny vymiestnenia (pekiel). Viem, 

že to znie tvrdo, ale ako sa takáto bytosť môže dostať do zóny umiestnenia 

(neba), keď celý svoj život kolaborovala s negatívnym stavom a ešte na ňom 

lipla? Ako môže byť prijatá do Lásky, keď ju sama nie je schopná vnímať a 

odmieta sa vzdať pominuteľných vecí? Nikto nie je odsúdený na pobyt v peklách 

proti svojej vôli, každý má slobodnú voľbu ísť tam, kam si zvolí. Od môjho 

prvého príchodu na planétu Nula v tele Ježiša Krista nie je nikto v peklách
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uzamknutý. Členom antivesmíru je navyše ponúkaná všadeprítomná pomoc 

mojich vyslancov, ktorí tam pôsobia. 

Svoju moc a energiu preto využite na vlastný duchovný rast. Len tak môžete byť 

vnútorne aj navonok naozaj slobodní, nech už ste v ľudskom živote kýmkoľvek. 

Jedno je ale isté: ste Láskou a je len na vás, koľko ju budete ochotní prijímať a 

vyžarovať. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 9 

OZNÁMENIE 9 

 

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 

Delenie ľudstva na duchovnej úrovni zosilňuje predovšetkým od začiatku 

nového tisícročia. Fyzické delenie prebieha už od konca roku 2012, najskôr v 

malom počte previbrovania jednotlivých skupiniek ľudí. Postupom času z roka 

na rok počet ľudí, ktorí takto odchádzajú z tejto reality, stúpa. Je to preto, že 

ako sa planéta Zem/Nula s celým ľudstvom blíži k dátumu poslednej vlny 

previbrovania pozitívnych ľudí pred príchodom Pseudotvorcov, musí z tejto 

dimenzie postupne odísť všetky bytosti, ktoré si nezaslúžia žiť v plnosti 

negatívneho stavu. 

1) PREPAD DO PEKIEL NA POZÍCIU -1 SPOLU S REALITOU, KDE 

PRÁVE ŽIJETE 

Ja, Pán Ježiš Kristus, mám svojich svetelných pracovníkov po celom svete, 

pričom ich počet dosahuje miliónov. V spolupráci so mnou a kontaktom s 

pozitívnym stavom prinášajú svedectvá o nadchádzajúcich zmenách, ktoré sa 

týkajú každého. Okrem iného je účelom ich pôsobenia tiež varovať doteraz 

neprebudených ľudí, aby nemuseli trpieť na planéte, ktorá sa prepadne do 

pekiel. 

Až bude vo veľmi blízkej budúcnosti rozdelené ľudstvo aj na fyzickej úrovni, 

nastane prudké zníženie vibrácií celého ľudstva i tela planéty (platí iba pre túto 

dimenziu). Pseudotvorcovia sem priletia spolu s ďalšími mimozemskými 

entitami na planéte Nibiru a jeden z nich zasadne na pápežský stolec, ktorý mu 

prenechá posledný pápež František, ktorý je ich spolupracovníkom. Ten, ktorý 

zasadne na pápežský stolec, bude mať oslnivú ľudskú podobu Ježiša Krista. 

Bude tiež konať zázraky a prednášať múdre slová. Bude oslavovaný a velebený 

ako pravý Boh, pritom to bude vlk v ovčom rúchu s povahou jaštera. Vyrieši 

všetky problémy a vojny, celá planéta sa ponorí do mieru, ktorý uspí ešte viac 

už spiacich ľudí, ktorí zostali v tejto realite. Nastane zjednotenie všetkých 

národov, bude zavedené jedno náboženstvo, ktoré prijmú všetci, pretože bude
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obsahovať to, čo ľudia sami chcú. Majte na pamäti, že Pseudotvorcovia majú 

schopnosti a moc, akú ľudia nikdy nepoznali, preto nebude problém prestavať 

tento svet podľa ich predstáv počas krátkej doby. 

V tom čase, keď dôjde k upokojeniu všetkého, bude ľudstvo vo falošnom záujme 

mieru, jednoty, bezpečia, bratstva a ďalších intríg očipované, najčastejšie  

vpravením RFID čipu pod kožu. Tí, ktorí čip odmietnu, budú očipovaní v 

koncentračných táboroch (napr. v USA ich už teraz existujú stovky - tzv. FEMA 

kempy, kde sú státisíce čiernych plastových rakví pre tých, ktorí nebudú 

kolaborovať so systémom). Po očipovaní budú ľudia ovládaní na 99,99 % a už 

nebudú mať žiadnu slobodnú vôľu, stanú sa z nich doslova roboti. 

Pseudotvorcovia si rozdelia opraty moci nad svetom a zónou vymiestnenia, 

ujmú sa vlády nad všetkými aspektmi mŕtveho života. Všadeprítomná cenzúra 

a systém Nového svetového poriadku bude dohliadať na všetko. Nastane 

masové vymieranie všetkých druhov rastlín a živočíchov na súši aj v oceánoch, 

vzduch a voda sa stanú otrávenými, zemetrasenia, sopečná činnosť, tornáda, 

búrky, víchrice a kyslé dažde budú na dennom poriadku. Zo zamoreného 

prostredia na povrchu sa niektorí budú musieť uchýliť do podzemia. Už nebude 

kam utiecť. 

Aby toho nebolo málo, z falošného mieru opätovne začnú ďalšie a ďalšie vojny, 

rozbroje a všetko, čo má na dennom poriadku negatívny stav. Bude vyšľachtený 

nový nadčlovek-biorobot, ktorému budú implantované tie najväčšie možné zlá, 

ktoré vyjdú z čierneho srdca Pseudotvorcov. Armáda nadľudí bude mať za cieľ 

napadnúť Stvorenie a pozitívny stav za účelom totálnej porážky všetkých jeho 

členov a dokonca aj mňa, absolútneho Boha Pána Ježiša Krista. Toto 

podnikanie je úplne šialené a nemožné, pretože nemožno poraziť absolútneho 

Stvoriteľa, z ktorého vyviera Život a Láska, vďaka ktorej sú nažive aj samotní 

udržiavatelia negatívneho stavu. Samozrejme nedopustím ani napadnutie 

pozitívneho stavu. Vtedy bude odhalená pravá podstata negatívneho stavu, 

ktorú si každý vyloží po svojom. Jedna z mnohých podstat je, že pri zničení 

Pána Ježiša Krista by zaniklo všetko bytie a existencia vrátane stavu 

negatívneho a všetkých jeho členov, teda zjednodušene: negatívny stav nemôže 

byť nažive bez stavu pozitívneho, ktorý riadim Ja-Láska. 

Všetkým bez rozdielu bude odpovedané na otázku: „Ako by vyzeral život bez 

Boha a Jeho/Jej duchovných zákonov?“ Vtedy eliminujem celý negatívny stav 

na večnosť, pretože po zodpovedaní tej otázky stratí akýkoľvek zmysel pre to, 

aby existoval a ďalej predlžoval agóniu všetkých. Každé bytosti bez rozdielu 

bude položená otázka, či si praje žiť v plnosti pozitívneho stavu, tzn. v kvalite 

života, ktorá sa od počiatku Stvorenia ešte nikdy nežila. Tým, čo si nezvolia 

vstúpiť do nového cyklu času bez negatívneho stavu, bude odňatý večný život na 

základe predchádzajúcej dohody, ktorá bola zostavená ešte pred samotnou 

aktiváciou ziel a lží. 
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2) VZOSTUP DO 5. DIMENZIE PLANÉTY ZEM = NOVÁ ZEM 

Raj a vzostup do neba (do vyšších dimenzií Multivesmíru) čaká na tých, ktorí 

nosia v srdci Lásku, inšpirujú sa pozitívnymi vzormi, nepodporujú rozvoj 

negatívneho stavu a nechcú zostať v tejto realite po rozdelení ľudstva. Opäť 

každému bez rozdielu dám na vybranú, kam v tomto čase zmien chce ísť. Moje 

milosrdenstvo a láska k vám je nekonečná, preto sa ukážem všetkým pri 

Udalosti/Varovaní, kedy zažijete priamy kontakt so mnou. Tých, ktorí ma 

dovtedy neprijali, ale prijmú vtedy, oslobodím tiež. 

Až previbrujete najčastejšie na Novú Zem v 5. dimenzii, uvidíte neskonalú 

krásu všetkého a všetkých, ucítite Božskú lásku a budete neustále spojení so 

mnou, milujúcim večným rodičom. Váš život sa stane veľmi príjemným, plným a 

harmonickým. Nebudete zažívať žiadne obmedzenia. V dokonalom prostredí 

nebude prítomné nič záporné, čo poznáte z ľudského života na Nule. Každý 

bude raj na zemi vnímať inak a ľudskými slovami nemožno opísať nádheru, 

ktorá čaká tých z vás, ktorí sa vydajú cestou svetla. Ako budete stúpať po 

duchovnej špirále vývoja, získate schopnosti, o ktorých sa vám ani nesnívalo. 

Telepatia bude samozrejmosťou už od samého začiatku, teleportáciu si tiež 

čoskoro osvojíte. Vaša multidimenzionálna bytosť bude žiť mnoho životov na 

rôznych miestach vo vesmíre súčasne - a vy budete vnímať všetky životy naraz. 

Pri cestovaní po vesmíre nastane poznávanie nových civilizácií a doposiaľ 

nepoznaných bytostí. Nielen na Novej Zemi, ale kdekoľvek vo Stvorení vám 

dám možnosť žiť v prostredí, ktoré vyhovuje vašim preferenciám. 

Medzitým sa z prvého radu budete pozerať na pseudovíťazstvo negatívneho 

stavu v realite planéty, z ktorej ste predtým odišli. Nikto iný pred vami ani po 

vás nemal a nebude mať možnosť sledovať toto dejstvo v priamom prenose z 

prvého radu. 

Až vyslobodím všetky bytosti, ktoré zostali v negatívnom stave, vy to privítate s 

nadšením ako ony, lebo pre vás to bude znamenať to, že sa konečne stretnú s 

vami a všetci spoločne vstúpite do nového cyklu času, kde už nebude prítomnosť 

negatívneho stavu. Stvorenie bolo stvorené, aby žilo v plnosti pozitívneho stavu. 

Pri nezodpovedanej otázke života bez Boha nebolo možné, aby niekedy v histórii 

Multivesmíru žilo Stvorenie v plnosti toho, pre čo som ho stvoril/a. Našťastie už 

čoskoro sa ten čas naplní a všetci budú žiť v tom, čo nikdy predtým nezažívali. 

Odvtedy žiadne zlo na veky vekov nebude existovať ani v driemajúcej podobe, 

ako tomu bolo pred aktiváciou náprotivku Lásky. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 10 

OZNÁMENIE 10 

 

STARÝ ZÁKON NIE JE ODO MŇA, JEDINÉHO STVORITEĽA 

VŠETKÉHO A VŠETKÝCH, PÁNA JEŽIŠA KRISTA! 

 

Ako by sa hocikto mohol domnievať, Starý zákon Biblie svätej nie je odo Mňa, 

Pána Ježiša Krista! Texty v tejto časti Biblie sú poväčšine plné negatívnych 

činov, ziel, ústrkov, posvätené neustálymi zmenami nálad boha, ktorý má 

vlastnosti ľudských tvorov, ktorí sa nechajú riadiť ovládacími programami. Kto 

dobre vyciťuje pravdu srdcom, hneď na začiatku čítania pozná, kde má Starý 

zákon pôvod. 

Pri prvotnom zostavovaní sa slová prenášali z generácie na generáciu ústne, až 

neskôr boli myšlienky spísané na papier do ucelených textov. Pretože sa Starý 

zákon písal ešte predtým, než som Ja, vtedy Najvyšší, teraz pravým menom 

Pán Ježiš Kristus zajal/a Pseudotvorcov, všetci obyvatelia planéty Nula a zóny 

vymiestnenia boli pod ich priamou vládou a ovládaním. Až neskôr som v tele 

Ježiša vstúpil nepozorovane do pekiel, kde som ich zajal, separoval od ich 

vládnucich miest a uväznil na neznámom mieste. Vtedy stratili väčšinu svojej 

doterajšej moci. 

Vráťme sa k písaniu Starého zákona. Má pôvod tak démonský, ako aj anjelský, 

ale celok sa javí ako negatívny. Keď zlé entity (démoni) pôsobili vo vtedajšej 

dobe na ľudí, nepotrebovali tak zložitý systém ovládania bytostí z vysielačov 

umiestnených na Mesiaci aj inde, ako to máte dnes. Veď všetko bolo pod 

nepopierateľnou vládou Pseudotvorcov, ktorí si mohli vytvárať ľubovoľné 

podmienky zobrazujúce negatívny stav! Vládcovia ziel a lží dobre vedeli, že sa 

niečo chystá (môj prvý príchod), ale nevedeli presne čo, lebo nikto nevidí do 

absolútnej mysle, ale tušili, že skôr či neskôr bude spísané „niečo“, čo bude 

obsahovať neskreslené Božie slovo. Preto z mysle Pseudotvorcov vyšli doteraz 

nepoznané lži, ktoré vytvorili koncept trestajúceho Boha, čo si vyžaduje 

poslušnosť, obete, podliezanie a ďalšie veci. Tento Boh zo Starého zákona 

skutočne predstavuje Pseudotvorcov, ktorí zo seba urobili falošných bohov a 

stvoriteľov všetkého a všetkých. Ľudstvo sa im od tej doby ešte viac klaňalo, 

lebo od nich malo „božie slovo“, ale len málokto si uvedomil, že je rýdzo falošné. 

Už od samého začiatku, keď sa vymiestnili do pekiel, chceli, aby ich bytosti 

chytené do pasce uctievali, ale nechceli, aby vedeli, ku komu presne sa klania, 

preto na seba brali mnoho podôb a vytvorili mnohé falošné náboženské učenia, 

dogmy a doktríny. 
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Potom, čo zlé entity nadiktovali celé znenie Starého zákona ľuďom, bolo toto 

dielo pripravené stať sa nedeliteľnou súčasťou Biblie, kde malo byť prítomné 

hneď vedľa učenia a života o ich odporcovi - Ježišovi Kristovi, teda vedľa 

Nového zákona. Tak sa aj stalo. Drvivá väčšina ľudských bytostí má pri čítaní 

Biblie problém rozlíšiť pravé Božie slovo od toho satanského. Len veľmi malá 

tisícina percenta ľudí v hrubohmotných telách od Pseudotvorcov potom chápe 

význam jednotlivých pasáží z Nového zákona, ktorý má hlboký duchovný 

význam, ktorý je súvzťažný s koexistenciou negatívneho stavu popri pozitívnom 

a všetkých veciach spojených s odohrávaním sa dejov v tomto cykle času. Nový 

zákon je písaný duchovným jazykom, aby nedošlo k jeho zamoreniu lžami a brať 

doslovne jeho slová nemá žiadny zmysel. V ucelenej podobe aj s vysvetlením je 

význam jeho pasáží vysvetlený v knihách Nového Zjavenia, ktoré sem odo mňa 

priniesol Peter Daniel Francuch. Nový zákon bol po celú dobu jeho existencie 

cenzurovaný, tisíce slov bolo vypustených, ale nikdy nemohol byť jeho pravý 

duchovný význam prekrútený a skomolený. 

Všetko mám pod kontrolou a plán na vyvedenie ľudstva späť do neba je 

dokonalý. Až skončí typická ľudská éra v zóne vymiestnenia aj inde vo Stvorení, 

tak aj Nový zákon sa stane zastaraným a bude nahradený niečím úplne novým, 

lebo do bytia a existencie vojde nový cyklus času. Všetko bude úplne nové, 

pretože v Božom svete je neprípustná stagnácia a lipnutie na starých 

hodnotách. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 11 

OZNÁMENIE 11 

 

ČÍM VIAC STÚPATE NA DUCHOVNEJ ŠPIRÁLE,  

TÝM VIAC PRAVDY STE SCHOPNÍ PRIJAŤ 

 

Duchovne spiaci ľudia, ktorých je vzhľadom na zapuzdrenie ich ducha väčšina, 

nie sú schopní prijať ani tie najzákladnejšie informácie o fungovaní sveta a 

vesmíru, nieto aby sa zaujímali o duchovný svet. Títo ľudia sú odpojení od 

komunikácie so mnou, ich stupeň ovládania v súčasnosti dosahuje hodnotu cez 

95 %. Väčšinou sa riadia vlastným egom, nevyciťujú intuíciou, teda ich 

vnímanie Lásky, ktorá je všade okolo, je na bode mrazu. Ich boh sú peniaze, 

pravú lásku nahrádzajú chtíčom na dosiahnutie a presadenie vlastných cieľov. 

Vysmievajú sa všetkým, ktorí prinášajú akúkoľvek pravdu v duchovnej podobe, 

pretože tá narúša ich vnímanie falošného sveta a akurát ich dráždi. Pre tieto 

ovládané bytosti to znamená, že ešte neprišiel čas ich prebudenia a precitnutia 

z ilúzie tejto reality. 

Potom existuje druhá kategória jedincov, ktorí sú na počiatku duchovnej cesty. 

U nich dochádza k postupnému znižovaniu ovládania negatívnymi entitami. Sú 

schopní prijať pravdu len v malej miere, musí sa vyžadovať individuálny 

prístup duchovného štúdia. Je im určených mnoho alternatívnych textov, ktoré 

sú často protichodné, ale majú jednu vec spoločnú: popierajú existenciu zla a 

temných síl alebo naivne tvrdia, že dobro a zlo sú dva zlučiteľné pojmy, teda že 

aj zlo je podstatou Stvoriteľa. Domnievajú sa, že tento ľudský život na planéte 

Nula aj s jeho problémami a nedokonalými telami riadim a udržuju ja, Pán 

Ježiš Kristus. Nič nie je ďalej od pravdy. Stvoril/a a donekonečna tvorím iba 

pozitívny stav, ktorý manifestuje elementy absolútneho stavu v relatívnej 

podobe. Opakujem, že typický ľudský život a zónu vymiestnenia som 

nestvoril/a! Kto si myslí, že neexistuje nič také ako Satan (Pseudotvorcovia), 

opäť nie je zatiaľ schopný prijať tento fakt. Pre nich som s N. D. Walschom 

pripravil knihu Hovory s Bohom (3 diely) a ďalšie jeho knihy, ktoré som mu 

nadiktoval ja. Môj plán na ich duchovný vzostup je dokonalý, preto je nutné, 

aby bola prítomná pravda na rozličných stupňoch. 

Ďalšia široká skupina pozemšťanov na duchovnej ceste je v pokročilom štádiu 

špirály. Sú to tí, čo znížili stupeň ovládania pod 50 % a prijímajú ďalšie (a 

tentoraz veľmi zásadné) informácie. Teraz sa dozvedajú, že dobro nemá nič 

spoločné so zlom, pretože zlo nebolo, nie je a nikdy nebude súčasťou Boha. 

Dobre vnímajú, že fungovanie toho, v čom žijú, je nespravodlivé a ťažké. 

Úspešne vnímajú zlo okolo seba a nepopierajú ho, ale veľmi často obviňujú Boha 

(s akýmkoľvek menom), že ho pripúšťa a nechá trpieť miliónmi entít. Ľudstvo a
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všetci v zóne vymiestnenia sú oddelení od Boha Pána Ježiša Krista a ostatných 

vo Stvorení kvôli experimentu a svojim voľbám. Nebudem tu uvádzať, prečo sa 

deje to, čo sa deje, lebo všetko je dopodrobna vysvetlené v oboch dávkach 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista od Petra D. Francucha a mojej priamej 

inkarnácie Jany na http://bozirodina.cz. 

Štvrtá skupina duchovne prebudených je vo svojom štúdiu rozmanitá. Stupeň 

ovládania sa drasticky znižuje, pohybuje sa medzi 30 % - 20 %. Nastáva u nich 

napojenie na mňa, teda na svoju intuíciu. Toto sa deje väčšinou nevedome, ale u 

mnohých aj vedome. Záleží na pláne duše, ako dotyčný vníma napojenie na 

Pána Ježiša Krista, na anjelov, archanjelov a ďalšie entity pozitívneho stavu, 

napr. na vzostúpených majstrov či vesmírnych ľudí a iných... Rôzni sa aj forma 

vnímania duchovného sveta. Niekto vníma anjelov neustále, iný pravidelne 

cestuje do vyšších dimenzií a ďalší nemusí vnímať nič. Opäť záleží na pláne 

duše, rozhodne nezáleží na vyspelosti aj pôvode ducha. Do tejto skupiny sa 

zahŕňa veľká časť svetelných spolupracovníkov z celého sveta, ktorí prinášajú 

pravdu menej prebudeným, ako aj očité svedectvá o živote mimo tohto sveta. Sú 

nebezpeční pre elity, ktoré sa snažia každého držať v nevedomosti a klamstve. 

Všetkých spolupracovníkov koordinujem, aby sa učenie o prichádzajúcich 

zmenách rozšírilo v čase transformácie do všetkých kútov sveta a aby boli 

zasadené miliardy semienok do duší tých, ktorí sa im snažia načúvať. 

Posledná skupina prebudených je schopná trvalo prijímať ten najvyšší stupeň 

pravdy, aký je možný v tejto dobe všetkým podávať. Viac pravdy v tejto dobe 

pochopiť a podať nemožno, pretože by nikto z tých, ktorí sú dočasne vtelení do 

ľudských tiel od Pseudotvorcov, navyše s dômyselným systémom ovládania na 

území negatívneho stavu, neuniesli ťarchu ďalšej pravdy, doslova by zošaleli. 

Týka sa aj tých najvyspelejších bytostí, ktoré na seba dočasne vzali ľudskú 

podobu. Opakujem, že nikomu nie je naložené viac, než unesie, a to sa týka aj 

tohto. Miera ovládania sa trvalo pohybuje pod 20 %. Len pre predstavu: ženská 

priama inkarnácia Pána Ježiša Krista - Jana - je negatívnymi entitami 

ovládaná z 2 %. Tie, ktoré intuícia dovedie ku knihám Nového Zjavenia, v 

ktorých je najvyššia pravda v ucelenej podobe, ktorá na túto planétu mohla byť 

prenesená, sú schopní prijať jediné pravé meno Stvoriteľa všetkého a všetkých, 

ktoré znie Pán Ježiš Kristus. Tento názov má hlboký duchovný zmysel, nejedná 

sa teda o bezduché pomenovanie. Ľudia na vrchole špirály rastu v poslednej 

otáčke dochádzajú osvietenia. 

Predposledná a posledná skupina sú majákmi v temnote, prenášačmi Božieho 

slova. Na to, aby ste ho mohli prenášať aj vy, stačí mať len Lásku v srdci, zbaviť 

sa predsudkov, ovládania, očakávania a prílišnej negativity. Každý deň žijú 

podľa Božieho plánu a nechajú sa viesť mnou. Konajú s čistotou v srdci, nikomu 

sa nevnucujú, ale sú tu len pre pripravené, teda nehádžu hrach o stenu. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 12 

OZNÁMENIE 12 

 

NANEBOVSTÚPENIE ALEBO PREVIBROVANIE DO VYŠŠEJ 

DIMENZIE MULTIVESMÍRU JE OPUSTENIE REALITY  

BEZ PREŽITKU SMRTI FYZICKÉHO TELA 

 

Len tí, ktorí sú dosť duchovne vyspelí na to, aby opustili pri rozdelení ľudstva 

túto realitu spôsobom previbrovania, sú schopní pokračovať vo svojom živote 

bez prerušenia fyzickou smrťou. Ide o duše väčšinou zo 7. a vyšších dimenzií 

Multivesmíru, ktoré sa za svoj rôzne dlhý život nechali inšpirovať pozitívnymi 

vzormi, nadviazali kontakt so mnou, vyžarovali svetlo a lásku do temnoty a 

nenávisti a výrazne sa zaslúžili o zvyšovanie vibrácií ľudstva a celej planéty, 

teda pomohli s položením základov cesty do vyšších sfér pozitívneho stavu pre 

všetkých. Pre stručné vysvetlenie procesu nanebovstúpenia znovu použijeme 

popis, ktorý sme už spomenuli v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista Božej 

Rodiny, tentoraz obohatený o nové poznatky. Existuje viac variantov presunu 

do vyššej dimenzie, ale toto oznámenie má za účel priblížiť ľudským bytostiam 

variantu bez zážitku smrti tela. 

Jedinec, ktorý splnil svoje svetelné poslanie na 100 %, už nebude mať dôvod 

zostávať v tejto realite ani o sekundu dlhšie. Najneskôr v poslednej vlne 

previbrovania, tesne pred druhým príchodom Pseudotvorcov, bude každý 

svetelný spolupracovník oslobodený z okov tohto sveta. Až príde dlho očakávaný 

čas, všimnú si zmiznutia desiatok tisíc ľudí počas krátkej doby aj stále spiaci 

ľudia, ktorí si vyberajú život na planéte, ktorá sa prepadne hlbšie do pekiel. Už 

ale nebudú mať chuť premýšľať nad tým, prečo sa to deje, pretože ich úroveň 

ovládania sa zvýši na maximum a budú uistení vlkom v ovčom rúchu (temnou 

stranou), že sa nič závažné nedeje a „raj čaká na všetkých bez výnimky“, čo 

bude heslo, ktoré bude Satan hlásať všetkým, ktorí sa zúčastnia záverečnej fázy 

typickej ľudskej éry. Zníženie duchovnej inteligencie zostávajúcich ľudí je iba 

jednou z mnohých zložiek pseudoživota v peklách, do ktorého sa zo slobodnej 

vôle vrhnú cez 2/3 ľudstva. Toto číslo je ale iba orientačné a neberte ho ako 

dogmu, pretože všetko sa neustále mení a nikto nie je predurčený byť tam, kde 

nechce. Kto bude vyslobodený, viem len Ja, absolútny Stvoriteľ, a nikto iný, čo 

je pochopiteľné. Stále si pamätajte, že nikto nedostáva 100% pravdivé 

informácie, pretože to je zhola nemožné. Keby tomu tak malo byť, každý 

obyvateľ v zóne vymiestnenia by podľahol sebadeštrukcii. Až vtedy, keď bude 

všetkým bez výnimky otvorené vedomie, bude celé Stvorenie, aj v zóne 

umiestnenia, oboznámené so všetkým, čo sa týka podstaty existencie
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negatívneho stavu a každý dostane zaručene pravdivé informácie. To sa stane 

na konci cyklu času. 

Vráťme sa k samotnému previbrovaniu. Táto jedinečná udalosť sa stane v 

pomerne krátkom čase. Najprv dostane dotyčný telepatickú informáciu, že 

nastal čas opustiť túto realitu. Ešte raz dôjde k aktivácii 3. oka aj u toho, kto ho 

nikdy predtým nevyužíval. Vďaka tomu ma „počuje“ priamo bez vedľajších 

vnemov, ktoré sa môžu občas vyskytnúť kvôli nedokonalým telám bez plného 

prepojenia medzi egom a duchom pri klasickej telepatii. Až mu bude oznámené, 

že nadišiel čas „zbaliť si kufre“ a odísť do pravého domova v 5. dimenzii, 

nastane postupné zvyšovanie vibrácií tela. Správa o odchode z planéty Nula 

nemôže nastať v bezprostrednej chvíli pred samotným zmiznutím z 3D, ale musí 

sa dať dostatočne dlhý čas na vybavenie posledných vecí v starom živote a 

psychickom pripravení na túto úžasnú jazdu. Postupujem individuálne, a 

rovnako tak ako Udalosť, aj vyrozumenie o prechode do nového sveta bude 

každým vnímané inak. Keď dotyčného oboznámim o situácii, bude to znamenať, 

že má posledný týždeň až 14 dní času prípravy, ktorá sa týka starého i novo 

prichádzajúceho žitia. Počas prechodnej doby, ako už bolo povedané, budú deň 

za dňom navyšované vibrácie hrubohmotného tela, v ktorom práve žijete, a 

preto sa budete cítiť ľahšie a oveľa lepšie. Vibrácie vášho tela sa zladia s 

vibráciami vašej duše a ducha. Až bude proces navyšovania vibrácií tela na 

konci, dôjdete do bodu, kedy nastane tá pravá chvíľa opustiť túto realitu. 

Začnete veľmi silno vibrovať, doslova z vás začne prýštit svetlo. Vibrovanie 

bude spôsobené tým, že atómy, ktorými je tvorená vaša fyzická schránka, budú 

kmitať veľmi rýchlo. Presný čas, miesto a okolnosti vášho previbrovania 

určujete iba vy. Keď budete plne pripravení a dáte súhlas na opustenie tejto 

reality, zrazu sa začnete príjemne triasť a rezonovať, budete obklopení svetlom 

a pocítite nastávajúcu ľahkosť. Vaše chodidlá sa naposledy odlepia od zeme 

tejto reality a doslova sa vznesiete pár centimetrov do vzduchu. Pokiaľ budete 

niekým pozorovaní, okolie vás uvidí v kúpeli bielo-zlatistého svetla a postupne 

sa budete strácať z očí všetkým živým aj „neživým“ veciam v 3. dimenzionalite, 

doslova zmiznete z tohto sveta. Pritom, keď sa to bude diať, z vášho pohľadu 

starý svet zmizne tiež. Hmota, ktorú ste tvorení, sa v jednom okamihu rozplynie 

do všetkých strán. V tomto okamihu dosiahnete hranicu medzi frekvenčnými 

pásmami 3D a 5D. 

Potom, čo dosiahnete pásma, sa premiestníte akýmsi svetelným tunelom do 5. 

dimenzie najčastejšie na Novú Zem. Vaše nové telo bude pri rozložení hmoty 

starého tela opätovne zložené a reštrukturalizované do novej podoby na báze 

kryštálov, ktorému sa hovorí duplikát. Ten už nie je od Pseudotvorcov, ale odo 

mňa, Pána Ježiša Krista. Je zbavený všetkých nedokonalostí, už v ňom nie sú 

prítomné žiadne prvky týkajúce sa negatívneho stavu. Celé vnútro s orgánmi je 

na nepoznanie od toho starého. Nie je dôležité uvádzať v tomto čase fungovanie 
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duplikátu, ale za zmienku stojí, že srdce nemá tvar divne tvarovaného svalu, 

ako tomu máte tu, ale má tvar srdca, ktoré poznáte na vyobrazeniach. Je to 

duchovné srdce, ktoré slúži na komunikáciu so mnou, na nadväzovanie 

láskyplných vzťahov so všetkými a k mnohým ďalším produktívnym veciam. 

Umiestnil/a som ho doprostred hrude. 

Ako sa dá opísať zážitok nanebovstúpenia? Ako úžasnú jazdu plnú vzrušenia, 

pozitivity a svetla, pri ktorej vás na jej konci čaká láskyplné objatie so svojimi 

milovanými bratmi a sestrami, spolu s nekonečným spoznávaním nekonečných 

aspektov života vo Stvorení. Po previbrovaní vás tiež čaká nádherný nádych 

duchovnej atmosféry raja na zemi. Až sa rozhliadnete a osvojíte si nové (ale 

inak bežné) schopnosti cestovania v čase a priestore, vnímanie viacerých 

aspektov svojej bytosti ai., stanete sa ctenými vyspelými osobami, ktoré mali tú 

česť prejsť si tým všetkým. Na tento zážitok sa oplatí pár rokov „počkať“ - to vás 

uisťujem; ale zároveň pripomínam, že nemáte čakať so založenými rukami na 

veci, ktoré prídu, ale máte využiť zostávajúci čas na konanie svojho poslania. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 13 

OZNÁMENIE 13 

 

TRANSFORMÁCIA JE CESTA DO NEBA, 

TRANSHUMANIZMUS JE CESTA DO PEKIEL. 

TRANSHUMANIZMUS PRINESIE VÄČŠIE ZOTROČENIE, 

TRANSFORMÁCIA PRINESIE VYSLOBODENIE 

 

Len cestou transformácie vedie cesta večného života. Nemôžete schvaľovať 

pseudovymoženosti negatívneho stavu a pritom chcieť do stavu pozitívneho, 

teda do neba. Treba si vybrať, k akej strane sa prikloníte. 

Vonkajšími prostriedkami na zlepšenie kvality života vo zfabrikovanom 

ľudskom tele, ktoré som nestvoril ja, sa duchovne neposunie nikto nikam. Kto si 

vyberie cestu transhumanizmu, bude sa stále potácať na tom istom mieste, iba 

oddiali nezvrátiteľný osud, kedy raz konečne spozná pravú podstatu života v 

negatívnom stave, aby objektívne porovnal, či mu stojí za to žiť v stálom 

dostatku, hojnosti a hlavne pravej duchovnosti, v spojení so Zdrojom života. 

Elity ponúkajú vybraným ľuďom svoje technologické výdobytky. Sľubujú 

pohodlnejší, jednoduchší a údajne „lepší“ život, keď budú používať prostriedky 

na službu hmote, nie dávať prednosť práci na sebe a rastu po duchovnej špirále, 

majúci za cieľ oslobodenie sa od návykov mŕtveho života, ktorý vytvorili boží 

odporcovia. Prečo je ľudský život mŕtvy? Z pohľadu 5. a vyšších dimenzií 

Multivesmíru sa totiž tento spôsob existencie javí ako mŕtvy, hoci tí, ktorí ho 

prežívajú (ľudia), sú zvyknutí na obmedzený spôsob žitia bez spojenia so svojím 

vyšším ja, bez komunikácie s bytosťami svetla, úplne separovaní od toho, čo je 

prirodzené. Už čoskoro budú krásy pravého života zažívať tí, ktorí nelipnú na 

existencii v hmote, ktorá dočasne bráni v rozlete do slobody. 

Transformácia je cesta do neba. Kto nemiluje pominuteľné veci, ako sú peniaze, 

hmotné statky, povyšovanie sa nad druhých, vykorisťovanie, uprednostňovanie 

jedného pred druhým… a jednoducho pozemský systém, ktorý je založený na 

hesle „rozdeľ a panuj“, ale myslí a koná pozitívne, nemusí sa obávať, že bude 

musieť úpieť v Novom svetovom poriadku, ktorý sa chystá na väčšinou nič 

netušiacich obyvateľov tejto ťažko skúšanej planéty. Nie je potrebné 

vymenovávať veci, ktoré zaistia vaše miesto v raji na zemi. Ako sme už veľakrát 

povedali, jedinou vstupenkou do raja sú vibrácie. Každý má zodpovednosť len 

sám za seba, a preto sú vibrácie všetkých jedincov neskresleným zrkadlom 

miery dobra (v opačnom prípade miery zla), ktoré v sebe nesiete. 
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Transhumanizmus je cesta do pekiel. Jeho cieľom je pomocou údajného 

„pokroku“ odstrániť choroby, chudobu, zlepšiť schopnosti fyzické i mentálne. 

Pseudotvorcovia po svojom príchode zavedú masívne zavedenie 

transhumanizmu pre svojichnajbližších, teda pre hlavných poskokov a aktérov 

pri krátkom pseudovíťazstve negatívneho stavu na planéte Nula aj inde v 

antivesmíre. Tieto „vylepšenia“ sa nebudú týkať obyčajných ľudí, ktorí netušia, 

o čo tu ide, a s páskou cez oči kráčajú po širokej dláždenej ceste do pekiel, ktorá 

má také rozpätie, že aj slepci (v duchovnom zmysle) na nej nemôžu naraziť na 

žiadne prekážky. Naopak, prebudení ľudia stúpajú po uzučkej tŕnistej ceste do 

neba, ale majú to, čo slepí nemajú - priamu podporu, vedenie a ochranu Pána 

Ježiša Krista. Na konci ich cesty je patrične odmením večným životom. Aj 

neprebudení budú „odmenení“ diablom po svojom - pseudoživotom v 

intermediálnom svete patričnej dimenzie zóny vymiestnenia, ľudovo povedané v 

peklách. 

Transhumanizmus prinesie väčšie zotročenie, ktoré si ľudia, ktorí budú žiť pod 

vládou Zlého, nevšimnú, naopak si budú ešte viac vyžívať výsadu, ktorú mohli 

dostať. Ich príbytky duše dostanú vylepšenia v podobe implantátov v tele, 

nanotechnológií, vylepšenia genetického kódu (ďalšia manipulácia s DNA, 

väčšieho zabudovania ziel do nej), prevedenie svojej osobnosti do virtuálnej 

reality, rozšírenie inteligencie, predĺženie dĺžky života, psychickej odolnosti voči 

okolitým veciam (bude zneužité proti prijímaniu pravej Lásky), telepatia, 

teleportácia a samozrejme zavedenie čipu do tela, aby sa úroveň ich ovládania 

zvýšila na 99,99 %. Vymenúvame iba časť vecí, ktoré sa týkajú tzv. 

prekonávania ľudských obmedzení, pretože existuje široká škála „vylepšení“ 

tela. Výsada vylepšení nebude mať dlhé trvanie a skončí pri odchode z tejto 

dimenzie do duchovného sveta. Vtedy bude duša každého zlého tvora obnažená 

na kosť, aby pocítila, aké to je nachádzať sa v negatívnom stave bez sľubov, 

ktorými bola tak uchvátená v čase, keď žila na Nule. Sľuby sú chyby a entity z 

antivesmíru veľmi rady sľubujú všelijaké veci, ale dohodu s tým, kto upísal 

svoju dušu ich strane, zruší čoskoro a iba ho využijú na dosiahnutie vlastných 

cieľov alebo „keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú“. 

Transhumanizmus bude tiež slúžiť na vytvorenie nadľudí, ktorí sa pokúsia 

napadnúť pozitívny stav Multivesmíru. Na týchto entitách nebude prítomné nič 

prirodzeného, pretože sa od ľudských tvorov budú odlišovať tým, že dokonca aj 

ich duša bude umelá, a na kontakt s čímkoľvek pozitívnym budú reagovať 

sebaničivou explóziou. Preto sa musí táto armáda bio-robotov uviesť mimo 

dimenzionálnej štruktúry Stvorenia, kedy všetky vymoženosti Pseudotvorcov 

zlyhajú. 

Jediná prirodzená cesta je transformácia, ktorá teraz prebieha a vyvrcholí 

vašim presunom do 5. dimenzie na Novú Zem. Kto už teraz využíva možnosť 

mať čip pod kožou, aby mohol napr. platiť elektronické transakcie jednoduchým 
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priložením ruky, nemôže sa zúčastniť vytrženia do novej reality. Nič sa ale 

nevyrovná schopnostiam jemnohmotných tiel na kryštalickej báze v Pravom 

Stvorení, pretože sú stvorené priamo mnou, teda sú dokonalé. Ďalšie informácie 

na túto tému sa dozviete v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista Božej Rodiny v 

24. kapitole: „Rozdiel medzi transhumanizmom a transformáciou.“ 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 14 

OZNÁMENIE 14 

 

UDALOSŤ, KTORÚ SOM OPÍSAL AJ POD NÁZVOM 

„VAROVANIE“, JE ĎALŠÍM DÔLEŽITÝM „URÝCHLENÍM“ 

TRANSFORMÁCIE HNEĎ PO 21.12.2012 
 

V 31. kapitole Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista Božej Rodiny som v roku 

2015 vôbec prvýkrát v histórii Multivesmíru oznámil doposiaľ najpravdivejšie 

informácie o Božom milosrdenstve, ktoré som pod spresňujúcim označením 

nazval „Varovanie“. Od toho okamihu je prítomný ďalší kus pravdy nielen 

medzi ľudskými bytosťami, ktorý pochádza priamo od jediného Stvoriteľa. Od 

zavŕšenia druhej dávky Nového Zjavenia nastal navyše ďalší posun vo sfére 

Stvorenia, ktorý má za cieľ ešte intenzívnejšie zmeny, ktoré sa týkajú 

urýchlenia transformácie ľudstva. Udalosť, ktorá čoskoro čaká všetkých 

jedincov žijúcich na planéte Nula, bude mať životne dôležitú hodnotu, lebo 

hlavne vďaka nej sa pozemšťania rozhodnú, či prijmú Lásku a Mňa do svojho 

srdca, aby nemuseli trpieť v zhoršujúcich sa podmienkach na planéte, ktorá sa 

prepadne hlbšie do zóny vymiestnenia. 

Oznámenia Pána Ježiša Krista sú určené najmä pre našich spolupracovníkov a 

nasledovníkov, ktorí už z väčšej časti vedia, o čo tu ide, čítali aspoň jednu z 

dávok Nového Zjavenia, a sú schopní vstrebať ďalšie závažné informácie z 

duchovného sveta, ktoré ďalej rozširujú ich obzory. Preto tu nebudem hovoriť v 

termínoch, ktoré sa snažia zovšeobecniť svetelné texty, ale naďalej budem 

používať štýl a termíny, ktoré môžete uvidieť v jeho druhej dávke. Aj v tomto 

oznámení vám už nebudem opakovať presne to, čo bolo napísané, pretože nič sa 

neopakuje dvakrát, ale použijem techniku „opakovania v špirále“, ktorá 

vychádza z právd už skôr zjavených, občas ich pripomína a hlavne dopĺňa o 

nové poznatky. 

Pokiaľ už viete, cieľom Udalosti bude pre svetelných spolupracovníkov 

utvrdenie ich viery v Boha (pod akýmkoľvek menom), spiaci ľudia, ktorí sú 

najčastejšie pravými ľudskými tvormi, dostanú vôbec prvýkrát priamy dôkaz o 

mojej existencii, a agenti negatívneho stavu, teda duše z pekiel, budú mať na 

rozdiel od svojich druhov žijúcich v zóne vymiestnenia mimo planéty Nula tú 

výsadu, že aj oni ma uvidia svojim vnútorným zrakom a budú schopní urobiť 

rýchly posun vpred - do Pravého Stvorenia, doslova vyskočia z močiara zla a lži 

do hrejivej bavlnky dobra a krásy. V opačnom prípade ich srdce „pukne“ a 

radšej budú slúžiť ďalej svojim otrokárom, často až do konca cyklu času, ktorí 

im sľubujú to, čo chcú počuť, ale tu platí viac než kde inde, že sľuby sú chyby,
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pretože temná strana je skôr či neskôr poruší. Iba absolútny Pán Ježiš Kristus 

vám sľubuje a zaručuje najradostnejší život v nebi, zážitky, dobrodružstvo a 

veci, o ktorých sa vám ani nezdá. Budete ich zažívať už veľmi skoro, keď 

previbrujete z tohto sveta tam, kam patríte. 

Udalosť je popisovaná mnohými prorokmi, aby sa na ňu ľudstvo lepšie 

pripravilo. Drvivá väčšina ľudských tvorov ale nechápe, čo presne znamená. 

Existujú aj tendencie, pri ktorých je prekresľovaná a bagatelizovaná do 

nepravej podoby. Vďaka zložitosti celej situácie som musel povoliť, aby najmä 

veriaci kresťania dostali od vybraných prorokov správy, že Varovanie príde 

takmer súbežne s druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Opakujem, že druhý 

príchod prebieha od roku 1957 mojím druhým vtelením na túto planétu 

tentoraz do ženského tela, aby sa začala posledná fáza konca negatívneho stavu 

v bytí a existencii. V absolútnom stave sa odohráva všetko súčasne, iba bytosti 

žijúce v hmote na rôznom stupni vývoja zažívajú lineárne plynutie času. Preto 

takmer nikdy neoznamujem ani cez mojich spolupracovníkov dátumy 

čohokoľvek, pretože čas nie je dôležitý. Viem, že by ste veľmi radi poznali rok a 

mesiac toho a toho bodu, kedy dôjde k vonkajšiemu prejaveniu tzv. „božieho 

zásahu“, ale verte, že by to narobilo viac škody ako úžitku. Môj plán so všetkými 

je úplne dokonalý, preto veci, ktoré sa dejú vo vás a okolo vás prijímajte vždy s 

pokorou. Veľmi dobre viem, aké ťažké je znášať mnohé situácie so životom tu, 

pretože som ich zažíval v tele Ježiša a stále zažívam v tele Jany. Všetko 

prebieha zvnútra navonok, ako som napísal v predchádzajúcej dávke Nového 

Zjavenia s Petrom, a tiež druhý príchod sa najskôr prejavuje vnútorne a až 

potom zvonka. To bude až súbežne s elimináciou negatívneho stavu na konci 

cyklu času. Vtedy bude Božia misia zavŕšená. Možno si všímate, prečo bude 

Božia misia s transformáciou ľudstva zavŕšená až vtedy? Pretože ani po 

rozdelení ľudstva a previbrovaní zatiaľ časti obyvateľov Zeme neskončí Božia 

rodina svoju činnosť, naopak, až vtedy začne neskreslený pôžitok a radosť s jej 

spoluprácou, kedy sa bude postupne celé Stvorenie dozvedať o jej dôležitej misii. 

Spolu s ľudstvom prejde vývojom od 5. dimenzie až do bodu, kde sa všetko 

nachádzalo pred Pádom. 

Vrátim sa priamo k téme Udalosti. Až sa zjavím všetkým ľuďom bez rozdielu, 

prevediem vás celým vaším doterajším životom, ako na páske uvidíte vaše 

najdôležitejšie životné okamihy bez ohľadu na to, či boli dobré alebo zlé. 

Každého zbavím na pár minút ovládania negatívnych entít, aby ste sa nad 

všetko povzniesli a pozerali sa na celé to dejstvo z neskresleného pohľadu. 

Počas 15tich minút (z pohľadu lineárneho času) prekonzultujem s každým jeho 

starosti a radosti, bude v mori lásky a objímem ho/ju. Bude to najvnútornejší, 

najsúkromnejší a najosobnejší dialóg so mnou, aký ste od doby, čo žijete na 

Nule, zažili. Nikoho nenútim, aby ma/nás nasledoval ani po Varovaní, ale z toho 
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plynú patričné následky, ktoré nespôsobujem v žiadnom prípade ja, ale 

slobodná voľba prisluhovania Pseudotvorcom. 

Čo sa konkrétnejšie počas Udalosti stane? Nedá sa povedať všetko a podrobne, 

ale nastal čas, aby som ju vám ešte viac priblížil. Najskôr sa v jeden okamih 

rozžiari celá obloha bielym, neoslňujúcim svetlom. Na pologuli, kde bude v tom 

čase noc, sa to stane samozrejme tiež. Táto žiara pritiahne pozornosť miliárd 

ľudí. V tom momente budú všetky zložky temnej strany uvedené vo veľkú 

pohotovosť, pretože na chvíľku stratia kontrolu nad každým človekom. Nebudú 

ale ani trošičku môcť smieť urobiť niečo, čo by Udalosť prekazilo. Na planétu 

Nula sa vyleje v jeden okamih také veľké množstvo čistej božskej Lásky, že si to 

dokážete predstaviť až vtedy, keď sa to stane. Nie je náhoda, že môžete na 

internete aj okolo seba vnímať stále narastajúce hodnoty energií, ako je napr. 

energia Bovis. Tieto hodnoty budú stúpať neustále, až do samého zavŕšenia 

rozdelenia ľudstva. Energie sú bez prestania posielané na vašu planétu z 

Centrálneho slnka, kde je v tomto vesmíre ukotvené najvyššie vedomie. Z neho 

prúdia do tohto solárneho systému cez Slnko kladne nabité fotóny. Stále 

navyšovanie energií má za účel zrýchlenie transformácie a duchovnú obrodu 

časti obyvateľov, ktoré vyvrcholia vyššie spomínanou Udalosťou. Elity sa snažia 

brániť v prísune fotónov a jeho povyšujúcich vibrácií tzv. chemtrails. Všetko sa 

deje pod mojím dohľadom, a je im dovolené len to, čo je nevyhnutné na 

zodpovedanie otázky života bez Boha a duchovných zákonov. Keby nebolo mojej 

prítomnosti aj v zóne vymiestnenia, celá by sa už dávno rozpadla. 

Po rozžiarení oblohy zostúpi svetlo z oblohy až k zemi. V tom okamihu sa 

zastaví všetok ľudský zhon, doprava… pohyb. Vaše nesmrteľné vedomie vystúpi 

z hrubohmotného tela, kde ma uvidí každý svojim vnútorným zrakom. Majte na 

pamäti, že toto sa bude odohrávať vo vnútri každého z vás a pôjde o zážitok, 

ktorý bude živší ako sen, ale nebude zachytený žiadnymi technickými 

prostriedkami. Vnímanie Pána Ježiša Krista sa bude rôzniť od jedinca k 

jedincovi. Keďže som všemohúci, použijem pre každého podobu Boha, ktorá s 

ním bude najviac súznieť. Najvyspelejším bytostiam, prebudeným a kresťanom 

sa zjavím zvyčajne v dokonalom tele Ježiša, členom ostatných náboženstiev sa 

ukážem v podobách, v akých si Stvoriteľa predstavujú. Rovnako pre zarytých 

ateistov vyberiem vhodný zjav. Všetko je dokonalé a netreba sa obávať 

akýchkoľvek nedostatkov. Zjavujem tu len malý a obmedzený výsek toho, čo sa 

stane, keď sa vaša duša stretne s Pánom Ježišom Kristom. To je preto, že nikto 

nedostáva 100% informácie, a tiež preto, že je potrebné, aby ste sa sami seba 

spýtali, čo vlastne tento zážitok bude znamenať pre vás a pozerali sa naňho tak, 

ako ho cítite vy. Nie je potrebné rozvádzať viac bodov o stretnutí tvárou v tvár 

so mnou, pretože to sa bude rôzniť od jedinca k jedincovi. 

Pozitívne bytosti budú plesať radosťou, negatívnym sa zovrie srdca, pretože 

pocítia ľútosť nad tým, aké zlo páchali. To sa stane u tých agentov negatívneho 
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stavu, u ktorých dôjde k prezretiu a obráteniu sa smerom do neba. Tí, ktorí 

neprejavia záujem konvertovať, budú zaryto škriabať nechtami po stene a brojiť 

proti Láske, ale v dôsledku toho bude tento škrabot pôsobiť neľúbozvučne iba na 

ich uši, pretože všetci za tou stenou (v pozitívnom stave) sa budú venovať oveľa 

príjemnejším veciam a na starý život už si ani nespomenú. Varovanie 

predchádza previbrovaniu časti ľudí do raja na zemi, takže sami ešte budete 

svedkami toho, ako sa zachová systém, ktorý hýbe svetom. Médiá božský 

zážitok prekrútia, bude označený za blud a halucináciu, ale vás už nezmätie nič, 

pretože do konca vášho poslania v 3D budete kráčať po osvetlenej ceste do neba 

bez toho, aby ste viac zakopli. 

Týmto aktom bude zahájené finálne odpočítavanie do príchodu Pseudotvorcov 

na Nulu. Je to tiež ďalšie uistenie, že vaše vyslobodenie je blízko. Po 

previbrovaní poslednej vlny spolupracovníkov bude zastavený prísun svetelnej 

energie. Potom dôjde k zhoršeniu všetkých oblastí života v realite, ktorá sa 

prepadne do pozície -1. Vtedy už nič nebude brániť tomu, aby typická ľudská 

éra v tomto divadle zahrala poslednú scénu, opona sa naposledy stiahla a 

zostávajúci „herci“ za ňou si mohli ešte raz vybrať, či chcú žiť v pozitívnom 

stave. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 15 

OZNÁMENIE 15 

 

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 

 

Veľké množstvo ľudských bytostí, či už sú z vyšších dimenzií, pravými ľudskými 

tvormi, alebo sú to duše zo zóny vymiestnenia, majú sklony strachovať sa 

takmer o čokoľvek. Je jedno, či majú strach o svoj život, svojich blízkych, o 

budúcnosť... dušu. Vďaka tomu majú tendencie plánovať svoj život, aby bol čo 

„najlepší“ a kopírujú ho podľa svojho okolia, ktoré žije v zabehnutom systéme 

negatívneho stavu už po tisíce rokov. Strach znižuje vibrácie, plánovanie 

čohokoľvek zase nahráva do kariet mimozemským entitám - ovládačom, ktorí 

vás majú na starosti a väčšinu ľudstva riadia až z 95 %. 

Snímte konečne strach zo všetkého a nechajte sa viesť mnou, Pánom Ježišom 

Kristom. Toto je možné docieliť tak, že prestanete venovať veľkú pozornosť 

veciam, ktoré sú súčasťou nastaveného systému pre pozemské žitie, kedy sa na 

vás valia informácie zo všetkých strán, a vy nemáte už čas na to, čo je pre vás 

skutočne dôležité, totiž to, aby ste sa nechali viesť tým, kto vás stvoril. Len tak 

otvoríte dvere dokorán pravej duchovnej láske, ktorá má s láskou, ktorú z vás 

väčšina pozná, pramálo spoločného. Elity sú si dobre vedomé toho, že zapojením 

intuície (= nadviazaním vedomého kontaktu so mnou) sa drasticky znižuje 

úroveň ovládania a nastáva postupné odpúzdrenie ducha a duše, ktoré boli do 

tej doby uzavreté v špeciálnom obale z energoprotoplazmy, čo je práca 

Pseudotvorcov a ďalších negatívnych entít. Okrem postupného znižovania 

ovládania sa zbavujete strachu vo všetkých podobách. Stúpate na duchovnej 

ceste a po dosiahnutí určitého bodu ste schopní „byť nad vecou“. 

Len veľmi málo inkarnovaných bytostí do ľudských hrubohmotných tiel má s 

Bohom nesprostredkovaný kontakt. Týka sa to aj veľkej časti svetelných 

spolupracovníkov, ktorí nemusia mať priame napojenie na zdroj života, zato 

pomáhajú individuálnou cestou doviesť zatiaľ menej vyspelých ľudí do svetla. 

Preto sa na prvý pohľad zdá, že takmer každé učenie o duchovných pravdách je 

rozporuplné a zároveň si odporujúce s tým predošlým, ale to je preto, že každé z 

nich sem prináša rozdielny stupeň pravdy. Dá sa s istotou povedať, že existuje 

toľko právd, koľko je ľudí. Iste už viete, že nikto neprijíma 100% úroveň pravdy,
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pretože pokiaľ žijete v zóne vymiestnenia, nie je to z mnohých dôvodov možné. 

Pri odkrývaní pravdy treba postupovať obozretne a neprijímať každú 

informáciu za zaručenú, pretože sa vyskytujú aj zákerné a niekedy nebezpečné 

„pravdy“, ktoré nepochádzajú zo svetla,ale od rôznych ľudí, ktorí sú buď 

agentmi negatívneho stavu a vedia, že šírenie falošných zvestí pomáha aj 

postupnému víťazstvu ziel na tejto planéte, alebo od tých, čo to nemyslia zle, ale 

vďaka zatvorenému duchovnému srdcu a nenapojeniu na mňa sú vystavení 

vplyvom druhej strany, a preto sa na ne môžu „nalepiť“ rôzne zlé entity, ktoré 

sa rady vydávajú za nositeľov svetla, pritom je to len ich ľúbivá maska. 

Zavádzajúce texty sú od temnej strany určené pre tých, ktorí nevyciťujú onou 

spomínanou intuíciou, ale mozgom, egom, očami. Zdôrazňujem, že pravdivosť 

textov posúdite vyciťovaním srdcom. Texty odo mňa a od bytostí z nebies 

spoznáte tak, že je v nich prítomné žiarivé svetlo a Láska, pri čítaní ktorých 

ucítite harmóniu a súzvuk, doslova vám urobia dobre na duši. 

Nikto vás nepozná, nemiluje a nechráni tak dokonale ako ja, váš najlepší a 

najoddanejší priateľ a Láska. Načo sa teda odovzdávať politikom, bankárom a 

elitám, ktoré sú riadené entitami plazieho pôvodu? Chcete snáď mať niečo 

spoločné s monštrami, ktoré vás obalamutí, zaslepia rôznymi výhodami v 

krátkom pozemskom živote, aby ste na jeho fyzickom konci spoznali, že to, čomu 

ste dobrovoľne slúžili, nebolo produktívne, postrádalo cit, empatiu, Lásku? Vždy 

mám aj nad samotnými Pseudotvorcami navrch, pretože nikto okrem mňa nie je 

absolútny. Ich moc sa javí voči schopnostiam Pána Ježiša Krista ako zrniečko 

piesku, navyše temno je dočasné a po zodpovedaní otázky života bez Boha a 

duchovných princípov bude eliminované a na veky zrušené. Nie je možné sedieť 

na dvoch stoličkách, je potrebné si vybrať, komu budete slúžiť. Oznamujem 

všetkým, že aj tí, čo sa v zloch vyžívajú, žijú v strachu, a to dokonca aj samotní 

strojcovia všetkého utrpenia. Zastrení sami sebou sa boja Lásky, hoci je to 

práve ona, ktorá ich vyživuje. 

Odovzdaním sa do milujúcej náruče Pána Ježiša Krista ste neustále chránení, 

posilňovaní a milovaní. Milujem všetkých a všetko neustále, ale vďaka prijatiu 

Boha do svojho srdca budete schopní toto milovanie vnímať. Aj v tomto tele, 

zhotovenom z prvkov 3. dimenzie, si uvedomíte dokonalý plán a poriadok 

Stvoriteľa, nadviažete dávno stratené priateľstvo najlepšieho priateľa a 

priateľky, ktoré je inak večné a nikdy nekončiace. Poznám dokonale každý atóm 

všetkých vesmírov a mám pochopenie pre každého. Rozprávajte sa so mnou a 

osušte si slzy, ktoré vám spôsobilo odlúčenie od zdroja života. Nečakajte, že 

budete počuť hlas, keď nadviažete kontakt. Boh je všade a vo všetkom, teda je 

aj súčasťou myšlienok. Takto sa prejavuje telepatia a Pána Ježiša Krista 

nájdete v tichu, nie v hluku. 

Váš Pán Ježiš Kristus
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Oznámenie 16 

OZNÁMENIE 16 

 

SEXUALITA A SEXUÁLNY VZŤAH MEDZI MUŽOM A 

ŽENOU, PRESNEJŠIE MEDZI MASKULINITOU A 

FEMINITOU, JE ZÁKLADNÝM PREDPOKLADOM 

SPOLUTVORENIA V DUCHOVNÝCH, INTERMEDIÁLNYCH 

A PRÍRODNÝCH SVETOCH 

 

Teraz je potrebné všeobecne vysvetliť fungovanie intímneho spojenia ženy a 

muža v zóne vymiestnenia a Pravom Stvorení. Viac o tejto téme nájdete v 

knihách Nového Zjavenia od Petra D. Francucha, ale to je určené už pre 

pokročilých. Je vhodné podať túto dôležitú oblasť života v podobe vlastnej aj pre 

čitateľov, spolupracovníkov a nasledovníkov Božej rodiny na jej stránkach. 

Pseudotvorcovia prekrútili všetky oblasti z pravého života na život mŕtvy, 

nezostalo takmer nič pôvodné. Bola premenená všetka štruktúra duší a hlavne 

tiel, ktoré teraz obývajú zónu vymiestnenia. Použili všemožné zvieracie gény, 

aby zostrojili telo, v ktorom práve žijete. Dalo im to ale veľa práce, kým dosiahli 

vytúžený výsledok pozemského človeka, ktorý by manifestoval ich ciele a slúžil 

by im. Keď experimentovali s vývojom fabrikátu, museli sa Pseudotvorcovia 

zamerať najviac na oblasť sexuálnu. Postupovali obozretne krôčik po krôčiku, 

aby podľa tiel v pozitívnom stave (= duplikátov), ktoré sú dokonalé a odo mňa, 

okopírovali a sprznili všetky stopercentne dobré elementy na elementy z 95 % 

negatívne a ponechali iba 5 % aspektov pozitívnych. Najviac to odniesli veci 

týkajúce sa pohlavia. 

Najprv je potrebné zdôrazniť, že pohlavné orgány, tak ako ich poznáte, nie sú 

stvorené Pánom Ježišom Kristom, ale je to výnimka u ľudských tiel v zóne 

vymiestnenia. Pseudotvorcovia museli vytvoriť reprodukčné orgány, ale najprv 

si dali za úlohu zmeniť čistú sexuálnu energiu, ktorá vychádza z vnútra von u 

duplikátov v Pravom Stvorení, na energiu, ktorá bude prejavená iba zvonka a 

vnútornou mysľou bude ovplyvnená minimálne. Nastalo odpojenie vnemov, 

ktoré boli predtým v priamej komunikácii medzi dušou a telom, vďaka ktorým 

mohlo byť pri styku prežívané vaším náprotivkom to, čo ste zažívali vy - a 

naopak vy ste mohli prežívať to, čo on. Sexuálne vibrácie preto nahradili 

hmotou a mužovi „nasadili“ penis a žene vagínu. Pri styku u ľudských tvorov 

prebieha všetko, na rozdiel od bytostí vo vyšších dimenziách, navonok. 

Stvoritelia antivesmíru si boli dobre vedomí toho, že nebyť mňa, neexistoval by 

ani plný zážitok orgazmu, ktorý sa deje v duplikátoch. Preto obmedzili jeho 

trvanie iba na oblasť genitálií, ktorý trvá len niekoľko sekúnd, a navyše sa
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nedeje u oboch partnerov súčasne, ale každý v inom čase, pokiaľ teda nastane 

vôbec nejaký. Sex môže byť u vás sprevádzaný aj nepríjemnosťami, často 

odporom či bolesťami. Ľudskí tvorovia sa v intímnych partiách navyše stýkajú v 

miestach, ktoré sú umiestnené hneď vedľa vylučovacíchorgánov, čo síce nemusí 

byť vždy na obtiaž, ale z pohľadu bytostí 5. a vyššej dimenzie sa tento paradox 

javí ako veľmi neprirodzený, aj keď si ho ľudia tu prirodzene neuvedomujú. 

Prečo hovorím o paradoxe? Chceli by ste sa v nebi so svojím náprotivkom 

pomilovať na miestach, kde normálne vylučuje odpadové látky? Nič také tam 

našťastie neexistuje, lebo telá odo mňa sú dokonalé. Fungovanie duplikátov 

ohľadom tejto témy ešte vysvetlím. 

Je potrebné, aby ste pochopili, že boží odporcovia sa vyžívajú v špine všetkého 

druhu, takže do hrubohmotného tela „nasadili“ otvory pre odpadové látky. Týka 

sa to aj vylučovacích žliaz, ktoré máte všade po tele. Produkujete ohromné 

množstvo látok, ktoré nemajú vôbec nič spoločné s pozitívnym stavom. Na túto 

tému sa zameriam v inom oznámení, kde sa budem zaoberať viacerými 

rozdielmi medzi duplikátom a vašou terajšou fyzickou schránkou. 

Sexualita a sexuálny vzťah medzi mužom a ženou, presnejšie maskulinitou a 

feminitou, je základným predpokladom spolutvorenia v duchovných, 

intermediálnych a prírodných svetoch Multivesmíru. Nebyť tohto pravidla, 

pohasli by všetky životné energie a ustal by všetok pohyb, a tak by nebolo 

možné nič nové tvoriť. Vďaka tomu môžem nielen ja, ale aj relatívne bytosti 

tvoriť láskyplné idey, z ktorých potom môžu vzniknúť sebauvedomelé, jedinečné 

entity. Duplikáty v 5. dimenzii sú bez pohlavných orgánov, u žien neexistuje 

menštruačný cyklus, plodné a neplodné obdobia u oboch pohlaví, nie sú tam 

žiadne perverzné úchylky, kolísanie a prudký vzostup sexuálnych nálad, z toho 

plynúce obťažovanie kohokoľvek, ako to máte tu, a mnohé ďalšie negatívne 

vplyvy, ktoré nie je potrebné ďalej uvádzať, pretože si ich môžete doplniť sami. 

Téma sexu bola a stále je označovaná negatívnymi entitami v zóne 

vymiestnenia ako niečo nečisté a nevhodné, kvôli ktorej by sa ľudia mali hanbiť 

a radšej ju označili za spoločensky nevhodnú. Naproti tomu je produkované 

vládnucimi elitami nepreberné množstvo pornografie, ktorá ľudí odvádza od 

pravého duchovného napojenia v oblasti druhej (sakrálnej) čakry s oranžovou 

farbou. Kvôli tomu u ľudí dochádza k duševnému pnutiu, keď už zabudli, čo je 

pre nich vlastne dobré, a preto sa dostavujú časté pocity viny alebo 

odovzdanosti, chýba sila na plné vyjadrenie emocionality, pocitov a tvorivosti 

života, ktorá nevie, akou presnou cestou sa vydať, a tak stagnuje na mieste. Aj 

vy ste boli vychovaní k tomu, aby ste o najvnútornejšom zážitku hovorili čo 

najmenej a „odšupli“ ho do druhej kategórie. Ako ale chcete spoznať a porovnať 

pravú povahu fungovania duality, keď nie ste schopní pozerať sa na 

ktorúkoľvek tému rovnakým náhľadom, mierou a váhou? Dospel čas na to, aby 

tí, čo sú už pripravení prijať nové duchovné poznatky, dostali ďalšiu dávku zo 
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studnice poznania, ktorú píše samotný zdroj všetkého života, a týka sa témy, na 

ktorú sa mnohí pozerajú cez prsty bez toho, aby museli. 

Ako funguje sex v 5. dimenzii u ľudských bytostí? Keď sa žena a muž stretnú, 

súznia spolu a chcú žiť v páre, nikto a nič im v tom nebráni. Po mnohých 

dobrodružstvách a zážitkoch pri vzájomnom poznávaní svojho partnera nastáva 

chvíľa, kedy je čas spoznať ho/ju vo všeobsiahlom móde, vďaka ktorému jeden 

partner spozná toho druhého v plnosti harmónie a prelínania duší. Partneri sa 

k sebe pritisnú a objímu sa, pričom začína vzájomná rezonancia duší a 

prepojenie svetelných kryštálov tiel, „vlastníci“ ktorých prestupujú do vnútra 

svojho náprotivku. Bozkávanie ako také neexistuje v známej podobe. Keďže nie 

sú prítomné žiadne telesné tekutiny, nedochádza k prenikaniu slín cez ústa do 

toho druhého a milostný bozk nie je sprevádzaný použitím jazyka. Celé to znie 

sucho, ale môžem vám zaručiť, že bozk je oveľa úžasnejší a plnší, než ako to 

máte v 3. dimenzii. Taktiež prebieha stlačeniem pier, ale nepôsobí len na 

vonkajšie pocity človeka, ale dokoná spojenie tiel i duší na najmožnejšie 

maximum. Pri sexe v 5D sú spojené pevným putom všetky čakry, ale najviac 

asistuje samozrejme čakra sakrálna, ktorá je umiestnená v oblasti podbrušku. 

Pri všetkom asistujem ja, Pán Ježiš Kristus, z ktorého vychádza všetko, aby bol 

tento akt dokonalý a plný. Celým vyvrcholením milovania je orgazmus, ktorý sa 

dostavuje čoskoro a trvá ešte dlhú dobu potom. Nie je obmedzený iba na oblasť 

genitálií (ktoré neexistujú v Pravom Stvorení), naopak, prestupuje vašou i 

partnerovou dušou rozkošou, akú ste ešte nikdy nezažili. Je to doslova nebeská 

rozkoš, ktorú nemožno docieliť kdekoľvek v zóne vymiestnenia. Prudko zdvihne 

vibrácie nielen tým, ktorí sa milovali, ale aj celému okoliu, planéte, 

multivesmíru. Orgazmus prebieha u oboch zároveň. Aby toho nebolo málo, 

jeden partner zažíva po celý čas to, čo prežíva ten druhý a naopak. 

Všetka kvalita života sa zlepšuje s nikdy nekončiacim približovaním smerom k 

absolútnemu stavu. Aj vy raz dosiahnete rozpoloženia, v ktorom sa nachádzajú 

tie najvyššie duchovné bytosti, aby ste mohli tento stav prekročiť a v novom 

cykle ďalej pokračovať. Stanete sa tvorcami nekonečna, ktorého neoddeliteľnou 

súčasťou je v Multivesmíre vždy prítomná sexuálna energia, tá najkrajšia 

oslava života, lásky, krásy, dobra… Boha. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 17 

OZNÁMENIE 17 

 

AKO JEDNODUCHO OPÍSAŤ ŽIVOT V 5. DIMENZII 

PRAVÉHO STVORENIA? AKO SEN, KTORÝ SA U VÁS NA 

NULE NAZÝVA UTOPIOU 

 

Nová Zem je iná realita planéty Zem/Nula, ktorá sa nachádza v 5. dimenzii 

Multivesmíru Pána Ježiša Krista. Jej povrch je veľmi odlišný od povrchu v tejto 

realite, pretože 3. dimenzia nedokáže vyjadriť krásu pozitívneho stavu. 5D je 

prvým schodom k vrcholu, kde sídlim ja, Prvotný Stvoriteľ všetkého a všetkých. 

Všetky cesty začínajú práve v tejto existenčnej rovine a nenájdete tu už nič 

negatívne, pretože nie je miesta pre tmu, ale iba pre svetlo, teplo, Lásku. 

Celú zemeguľu obopína jeden nerozdelený kontinent, ktorý je obmývaný dvoma 

oceánmi - severným a južným. V oceánoch nájdete tie najfantastickejšie prejavy 

nesentientného života vo všetkých jeho formách. Všetky nesentientné entity 

(zvieratá a rastliny) žijú v harmónii a telepatickom spojení nielen medzi sebou, 

ale aj s ľuďmi. Nájdete tam milióny nových druhov fauny a flóry, ktoré na 

Starej Zemi neexistujú. Svet, v ktorom sa práve nachádzate, bol zfabrikovaný 

Pseudotvorcami a vo svojej podstate nezostalo nič pôvodné, takže aj telá fauny a 

flóry nepochádzajú od Pána Ježiša Krista. Môžete namietať, že rastliny a 

stromy sú na Starej Zemi naozaj krásne, čo skutočne sú, ale aj ony ruže, 

karafiáty, lipy, javory, duby… a všetky ostatné druhy rastlinstiev boli 

vytvorené Božími odporcami. Ich krása na tejto planéte tkvie v tom, že sa 

Pseudotvorcovia snažili verne napodobniť vonkajšiu štruktúru a vzhľad rastlín, 

ktoré sa nachádzajú v Pravom Stvorení. To sa im podarilo, ale to, čo vidíte v 

prírode, je iba odlesk toho, čo existuje v 5. dimenzii. Vonkajšok fauny a flóry sa 

u mnohých druhov naozaj môže podobať tomu, čo som stvoril ja, ale ich vnútro 

je na Nule už zbavené pozitívneho náboja, čiže vytráca sa všeprestupujúca 

duchovnosť, farby, jas, kontrast a v neposlednom rade aj samotné správanie 

nesentientných druhov entít. Tie sú odrazom kvality života sentientných entít, 

teda ľudí. V raji na zemi prirodzene nenájdete negatívne zvieratá. 

Vráťme sa na súš. Na nej zase existuje celý rad harmonických biotopov, ktoré sa 

vzájomne prelínajú. Nestriedajú sa tu ale ročné obdobia tak, ako ich poznáte. 

Pokiaľ máte radi jedno zo štyroch období roka, nájdete si vhodné miesto, na 

ktorom je daný ráz počasia neustále. Chcete voňavú jar s kvitnúcimi stromami, 

ktorých kvety nikdy neopadajú? Alebo snáď žiarivé leto, kedy je vám po ruke 

večné svetlo božského slnka? Či si prajete pestrofarebnú zlatisto-červenú jeseň,
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ktorá je ľahká ako pavučinka vo vetre? Milovníci snehu nájdu zase miesta s 

iskrivým prenikavým snehom, ktorý je ale teplý, lebo Nová Zem má iné 

fyzikálne zákony. 

A čo potom príroda, ako ju opísať? Je to ako krásny sen, ktorý je v pozitívnom 

stave skutočnosťou. Ani tie najkrajšie miesta na Starej Zemi si nezadajú 

s krásami Novej Zeme. Lúky tisícov kvetov, lesy všetkých druhov, státisíce 

ostrovov i ostrovčekov pri pobreží aj veľmi ďaleko od neho, atoly, zátoky a 

zákruty všetkých druhov nekonečných pláží s jemným pieskom, kopčeky, ktoré 

prechádzajú do úžasných zasnežených hôr, ktoré znovu prechádzajú do údolí, 

kde sú potôčiky a studničky s neskonale čistou vodou. Vodopády zase dotvárajú 

relaxačnú atmosféru v panenských džungliach, kde každý môže mať to 

najväčšie súkromie. V neposlednom rade povrch dotvárajú planiny s trávou 

mäkkou ako bavlnka, jaskyne, kaňony a ďalšie. To všetko za prítomnosti vône 

pozitívneho stavu, čistého vzduchu, sviežej teploty okolo 25 °C a vlahej 

zamilovanosti do všetkého okolo. 

Nenájdete tu továrne, cesty, automobily, skládky, mestá, nepriaznivé počasie, 

záplavy, sucha, zamračenú oblohu, ani peniaze, korporácie, sklady 

ekonomických produktov, akúkoľvek manipuláciu, preľudnené oblasti… 

skrátka absolútne žiadne „vymoženosti“ negatívneho stavu. Na Novej Zemi 

bude miesto pre každého, kto sa tam presunie, lebo tu bude žiť len okolo 600 

miliónov najláskyplnejších ľudí, ktorí si vyberú miesto na život podľa toho, ako 

s nimi ladí dané prostredie. Budete sa dopravovať najskôr pomocou vysoko 

výkonného lietajúceho taniera (presnejšie antigravitačné vesmírne lode), ktorá 

vás pomocou myšlienky prenesie nielen na ktorékoľvek miesto na planéte, ale aj 

kamkoľvek inam do vesmíru. Čoskoro sa vaše schopnosti zlepšia, postupom 

času už nebude treba strojov, budete sa premiestňovať teleportačnou 

myšlienkou, začnete si zhmotňovať v okamihu sekundy veci a objekty podľa 

priania. Až budete ešte na vyššom stupni duchovnej špirály, rozdelíte aspekty 

vášho ducha do viacerých úrovní, stanete sa multidimenzionálnou bytosťou, 

objavíte skryté talenty. Čaká vás úžasná, nikdy nekončiaca cesta po boku večne 

milujúceho rodiča, Matky a Otca v jednom - Pána Ježiša Krista Božej Rodiny, 

ktorý/ktorá bude žiť aj fyzicky v mužskom a ženskom tele medzi ľuďmi. Ľudia 

budú žiť buď v rodinách, sami aj inak, podľa toho, čo si kto vyberie. Každý bude 

v stálom dostatku, kvalita aj kvantita sa zlepšia tak, že to nemožno ani 

vyjadriť. Aj tu sa rodia deti, ale iným spôsobom, v špeciálnom biologickom vaku 

mimo tela ženy. Rastú rýchlejšie, učia sa byť láskyplné a už od malička sú vo 

vedomom priamom kontakte so Mnou. 

Pripravil som nebo pre tých, ktorí nechcú zostať v zhoršujúcich sa podmienkach 

v plnosti negatívneho stavu na tejto planéte, kde v priebehu niekoľkých 

nasledujúcich rokov dôjde k zavedeniu Nového svetového poriadku pod 

taktovkou ovládajúcich elít a samotných Pseudotvorcov. Nekonečné harmonické 
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svety v pozitívnom stave Multivesmíru sú pre vás pripravené, nikdy tomu 

nebolo inak. Čakajú spolu s ich obyvateľmi na návrat stratených synov a dcér. 

Predstavte si vaše miestečko, ktoré si vysnívate v mysli najbujnejšej fantázie. 

Ako by vyzeralo? Presne tak vyzerajú nespočetné miesta vo vyšších dimenziách, 

kam sa čoskoro premiestnite, pokiaľ máte v srdci Lásku. Čistota a harmónia 

oných miest bude len pre vás. Ak ale dávate radšej prednosť materiálnym 

veciam bez Lásky, vo svete, ktorý sa prepadne hlbšie do zóny vymiestnenia, 

nemôžem vám brániť, aby ste pri rozdelení ľudstva zostali v tejto realite. Brána 

nebeská je však otvorená pre každého, kto ma prijme za svojho. 

Už tu netreba ďalej rozvádzať kvality života v pozitívnom stave, pretože Božie 

slovo má za účel v tomto prípade iba načrtnúť úžasné veci, ktoré vás čakajú. 

Ostatné veci z toho plynúce si môžete domyslieť sami. Je potrebné položiť 

základ, aby ste na ňom mohli stavať ďalšie duchovné veci, potom ich pod Mojim 

vedením aj žiť. Ďalšie informácie na tému života v zóne umiestnenia sme 

napísali s mojou priamou inkarnáciou Janou v 14. kapitole Nového Zjavenia 

Pána Ježiša Krista Božej Rodiny: „Život v pozitívnom stave.“ Ak si prajete žiť v 

dokonalom svete, zbaľte si kufre a vydajte sa spoločne s nami do 5. dimenzie 

nielen na Novú Zem, ale aj do iných, nekonečne rozmanitých a rovnako tak 

úžasných planét v mnohých vesmíroch. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 18 

OZNÁMENIE 18 

 

V MULTIVESMÍRE JE VŠETKO PREPOJENÉ, JE TO JEDEN 

ŽIVÚCI ORGANIZMUS A KAŽDÁ, HOCI AJ TÁ NAJMENŠIA 

ČIASTOČKA OVPLYVŇUJE CELOK 

 

Pred eónmi rokov, kedy ešte neexistovalo Stvorenie v aktívnom móde, som 

existoval vo svojej pôvodnej substancii absolútneho stavu bez žiadnych 

relatívnych bytostí. Je svätou pravdou, že som nebol nikým a ničím stvorený, 

lebo som alfou a omegou, začiatkom a koncom všetkého. Existujem 

v absolútnom stave 13. dimenzie, kde neexistuje čas ani priestor, v okamihu TU 

A TERAZ. Sú v ňom prítomné všetky vývojové línie všetkých časov a para-časov 

od večnosti do večnosti tak, ako sa stanú aj nestanú, pretože u mňa/vo mne je 

všetko mysliteľné i nemysliteľné možné. To, že nemám počiatok ani koniec, 

dokážu plne pochopiť len bytosti, žijúce v tých najvyšších dimenziách, ktoré sa 

najviac približujú a podobajú božej konštruktivite. Preto si nič nerobte z toho, že 

všetko nechápete, pretože ste zviazaní časom a priestorom, navyše sa 

nachádzate v antivesmíre, kde ste počas svojho pobytu v ňom vystavení 

vplyvom negatívneho stavu, teda máte zažité falošné pseudokonvencie o Bohu a 

živote ako takom. 

Pokiaľ ma požiadate o pomoc, budete schopní prijímať bez problémov najnovšie 

Božie slovo, ktoré začína štúdiom mnohých alternatívnych duchovných náuk, 

vedie cez ďalšie stupne odkrývania pravdy a končí prečítaním oboch dávok 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, spolu s odovzdaním vášho života 

milujúcemu Stvoriteľovi. Táto postupnosť je všeobecná a každá cesta duše je 

iná, preto teraz hovorím o ľuďoch z úzkej časti spektra. S Novým Zjavením, 

kľúčovým Božím slovom pre tento cyklus času, sa raz zoznámia všetky 

sentientné entity, teda aj tí, ktorí majú tie najhoršie zlé a násilnícke sklony a 

zdržiavajú sa na najnižších úrovniach pekiel. Všetko riadim ja a mám dokonalý 

plán na vyvedenie do slobody tých, ktorí boli chytení do pasce temnoty. Vedzte, 

že po odhalení pravej podstaty negatívneho stavu sa nenájde takmer nikto, kto 

by sa zdráhal zo slobodnej vôle vstúpiť do pozitívneho stavu, pretože nebude už 

nič, čo by motivovalo žiť nízke entity v stave biedy a utrpenia. 

Vráťme sa k pôvodnej téme. Keď som existoval od večnosti do večnosti vo svojej 

samote, nemohol som s nikým zdieľať moje elementy života, lásky, krásy, dobra, 

harmónie, uspokojenia a ďalších mnohých aspektov celistvosti-toho-všetkého. 

Preto sa začal proces pohybu, keď som uvoľnil prvé idey z absolútnej mysle,
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ktoré sa stali sebauvedomelými bytosťami. Týmto krokom vzniklo Stvorenie 

tak, ako ho poznajú bytosti v Láske, ale pamätajte, že niečo vždy predchádza 

niečomu inému, teda je úplne všetko, čo sa podáva ľuďom na planéte Nula aj 

v podobe Božieho slova, veľmi zostručnené, zovšeobecnené a zjednodušené, 

pretože viac by ste v obmedzenej realite neboli schopní pojať. Ani 

predchádzajúce kroky vytvorenia existencie  troch úrovní svetov Multivesmíru 

nevychádzajú len tak z ničoho. Je to neustály proces predchádzania bez 

začiatku a konca. Prvorodenci pomohli a navždy pomáhajú tvoriť duchovné, 

intermediálne a prírodné svety Stvorenia. Každý, vrátane ľudí, pomáha tvoriť 

život, ale na svojej vlastnej kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovni. V 

Multivesmíre je všetko prepojené, je to jeden živý organizmus a každá, hoci aj 

tá najmenšia čiastočka ovplyvňuje celok. K tomuto sa neskôr vrátim. 

Ako niektorí z vás vedia, prvorodenci sú duchovnými „rodičmi“ tých, ktorí boli 

stvorení po nich (pozri Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista Božej Rodiny v 27. 

kapitole: „(Re)inkarnácia“) V stupni/dimenzii pod nimi sú novo vzniknutí opäť 

"rodičmi" tých, ktorí boli uvedení do bytia a existencie po nich v ďalšom kroku, 

a tak je to až do nekonečna. Pre duchovný rast entít všetkých druhov vznikajú 

nespočetné vesmíry, ktorých je nekonečný počet. Súhrn všetkých vesmírov 

potom dáva vzniknúť termínu „Multivesmír“. Predstavte si rozľahlú púšť. Keď 

vezmete do hrsti piesok, držíte tisíce zrniečok. Každé zrniečko potom 

predstavuje z môjho pohľadu jeden celý vesmír s miliardami sĺnk, biliónmi 

planét a kvadriliónmi sentientných a nesentientných bytostí, ktoré utvárajú v 

súlade s duchovnými zákonmi a princípmi lásky svoje životné štýly a pokolenia, 

smerujúce k spirituálnemu vývoju. Tento jeden vesmír potom pozostáva z 12 

dimenzií, pričom sa každá od tej druhej odlišuje vo všetkých neopakovateľných 

aspektoch a vzhľadoch. Keby ste spočítali zrniečka všetkých púští sveta, tak by 

sa toto číslo ani v najmenšom nepriblížilo skutočnému počtu stále novo 

vznikajúcich univerz. Áno, tak grandiózne je to všetko, ale veľkoleposť na 

vlastnej koži zažijete na ceste životom vtedy, keď budete tiež tvoriť vo veľkom. 

Táto cesta začína v 5. dimenzii, kam sa na základe vibrácií, postojov a činov 

presunie časť z vás. 

Ako stojí v názve kapitoly, všetko je jeden živý organizmus. Multivesmír tvorí 

životné energie, vyšlé z čijúcich entít, pričom ja ho „obopínam“ a bdiem nad 

všetkým. Stvorenie je voči Pánovi Ježišovi Kristovi relatívne, teda všetko 

presahujem. To si možno vyložiť aj tak, keď si predstavíte celý nekonečný (voči 

Stvoriteľovi konečný) Multivesmír ako guľôčku na stole. Okolo nej sa rozkladá 

vonkajší svet, ktorý v jednom okamihu obsahuje a deje sa v ňom viac vecí, než 

to, čo nastáva v onej guľôčke. A práve tento svet je v prenesenom zmysle 

absolútnym stavom, mnou, Pánom Ježišom Kristom, ktorý má iba ten rozdiel, 

že váš svet je ohraničený a konečný, kým ja siaham ďalej a ďalej za všetky 

hranice. Okolitý svet (absolútny stav) teda napája guľôčku (Multivesmír), do 
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ktorej čerpá potencionálne životné zážitky, aby sa neskôr stali realitou, prežitou 

vlastnou existenciálnou slobodou. Guľôčka neustále rastie, pretože sa všetko 

vyvíja za neustálym približovaním sa Pánovi Ježišovi Kristovi. Tak by sa dal 

veľmi jednoducho vysvetliť v ére prebiehajúcej transformácie vzťah medzi 

univerzom a Bohom. 

Všetko je viditeľne aj neviditeľne prepojené, pretože sa život javí ako jeden 

celok, ktorý obsahuje veľké aj malé časti, zaisťujúce tak bezchybné fungovanie 

celku. Začnime od tých najnižších prvkov až po ten najvyšší. Aj keď po atómoch 

existujú ďalšie a ďalšie menšie častice, východiskový bod si stanovíme pre 

lepšie zapamätanie tento. Gravitácia drží atómy pohromade. Tie tvoria všetku 

vám známu hmotu v tomto aj niekoľkých ďalších vesmíroch. Hmota tvorí telá 

na mnohých bázach (uhlíkové v 3D, kryštalické v 5D…) pre všetky vyvíjajúce sa 

entity, to znamená aj pre planéty a hviezdy. Na nich sa inkarnujú duše z 

rôzneho stupňa vývoja, aby získali nepreberné množstvo skúseností, prežitkov a 

zážitkov. Čím je vibračná rovina vyššia, tým je redšia aj hmota, takže atómy 

kmitajú rýchlejšie a sú od seba viac vzdialené. Vývojové stupne celej jednej 

roviny sa vo všetkých prírodných, intermediálnych a duchovných svetoch 

nazývajú dimenziami, ktoré sú v súčasnom cykle času od seba oddelené, ale v 

budúcom kroku Stvorenia už bude existovať prepojenie každej z nich, pretože už 

nebude existovať negatívny stav. Planéty tvoria vo vlastných solárnych 

systémoch rodiny, pričom pridružená hviezda, okolo ktorej obiehajú, je ich 

„rodičom“, ktorý zo seba vyžaruje vyživujúcu energiu na svoje „deti“. Hviezdy sú 

najvyspelejšie duše z nebeských telies slnečných sústav, po nich nasledujú 

planéty. 

Jednotlivé slnká opäť tvorí v zoskupeniach rodiny, a tak to pokračuje až k 

centrálnemu slnku, ktoré sa nachádza v strede každej galaxie a vyživuje všetky 

pridružené hviezdy a nebeské telesá, ktoré z neho odovzdávajú životnú energiu 

ďalej planétam, na ktorých existuje sentientný aj nesentientný život, čo tiež 

využíva vyžiarenú energiu k vlastnému rastu. Všetci obyvatelia daného telesa a 

fauna a flóra potom opäť odovzdávajú životnú silu ďalej do molekúl, atómov a 

ďalších vám zatiaľ neznámych menších stavebných prvkov. Ani pri centrálnych 

galaktických slnkoch sa vývoj do väčšieho menovateľa nezastavuje, pretože aj 

do nich prúdi energia odinakiaľ, a to z centrálneho vesmírneho slnka, okolo 

ktorého sa otáčajú všetky galaxie daného vesmíru. Vesmírne slnko je riadiace 

teleso každého univerza, akýmsi zástupcom absolútneho stavu v relatívnej 

kondícii, oporným bodom, z ktorého sa vyvodzuje všetok pohyb dimenzií v 

oblasti Stvorenia, ktorú zaujíma a spravuje. Obsahuje súhrn vysoko vyspelých 

bytostí - stvoriteľov, ktorí ho mojím poverením udržujú v chode. A práve 

vesmírne slnko napájam priamo zo svojho nekonečného zdroja v absolútnom 

stave. Ja, Pán Ježiš Kristus, som žiariacim slnkom všetkých. Moje lúče lásky 

dopadajú na každého rovnakou bezhraničnou mierou, lebo tak bezhranične 
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každého z vás milujem. Najviac aj najmenej vyspelé duše zaujímajú voči mne 

rovnaké postavenie, pretože všetci sú si so všetkými rovní. Už chápete, že sme 

jeden živý prepojený organizmus? Neexistuje žiadne oddelenie a ak ho niekto 

zažíva, ako napríklad členovia negatívneho stavu, tak je to iba iluzórne a 

dočasné, pretože aj zóna vymiestnenia je súčasťou Stvorenia, v ktorom žijú 

všetci, v tomto prípade iba s tým rozdielom, že v antivesmíre je nedostatok 

Lásky. Viac o riadení a zákonitostiach pozitívneho stavu sme napísali s Petrom 

D. Francuchom v knihe Štyry pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia už v roku 

1982. 

Práve k súvzťažnosti negatívneho stavu voči celku sa ešte na záver vrátim. 

Negatívny stav ohrozuje celok veľmi nebezpečne. Ešte pred prvou inkarnáciou 

vtedy Najvyššieho do zóny vymiestnenia v tele Ježiša Krista sa mohol tento 

stav rovnať stavu pozitívnemu, pretože prevažoval v antivesmíre a začal 

ohrozovať Pravé Stvorenie. Nebyť Najvyššieho v ľudskom tele, keď po svojom 

ukrižovaní vstúpil do pekiel, aby si podmanil všetky zlá, celý Multivesmír by 

skôr či neskôr zanikol pod sebaničivým náporom ziel a lží. To by som nikdy 

nemohol dopustiť, preto som zasiahol. Pamätajte, že iba Ja mám všetky náležité 

prostriedky na záchranu Stvorenia. Teraz sa dostáva na rad dôležitá poznámka, 

a to je tá, že nezáleží na veľkosti a hodnote určitého miesta alebo bodu, ktoré sa 

zaujíma v štruktúre Multivesmíru. Živým dôkazom tohto fenoménu je vaša 

planéta Nula, ktorá ilustruje výsledky a následky života bez pravých 

duchovných princípov. Práve toto zrniečko piesku (v porovnaní s celkom) je v 

súčasnej dobe najdôležitejším miestom tohto časového cyklu. Nech sa to znovu 

zopakuje: práve tu sa stýkajú bytosti z oboch smerov duality, práve tu bol 

počatý, na chvíľu vyhrá a bude aj ukončený negatívny stav, ktorý bol po celú 

dobu jeho aktivácie nažive vďaka tomuto na prvý pohľad titernému miestu. 

Takže môžete vidieť, že jedno jediné miesto planéty Zem/Nula, táto nepatrná 

čiastočka ovplyvňuje doslova celú nekonečnú celistvosť-toho-všetkého, lebo je 

kľúčom k ukončeniu celej jednej veledôležitej etapy Stvorenia, ktorej hodnotu 

budete schopní pochopiť až neskôr. 

Dôležitosť všetkého sa prenáša aj do vás, a to tak dôležitosť vašej jedinečnej a 

neopakovateľnej duše, ako aj súčasného pozemského života, vďaka ktorému 

máte schopnosť toho za krátky časový úsek z pohľadu lineárneho času urobiť 

toľko, čo by ste inak - nebyť prítomnosti na Nule - zvládli až za desiatky 

inkarnácií v iných kútoch Stvorenia. Aj keď nie je vhodné porovnávať takmer 

nič s čímkoľvek, tu je možné použiť toto prirovnanie na pripomenutie výsady, 

ktorú máte vďaka pozemskému životu. Preto nesmiete sami seba podceňovať, 

ani sa vyvyšovať, ale byť vďační za svoju originalitu a dary ducha, vďaka 

ktorým môžete byť sami sebou bez ohľadu na miesto, čas a aktuálnu pozíciu 

jedinečnej životnej cesty - to sa týka večného pobytu v pozitívnom stave aj 

dočasného pobytu na okraji zóny vymiestnenia. Každý je plnohodnotným dielom 
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v pestrej mozaike Multivesmíru, kedy na večnosť tvoríme bok po boku život v 

najkrajších prejavoch a substanciách, takpovediac ťaháme „za jeden povraz“. 

Nikto nemôže v mozaike chýbať, inak by bolo celé dielo znehodnotené. Pozerám 

sa na tieto pestré obrazy a prežívam radosť a vďaku s vami za to, že ste všetci 

takí, akí ste, pretože ja som vami a vy ste mnou. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 19 

OZNÁMENIE 19 

 

ZÁKON SLOBODNEJ VOĽBY  

JE PODMIENKOU EXISTENCIE ŽIVOTA,  

ALE NEMOŽNO HO CHÁPAŤ AKO ABSOLÚTNY 

 

Od samého počiatku celistvosti-toho-všetkého sú uvedené v chode pravé 

duchovné zákony Pána Ježiša Krista s princípmi všezahŕňajúcej lásky. Kto sa s 

nimi chce prvýkrát zoznámiť, môže tak urobiť najmä prečítaním prvej dávky 

Nového Zjavenia, a to hlavne 10. kapitoly: „Aktualizácia, upravenie a 

predefinovanie Duchovných zákonov,“ ako aj v 24. kapitole: „Desatoro 

zrevidované.“ Pripomínam a radím, že táto najdôležitejšia kniha by sa mala 

čítať postupne a nie je vhodné preskakovať jej časti. Uvedené zákony sú 

dokonalé a bezchybné, hoci túto konštruktivitu, tak ako všetko v obmedzenom 

svete, nemôžete plne obsiahnuť. Niektoré platia iba pre tento cyklus času, aby 

boli neskôr reštrukturalizované a obnovené, iné platia na celú večnosť. Nemajú 

nič spoločné s pekelnými pseudozákonmi pre vašu planétu, ktoré sú zväzujúce a 

bežný občan z nich v podstate nič nemá, pretože sú nastavené negatívnymi 

elitami a entitami tak, aby škodili a prospech z nich mali len tí najvyšší (nie 

duchovne) a najbohatší, ktorí zvečňujú stav nelásky nielen na Nule, a pomáhajú 

jeho krátkemu víťazstvu. Už predtým som povedal, že v pozemských zákonoch, 

nariadeniach, smerniciach a všetkom, čo tu máte, sa neorientuje takmer nikto, 

pretože prirodzene nemá čas, silu ani chuť ich študovať. Tento paradox hrá do 

kariet vládcom svojho „stáda“, pretože chcú dezorientáciu všetkých, ktorí prídu 

do styku s ich systémom. Pre všetky prípady vymysleli zákon všetkých zákonov, 

ktorý znie, že ich neznalosť sa neospravedlňuje a bude potrestaná. Negatívny 

stav doslova miluje zložitosti a nezmysly, ktoré musia byť za akúkoľvek cenu 

uvedené do praxe a plnené do bodky. Bytosti v zóne vymiestnenia si dávno 

zvykli, že sa nimi musia riadiť. Ani ľudia si už takmer nedokážu predstaviť 

existenciu života bez tisícov prikázaní a zákazov, čo smú a nesmú robiť. 

Všimnite si, ako sú schvaľované zo strany nadnárodných inštitúcií ďalšie a 

ďalšie prikázania, ktoré ešte viac obmedzujú ľudskú slobodu a dôstojné práva 

jednotlivca. To je preto, že nastáva postupný koniec typickej ľudskej éry i 

agónia antivesmíru, ale predtým sa ľudské problémy ešte naposledy 

mnohonásobne zväčšia do nepredstaviteľných rozmerov, ktoré budú opäť jednou 

zo zložiek víťazstva temnoty na Nule. Potom bude ukončený tento experiment. 

Viem, že to znie tvrdo, ale všetko sa deje na základe slobodnej voľby a výberu 

sentientných entít. Všetci dotyční súhlasili s tým, že sa niektorí budú
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dobrovoľne zúčastňovať života v peklách. Každému som pred týmto časovým 

cyklom dal absolútny sľub, v ktorom stojí, že odlúčenie odo mňa nebude trvať 

nad rámec jedného časového cyklu a každého, kto by v mŕtvom živote zostal do 

konca, vyslobodím, aby sa neskôr mohol navrátiť dobodu, ktorý pôvodne obýval, 

než sa s niektorými ďalšími rozhodol, že sa priamo zúčastní života bez Pána 

Ježiša Krista. 

Všetko v Multivesmíre sa deje a odohráva zo slobodnej voľby. Toto pravidlo 

platí od večnosti na večnosť. Tu ale prichádza dilema a kameň úrazu s 

negatívnym stavom. Zákon slobodnej voľby je síce podmienkou existencie 

života, ale nemôže byť chápaný ako absolútny, pretože bez existencie 

duchovných zákonov by došlo k deštrukcii celého Stvorenia. Práve kvôli ich 

nedodržiavaniu existuje negatívny stav so všetkými jeho pokrúceninami, 

zvrátenosťami, zvrhlosťami, zabíjaním, chorobami a celkovou neprirodzenosťou 

a podivnosťou, čo môže byť všetko, len nie podobiznou substancií vyšlých z Pána 

Ježiša Krista v pozitívnom stave. Zlé entity bojujú proti pravej prirodzenosti 

Stvoriteľa všetkého a všetkých a nestrpia nič, čo by sa podobalo prvkom 

pravého Stvorenia. Preto vymysleli Pseudotvorcovia presný opak pravých 

duchovných zákonov, lenže bolo a neustále je nutné udržiavať aspoň minimálny 

stupeň pravdy aj v samotných mnohých úrovniach pekiel, pretože vďaka hoci 

títernej Božej pravde a láske sú nažive všetci, nech sa nachádzajú kdekoľvek. 

Kvôli tomu museli Boží odporcovia nechať 5% otvoriek na prúdenie životných 

energií do všetkých, ktorí sú pod ich doménou. Nikto si nemôže robiť to, čo je v 

rozpore s jeho podstatou. Aj Pseudotvorcovia sú relatívni, tým pádom nemôže 

uspieť ich šialený plán na ovládnutie celého Stvorenia a „zosadenie Boha z 

trónu“. Ako by to šlo, keď som vo všetkom prítomný/prítomná (Multivesmír je 

moje „telo“ a bytosti sú moje „bunky“), žijem v absolútnom stave, nie som teda 

zviazaný priestorom ani časom, som všemohúci, všadeprítomný a napájam 

všetko živé? Pripustím iba to, kvôli čomu boli zlá a lži aktivované, a to je iba 

dodanie odpovede na toľkokrát spomínanú otázku. Do vývoja zóny vymiestnenia 

priamo nezasahujem, pretože sám dodržiavam vlastné zákony slobody, iba 

usmerňujem jej vývoj, aby nedošlo k nerovnováhe voči pozitívnemu. Vďaka 

láske a milosrdenstvu som sa pre všetkých obetoval/a v dvoch telách mojich 

priamych inkarnácií a tiež sem posielam milióny anjelov z nebies v priebehu 

celých dejín. Teraz mám v panstve „Zlého“ veľké zastúpenie, ktoré podáva 

pomocnú ruku všetkým, kto stojí o to byť spasený. 

Zjavím tu jedno tajomstvo vzťahujúce sa na tému. Duchovné zákony v 

skutočnosti nemôže porušiť nikto absolútne, dokonca ani Pseudotvorcovia nie. 

Keby to tak malo byť, musel by ten, kto by tomu chcel urobiť, byť absolútnou 

entitou, pretože ako môže niečo relatívne porušiť niečo absolútne? Od toho sa 

odvíja aj to, že keby som mal/a vstúpiť do zóny vymiestnenia so všetkou slávou 

a pompéznosťou vo vlastnej plnosti absolútneho stavu, všetko, čo by sa v nej 
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nachádzalo, by sa vyparilo v zlomku sekundy. To je zhola nemožné. Všímate si 

súvzťažnosti a poriadku bytia a existencie vo veci ohľadom absolútny verzus 

relatívny? V „odpadkovom koši Multivesmíru“ každý viac či menej porušuje 

pozitívny poriadok, ale nikdy nie na 100 %, pretože to by sa rovnalo duchovnej 

smrti, definitívnemu popretiu nielen Boha, ale aj seba samého. Týmto by 

nastala eliminácia a vlastná anihilácia. Preto tiež môžete správne usudzovať, že 

nič nie je úplne a definitívne stopercentné, a to v oboch smeroch duality. Aj pri 

víťazstve temnoty nad svetlom tu v 3. dimenzii budú neustále zastúpení agenti 

pozitívneho stavu. Budú to najmä ľudia z Dutej Zeme, ktorých najznámejším 

predstaviteľom je Adama z Telosu, ale samozrejme aj mnohí ďalší, o ktorých tu 

nebudeme písať. Až bude negatívny stav dovedený do svojej konečnej fázy, 

očipovaní ľudia a bioroboti stratia slobodnú voľbu úplne (na 99,999 %). Ako 

teraz viete, definitívna strata voľby by viedla k ich okamžitej a totálnej záhube, 

avšak v pravý čas zakročím a urobím koniec snahám ovládačov a bábkovodičov. 

Vyššie spomínaná dilema a kameň úrazu negatívneho stavu je teda v konečnom 

výsledku to, že nemôže byť ani na chvíľu schopný samostatného života, pretože 

zapríčinením úplného konca a nemožnosti slobodnej voľby pre všetkých jeho 

obyvateľov by vyhladil sám seba. Po tejto ceste skutočne kráča, ale tak by bol z 

mnohých dôvodov zmarený celý experiment. Možno ho prirovnať k stromu a 

jeho jablkám, ktoré symbolizujú jeho obyvateľov. Postupne dozrievajú a na 

konci času padajú. Nebyť môjho zásahu, spadli by na zem a zhnili. Tak by prišli 

navnivoč. Ja ich ale včas chytím ešte vo vzduchu za letu (keď je ohrozená 

možnosť voľby), očistím a nechám ich slobodne rozhodnúť, či by nechceli 

pozdvihnúť do výšky na slnko a neskončiť tak na zemi pred príšerným osudom. 

Keby tejto Mnou poskytnutej výsady nebolo, žiadne z tých jabĺk (obyvateľ) by 

nemalo inú možnosť výberu, než spadnúť na zem a tam zhniť. Týmto krokom 

bola v oznámeniach odhalená ďalšia z podstat pseudoexistencie, ktorú som už 

predtým odhalil/a v inej podobe v knihách Nového Zjavenia s Petrom. 

Na koniec sa zmienim o tom, ako ľudstvo tesne pred jeho finálnym rozdelením 

zaobchádza so slobodnou voľbou. Spolu so zvyšovaním vibrácií planéty sú 

ziskuchtiví ľudia ešte agresívnejší a podľa toho vyzerá aj už tak zúbožené telo 

planéty, takže odpoveď je jasná. Elity pod vedením svojich pánov budú naďalej 

devastovať prírodné krásy Zeme/Nuly, aby dokonali svoje dielo skazy. Je jedno, 

či na to využijú (zneužijú) vysoko predstaveného riaditeľa nadnárodnej 

korporácie či „obyčajného“ človeka so zlými úmyslami. Lesy a pralesy horia na 

mnohých miestach sveta ako napr. v Indonézii, porasty sú rúbané, do oceánov 

sa vylieva toxický odpad, tým pádom hynie fauna i flóra vo vode aj na súši… 

Zabíjanie zvierat i ľudí je dobre organizovaný zločin, ktorý riadi samé plazí 

entity. Ich tunajší dočasní zástupcovia sú ľahostajní ku všetkému živému, a to 

dokonca aj sami k sebe, pretože jednotlivé klany neustále bojujú o moc a chcú 

urvať nadvládu nad čo najviac spiacimi ľuďmi. Všetko mám pod kontrolou a 

nenechám v zamorenom prostredí trpieť tie bytosti, ktoré chcú žiť v Láske. Kto 



 

-47- 

tu ale zostane, už krátko po rozdelení ľudstva nebude schopný vidieť akúkoľvek 

krásu po všetkých stránkach. 

Nebuďte smutní moji milovaní spolupracovníci z osudu, ktorý čaká túto 

planétu. Buďte si vždy vedomí toho, že toto sa stane len a iba v 3. dimenzii 

antivesmíru, zato v 5. a vyšších vibračných rovinách vás čaká úchvatná krása 

harmonickej čistoty a blaha. Už veľmi skoro ju zažijete, až previbrujete. Časť z 

nej som vám priblížil v jednom z predchádzajúcich oznámení: „Ako jednoducho 

opísať život v 5. dimenzii Pravého Stvorenia? Ako sen, ktorý sa u vás nazýva 

utópiou.“ Pamätajte, že sme neprišli zachrániť túto umierajúcu realitu s jej odo 

mňa nepochádzajúcimi prvkami, ale prišli sme z nej vziať to dobré, aby mohlo 

byť prenesené na Novú Zem, tam zasadené a bez strachu mohlo v slobode rásť a 

neustále sa rozvíjať bez toho, aby ho ohrozovala burina. Do tej doby, prosím, 

posielajte matke Gaii harmonické vibrácie, aby ste nielen jej hmotnému telu 

zvyšovali vibrácie dovtedy, kým sa neuskutoční váš dlho očakávaný presun do 

doposiaľ nepoznaných rajských svetov. Nepomáhate s vibráciami iba tejto 

realite, ale aj ostatným, pretože všetko je prepojené. Aj zo svojej dočasne 

obmedzenej pozície totiž robíte multidimenzionálnu prácu. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 20 

OZNÁMENIE 20 

 

NIE JE JEDINÉ NÁBOŽENSTVO NA TEJTO PLANÉTE,  

KTORÉ BY NEBOLO OVPLYVNENÉ, ALEBO PRIAMO 

VYTVORENÉ STROJCAMI NEGATÍVNYCH ENTÍT 

 

K pozemským náboženstvám sa v dávke Božieho slova na vysokej úrovni 

vraciame už po niekoľkýkrát. Fungovanie kresťanstva voči Novej prirodzenosti 

Pána Ježiša Krista, ako aj voči celému Stvoreniu, je dopodrobna uvedené v 

prvej dávke Nového Zjavenia (3. kapitola „Zrada kresťanstva“). V pokračovaní 

výkladu o tejto téme zoznamujeme bytosti ďalej cestou druhej dávky Nového 

Zjavenia, prenesenej sem mnou v tele Jany, a to v 5. kapitole: „Náboženstvo na 

Zemi.“ Teraz prišiel čas, aby sme sa na systém viery pozreli komplexnejšie a vo 

všeobecnosti si zhrnuli charakterizujúce body pre jednotlivé viery, ktoré 

ovplyvňujú miliardy ľudí a určujú svetový vývoj. 

Pre začiatok pripomínam, že nie je jediné náboženstvo na tejto planéte, ktoré by 

nebolo ovplyvnené, alebo priamo vytvorené strojcami negatívnych entít. Najskôr 

sa pozrime na to, ako vyzeral vzťah bytostí k jedinému Bohu pred tzv. „Pádom“ 

- aktiváciou negatívneho stavu. Všetky sentientné entity vtedajšej fázy histórie 

Multivesmíru mali priamy a nesprostredkovaný vzťah so mnou. Ešte ako 

Najvyšší som nemal/a v absolútnej plnosti mužské telo Ježiša a ženské telo 

Jany, teda som bol vnímaný skôr ako všadeprítomná energia, ktorou skutočne 

som, ale teraz sa každému môžem ukazovať v konkrétnej podobe. Neboli 

potrebné žiadne systémy ortodoxnej viery, takže nevznikali falzifikácie, 

nepravosti a pokrútenia. Vďaka komunikácii so Stvoriteľom vstupoval každý do 

svojho vnútra, kde dostal potrebné rady pre život v radosti a dostatku. Situácia 

sa úplne zmenila v priebehu niekoľkých miliónov rokov, keď bola položená 

otázka, ako by to vyzeralo bez Boha. Pseudotvorcovia so svojimi poskokmi krok 

za krokom zapuzdrili ducha tých, ktorí sa nachádzali pod ich doménou. Týmito 

aktmi vznikal riadený zostup do príslušných úrovní zóny vymiestnenia, kde boli 

všetci uvedení do špeciálneho modálneho rozpoloženia, aby cielene zabudli na 

svoj pôvod a prepojenie so mnou. Nastalo vytvorenie mnohých falošných 

pseudonáboženstiev vo všetkých oblastiach pekiel. Zameriame sa teraz iba na 

planétu Nula, pretože popisovať vývoj na iných planétach antivesmíru by bolo v 

tejto dobe zbytočné a nezrozumiteľné. 

Vývoj posledného ľudského pokolenia nastal vyšľachtením jaskynného človeka, 

z ktorého sa stal homo sapiens, ktorý má všetky predpoklady na to, aby mohol
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byť v záverečnej fáze negatívneho stavu očipovaný a slúžil svojim pánom. Títo 

tvorovia sa od začiatku rodili a stále rodia do úplnej nevedomosti. Kvôli tomu je 

pre negatívne entity veľmi ľahké dosiahnuť to, aby daného jednotlivca zapojili 

do systému ovládacích programov a „kŕmili“ ho po celý život nepravdami. Do 

toho sa samozrejme počíta vplyvný systém falošného obrazu náboženstiev, ktoré 

obsahujú len malé čriepky pravdy, akú nájdete v Pravom Stvorení. Všetky do 

jedného sa klania Pseudotvorcom, teda Satanovi, temnej strane. Veriaci v 

drvivej väčšine nevedia, o čo tu ide, preto sú ľahko zneužiteľní duchovnými 

vodcami všetkých druhov.  

Keď sa vrátime o niekoľko tisíc rokov späť do minulosti, zistíme, že prvé 

prírodné národy vzývali prírodné božstvá. Spomínam, že všetko, čo má za účel 

uctievania čohokoľvek, len nie Pána Ježiša Krista (predtým Najvyššieho), je 

scestné a falošné. Vládcom zóny vymiestnenia sa pre začiatok podarilo, že si 

posledné ľudské pokolenie scestne uvedomilo svoje prepojenie s prírodou a 

živlami. To by samozrejme bolo v poriadku, ako je to v pozitívnom stave, lenže 

tam nikto vonkajšími spôsobmi neuctieva nič vonkajšieho. Keď sa 

Pseudotvorcom podarilo, aby sa ľudskí tvorovia riadili vonkajšími, nie 

duchovnými vecami, bolo docielené udalosti, na ktoré mohli ďalej stavať, a to je 

tá, že si ľudia začali vysvetľovať život a jeho zákonitosti fyzickými, prírodnými, 

hmatateľnými a neskôr vedeckými spôsobmi. Duchovné princípy boli úplne 

popreté. V ďalšej etape človečenstva sa k týmto princípom pozemšťania vrátili, 

ale spôsobom, ktorý vyhovoval jeho stvoriteľom. K tomu sa vrátime pri popise 

hlavných náboženstiev. 

Nielen v Sumerskej civilizácii, Mezopotámii, Číne, Starom Egypte, Grécku a 

Ríme sa priamo angažovali stvoritelia ľudskej rasy. O spôsoboch riadenia 

ľudstva sme už informovali Novým Zjavením od Božej Rodiny prostredníctvom 

28. kapitoly: „História ľudstva na Nule pod vládou Pseudotvorcov.“ Pretože mali 

pred inkarnáciou Najvyššieho v podobe Ježiša Krista nebývale veľké 

schopnosti, mohli vstupovať so svojimi vernými spolupracovníkmi (rasy 

drakoniánov a jašterov, siví, donedávna tiež Annunaki, ktorí neskôr 

konvertovali k svetlu) do ľudských tiel, aby v podobe faraónov, cisárov, kráľov, 

kňazov a ďalších zväzovali celé národy a ich obyvateľov do nepriateľských 

pazúrov. Vystavali si svoju moc na strachu, bezhraničnom uctievaní a oddanosti 

pod hrozbou trestov. Vyhlasovali sa za bohov, lebo tomu holdovali a až do 

dnešných dní sa týmto spôsobom vysmievajú jedinému absolútnemu Bohu 

Pánovi Ježišovi Kristovi. Ich koncept uctievania, ktorý mimochodom nenájdete 

v pozitívnom stave, pretože žiadne uctievanie po nikom nežiadam, sa stal 

základom toho, čo malo ešte len prísť, čiže vytvorenie dômyselne 

prepracovaných náboženských systémov, ktoré pretrvali dodnes. Predvídajúc, 

že príde niekto, kto bude poverený a vyslaný priamo mnou na ich územie, s 

cieľom odhaliť skutočnosť, začali horlivo konštruovať rozporuplné systémy 
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viery, aby bol svet ešte viac uvedený do chaosu v tom, čo je správne a čo nie. 

Dôležitou zložkou ich počínania pred príchodom kresťanstva bol vznik 

hinduizmu a budhizmu. 

Hinduizmus je jedným z mnohých smerov, ktorého učenie je postavené na 

uctievaní hneď niekoľkých bohov - napr. Brahmy, Višnu a Šivy. V Novom 

Zjavení sme vám odhalili dôležitú pravdu o Pseudotvorcoch: Vystupovali pod 

rôznymi menami ako bohovia na všetkých kontinentoch tejto planéty. Medzi 

najznámejšie patria Zeus, Šiva, Quetzalcoatl, Jehova... Z toho teda jasne 

vyplýva, že sa nielen postavili za vznik náboženstiev, ktoré počas dejín riadili, 

ale boli to práve oni, ktorí sa nechali vyobraziť v podobe rozličných bohov, ktoré 

teraz vzývajú miliardy nevedúcich ľudí. Do popredia sa dostali sväté knihy, 

ktoré sem priniesli rôzni proroci. Nie všetci, ale prevažná väčšina z nich boli 

vyslanci pekiel, ktorí spísali akoby „sväté“ texty do ucelených kníh a tieto knihy 

naďalej rozvíjali rast daného systému, ktorý vznikol na vopred určenom území. 

„Sväté“ texty tiež slúžili po odchode pôvodcov negatívneho stavu z tejto planéty 

na zachovanie hlavných ideí ich pseudonáboženstiev. Ešte v ďalekom predstihu 

pred zrodením Ježiša vytvorili budhizmus, ktorý odvádza zablúdené duše ešte 

ďalej od jediného pravého Zdroja všetkého života. Judaizmus je už naopak 

tvorený na koncepte uctievania jedného konkrétneho Boha, ale tento „Boh“ je 

trestajúci, ziskuchtivý, nevyrovnaný a ako diktátor nakazuje svojim 

nasledovníkom rôzne prikázania a obmedzenia, bez dodržiavania ktorých nie 

ste hodní ísť do neba. Chceli by ste mať takého Boha? 

Keď som sa zrodil do tela Ježiša Krista, činil som tak z nekonečnej lásky ku 

všetkým bytostiam vo Stvorení. Vedel som, že vo svete pod vládou Zlého 

nebudem prijímaný takmer nikým, naopak budem obviňovaný zo všetkých 

možných i nemožných vecí. Načúvalo mi len „niekoľko“ ľudí, ktorí boli schopní 

uveriť Božej pravde srdcom, nie na základe vonkajších činov. Tí z vás, ktorí 

nečítali Nové Zjavenie, nemôžu plne pochopiť, prečo som sa ako absolútny 

Stvoriteľ všetkého a všetkých musel v relatívnej podobe inkarnovať pred viac 

ako 2000 rokmi do ľudského tela, prejsť si počas 33-ročného života mnohými 

skúsenosťami so životom tu, aby som potom bol ukrižovaný (samozrejme podľa 

dokonalého plánu) a neskôr mohol vstúpiť do pekiel, kde som zajal 

Pseudotvorcov, aby už naďalej nemohli priamo zasahovať do vývoja ľudstva. 

Vplyv môjho zrodenia na planétu Nula bol obrovský, pretože to bola 

najdôležitejšia udalosť dejín Multivesmíru. Keby som nepodnikol presne tie 

kroky, aké som podnikol, Stvorenie by podľahlo záhube negatívnym stavom. 

Ešte pred mojou inkarnáciou do zóny vymiestnenia začínal negatívny stav 

ohrozovať prvé oblasti nebies a onedlho na to by prevládol nad pozitívnym 

stavom. Ako Ježiš Kristus som učil pravdu Najvyššieho prispôsobenú na mieru 

obyvateľom vtedajšej doby. Moje učenie vychádzalo z jedného veľmi dôležitého, 

univerzálneho a večne platného faktu, ktorý by ste si mali navždy pamätať: 
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Pravého Boha nenájdete v organizovaných náboženstvách všetkého druhu, u 

náboženských autorít, v kostoloch, niekde vonku mimo vás, ale len a iba vo 

svojom vnútri, duchovnom srdci, sami v sebe, lebo ja som vašou večnou a 

neoddeliteľnou súčasťou a vy ste naopak mnou. Všetci sme jeden celok, jedno 

Božie telo, rozdelené na nekonečno sebauvedomelých bytostí, ktoré vo svojej 

slobode tvoria a udržujú duchovné, intermediálne a prírodné svety 

Multivesmíru. 

Nikdy som nikoho nepodnecoval k vytvoreniu náboženstva, nasledovníci 

ktorého sú držaní v strachu, neistote či dezinformáciách a ďalších s ním 

spojených veciach. Veriaci majú často strach a podceňujú sami seba, takže ma 

necítia alebo nechcú cítiť vo svojom srdci, ktoré by inak bolo zbavené oných 

záporných vplyvov. Toho sú si dobre od začiatku vedomé zlé entity, ktoré 

pokračujú v ohlupovaní stáda, aby ešte viac zabredlo do ich ovládacej siete. 

Keďže som bol už pred 2000 rokmi ich úhlavným nepriateľom č. 1, vymysleli 

pekelný plán, ktorým bolo vytvorenie cirkvi. Zneužili a prevrátili moje učenie o 

tom, že nie je potrebné žiadne modlárstvo. Dopustili sa jedného z najväčších 

zločinov v tomto experimente, pretože ten, kto bol poslaný na Nulu, hovoril 

najvyššiu oslobodzujúcu pravdu s cieľom neskoršej konečnej eliminácie 

všetkých ziel a lží, bol Pseudotvorcami vo svojom odkaze zneužitý na vytvorenie 

jedného veľkého svetového náboženstva, ktorého vplyv nemal obdoby. Tým bolo 

kresťanstvo. Všetko sa deje na základe môjho súhlasu a dovolenia, nie je nič, čo 

by som dopredu nevedel či nepredvídal. Pretože som absolútny, viem, ako sa 

veci stanú aj nestanú na celú večnosť dopredu. Zo všemohúcej pozície som teda 

dobre vedel, že sa Zlý chopí príležitosti prekrútiť učenie Ježiša, preto som s 

predstihom vytvoril podmienky pre vznik pravého Božieho slova, ktoré bude 

napísané v duchovnom jazyku, aby nemohlo dôjsť k jeho prekrúteniu. To, o čom 

tu hovorím, je Nový zákon. Drvivá väčšina ľudských bytostí má pri čítaní Biblie 

problém rozlíšiť pravé Božie slovo od toho satanského, ktoré väčšinovo obsahuje 

Starý zákon (má pôvod tak démonský, ako aj anjelský). Len veľmi malá tisícina 

ľudí v hrubohmotných telách potom chápe význam jednotlivých pasáží z Nového 

zákona, ktorý má hlboký duchovný význam, ktorý je súvzťažný s koexistenciou 

negatívneho stavu popri pozitívnom a všetkých veciach spojených s 

odohrávaním dejov v tomto cykle času. Nový zákon, ako som už povedal, je 

písaný duchovným jazykom, aby nedošlo k jeho zamoreniu nepravdami, a preto 

brať doslovne jeho slová nemá žiadny zmysel. V ucelenej podobe aj s 

vysvetlením je doslovný význam jeho pasáží opäť uvedený v knihách Nového 

Zjavenia od Petra D. Francucha. Nový zákon bol po celú dobu jeho existencie 

cenzurovaný, tisíce slov bolo vypustených, ale nikdy nemohol byť jeho pravý 

duchovný význam prekrútený a skomolený. Je jedno, koľko ľudí na tejto planéte 

chápe, alebo nechápe význam pasáží, dôležité je, že sú tu prítomné skutočné 

sväté texty, čo tvoria neskomolenú podstatu pravdy o zloch a lžích, ako aj o 

dejoch budúcich. S tým nemohli zlé entity nič robiť, preto aspoň vtesnali Starý 
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zákon vedľa Nového a ďalej pokračovali v úsilí budovania cirkvi, ktorá nemala a 

nemá pozitívne rysy. Aby toho nebolo málo, vznikol o pár storočí neskôr islam, 

ktorého dôsledky sa viac ako kedykoľvek predtým dostavujú v súčasnej dobe. 

Vznikali pápežské úrady, jedno centralizované sídlo vo Vatikáne, tisíce 

príkazov, zákonov a nakázaní, onedlho potom sa začali stavať kostoly nielen po 

Európe. Od stredoveku sa prehlbovali rozdiely medzi jednotlivými vierami, 

preto vznikali vojny, boje o územie, krížové výpravy a ďalšie. Od stredoveku 

cirkev ovládala v podstate všetky oblasti ľudského života, pričom ľudia boli 

neustále strašení večným zatratením, pokiaľ budú hrešiť, na program dňa sa 

dostavil opäť jeden zlý Boh, ktorého úplne vymyslené duchovné princípy presne 

vyhovovali tým, ktorí za vznikom toho všetkého stáli. 

Keď sa dostavila na rad renesancia a humanizmus, mohlo to najprv vyzerať, že 

nastáva obroda k väčšej ľudskej slobode. Nič nebolo ďalej od pravdy. 

Humanizmus sa síce zaoberal človekom samotným a bral ho ako individualitu, 

ktorá dokáže samostatne myslieť bez ohľadu na nebeské mocnosti, dokáže si 

užívať život a vyjadrovať svoje pocity a myšlienky naplno. Lenže ako všetko, aj 

toto smerovalo k rastu negatívneho stavu, pretože humanizmus bral väčšinovo 

ohľad len na pestovanie svojho ega (z pravého duchovného pohľadu), nesnažil sa 

o obnovenie dávno zabudnutého vchádzania do vnútra a o hľadaní Boha vo 

svojom srdci, naopak vyhlasoval človeka ako tvora prevyšujúceho všetko 

stvorené i nestvorené. To nahrávalo k neskoršiemu vzniku ateizmu. Všímate si 

ďalší rozkol už v tak rozdelenom svete? Za nitky za oponou ťahali aktéri celého 

dejstva, ktorí potom, čo som ich uväznil na neznámom mieste, nemohli na Nule 

pôsobiť priamo, iba prostredníctvom svojich zástupcov, ako to bude až do ich 

druhého príchodu. 

Po rozšírení ateizmu a zneužití Darwinovej evolučnej teórie bolo dokonané 

plánované rozštiepenie sveta na tisíce kúskov, ktorého obyvatelia nenachádzali 

spoločnú cestu k vývoju a jednote. Pseudotvorcovia namiesto toho mohli svoje 

ovce, ktoré neverili už ani vo falošné náboženstvá, ovládať prostredníctvom 

vedeckých, politických, hudobných, mainstreamových a ďalších autorít, aby tú 

druhú doteraz veriacu polovicu populácie mohli definitívne zviazať cez pápeža 

(ktorí boli mimochodom všetci z pekiel) a ďalších vodcov. Týmto sa už 

dostávame do súčasnej doby. 

Ako mnohí z vás vedia, elity so svojimi pánmi z Nibiru, ktorí sa o pár rokov opäť 

ujmú vlády nad ľudstvom, pripravujú najväčší podvod v jeho dejinách - 

vytvorenie umelého holografického obrazu Ježiša na oblohe, ktorý bude videný 

zo všetkých kútov sveta. Tým chytia do pasce najmä veriacich kresťanov, ale aj 

ostatných, ktorí neprezrú ich lesť. Opakujem, že toto všetko sa odohrá až po 

previbrovaní/premiestnení pozitívnej časti pozemšťanov do 5. dimenzie Pravého 

Stvorenia, takže vy, svetelní spolupracovníci, nemusíte mať obavy z ničoho. Až 



 

-53- 

po tejto udalosti môže nakrátko vyhrať negatívny stav v tejto realite. 

Holografický obraz bude slúžiť na vytvorenie jedného celosvetového 

náboženstva, ktoré zjednotí všetky doterajšie viery pod jednu strechu. Súbežne 

s tým bude jeden z Pseudotvorcov v ľudskom tele s podobou Ježiša Krista kázať 

ľubozvučné slová, ktoré zmätú všetkých zblúdilcov. Jeho obraz bude na 

verejných priestranstvách, v médiách, všade, pretože bude oslavovaný ako 

skutočný Boh. Falošný druhý príchod Krista prijmú takmer všetci, dokonca aj 

tí, od ktorých by sa to najmenej čakalo. Prečo? Pretože Antikrist vyrieši všetky 

doterajšie problémy sveta, tak kultúrne, ako aj ekonomické, vojnové, rasové, 

prírodné aj iné. Temná strana pomocou technologických a mentálnych zručností 

obalamutí duše, ktoré budú plesať nad zázrakmi, ktoré vykoná vlk v ovčom 

rúchu so skrytou podstatou jašterice pred zrakmi miliónov prizerajúcich, 

vrhajúcich sa do ich náručia. Uvedomte si, prosím, že sa to bude odohrávať iba 

na základe vonkajších činov, pretože ľudia s nízkymi vibráciami nemajú 

schopnosť vyciťovať srdcom. Negatívny stav funguje iba na základe vonkajších 

činov. Zároveň si uvedomte, že pravý Druhý príchod Pána Ježiša Krista 

prebieha na všetkých úrovniach od roku 1957, kedy som sa sem druhýkrát 

zrodil tentoraz do ženského tela, a bude prebiehať až do eliminácie stavu ziel a 

lží. Ide o postupný proces a nemá veľa spoločného s plynutím lineárneho času. 

Na chvíľu zavládne na planéte falošný mier, ale to len preto, aby došlo k 

celkovému upokojeniu situácie. Nový poriadok potom prinesie očipovanie a 

totalitu, kedy sa z ľudí stanú ovládané bábky bez slobodnej vôle. Čo sa bude 

diať po príchode božích odporcov nemožno v tejto dobe oznámiť, pretože nikto 

presne nemôže poznať chronologický vývoj kvalitatívne aj kvantitatívne, navyše 

to nie je ani cieľom tohto oznámenia Pána Ježiša Krista. 

Na záver vám všeobecne pripomeniem súčasný stav cirkvi. Roku 2013 bol na 

pápežský stolec dosadený pápež František, ktorý je úplne posledným pápežom v 

histórii, po ktorom príde spomínaný Antikrist (v pravom duchovnom zmysle sa 

používa výraz Antikrista pre každého, kto spolupracuje s temnotou). František 

postupne pripravuje pôdu pre Pseudotvorcov a má od nich presne zadané úlohy, 

takže vie, ako má konať. Je vhodné menovať napr. zjednocovanie všetkých 

náboženstiev, podporovanie politických a ekonomických elít, odporúčanie čipov 

pre ľudí v záujme pohodlnosti, ďalej potom otvorene hovorí o riadenej imigrácii 

z moslimských krajín ako o riešení, neštíti sa odsudzovať pravý odkaz mesiáša 

(pozri prirovnanie Ježiša k Islamskému štátu) a jeho pôvodné učenie. V ďalších 

rokoch pribudne takýchto výrokov nielen od pápeža, ale od väčšiny vrcholných 

politikov slúžiacich temnej strane, lebo tá sa už dlhšiu dobu nesnaží pred 

spiacimi občanmi skrývať, naopak odhaľuje čím ďalej tým viac plánov na 

konečné zotročenie ľudstva, čo súvisí aj s odkrytím šerednej podstaty 

negatívneho stavu, ktorá bude odhalená pri jeho eliminácii na konci tohto 

skráteného cyklu času. 



 

-54- 

Možno ste čakali, že v tomto diele oznámenia budem viac do detailu hovoriť o 

jednotlivých náboženstvách, vierach, sektách, kultoch, doktrínach a pod., lenže 

tu viac ako kde inde platí, že úlohou tejto dávky Božieho slova nebolo a ani 

nebude zachádzať príliš do detailov, aby si každý mohol urobiť svoj obraz a 

náhľad na divadlo negatívneho stavu. Pravdivých informácií nájdete viac ako 

dosť, stačí si vybrať a prichádzať k nim intuíciou, vďaka čomu sa nemusíte 

obávať, že by ste sa v súčasnom zložitom dianí sveta prestali orientovať a 

nakoniec sa v ňom stratili. Každý číta informácie jemu ušité na mieru, pričom 

sú do neho zasievané semienka pravdy, ktoré skôr či neskôr vyklíčia. Nie každý 

zatiaľ vo svojej duši uchováva zem úrodnú a vlahou, avšak raz aj ten najsuchší 

jedinec, čo nie je schopný prijať ani ten najzákladnejší stupeň životne dôležitých 

informácií, bude zaliaty Láskou Pána Ježiša Krista, vďaka ktorej v ňom 

semienka vyklíčia v pravý čas. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 21 

OZNÁMENIE 21 

 

ĽUDSTVO JE ODDELENÉ ODO MŇA, BOHA PÁNA JEŽIŠA 

KRISTA A OD OSTATNÝCH V STVORENÍ, ŽIJE V IZOLÁCII 

KVÔLI EXPERIMENTU A SVOJIM VOĽBÁM 

 

Táto téma spája všetky knihy, kapitoly a texty oboch dávok Nového Zjavenia 

Pána Ježiša Krista, ako aj ďalšie sväté slovo, ktoré diktujem vybraným vysoko 

vyspelým bytostiam v telách. Všeobsiahle multiverzálne Božie slovo som 

poskytol (a stále poskytujem) všetkým relatívnym bytostiam vo Stvorení, aby sa 

v pravý čas každý mohol dozvedieť okolnosti minulého, súčasného a budúceho 

životného dejstva. Dali by sa napísať ďalšie mnohé pokračovania, ale to 

najdôležitejšie z dôležitého bolo už zjavené cez Petra D. Francucha, ktorý tu 

vykonal svoje poslanie na 100 %, napísal stovky stránok najvyššej pravdy, kvôli 

odovzdaniu ktorej tu pôsobil. V tomto oznámení už nebudem opakovať to, čo 

stojí na pravom mieste niekde inde, ale viac sa zameriam na štruktúru 

separovaného ľudstva, ktoré žije v izolácii od všetkého a všetkých ako 

odtrhnutý a postupne vädnúci kvet vo váze, ktorému sa už ani tej vody 

nedostáva. 

Aktivácia negatívneho stavu bol veľmi zložitý proces, na konci ktorého vznikol 

finálny produkt - pravý ľudský život, ktorý sa svojím nezvyklým a nebezpečným 

počínaním vymyká všetkému, čo kedy bolo a bude existovať. Pozemšťania od 

čias jaskynného človeka, kedy začala posledná éra človečenstva, zobrazujú 

výsledky a následky, aké je to žiť bezo mňa a duchovných zákonov. Vďaka živej 

ilustrácii, ktorá bude po súčasnom cykle času uložená v multiverzalite-toho-

všetkého (jazero ohňa a síry) na večnosť, budú všetky novo vzniknuté 

sentientné bytosti, ktoré budú mať absenciu života v zóne vymiestnenia, môcť 

zakúsiť vďaka zákonu slobodnej voľby všetky možnosti stavu ziel a lží v tomto 

„virtuálnom“ archíve pod mojou ochranou, aby vyčlenili myšlienku porušovania 

Božích zákonov zo svojej mysle a tento stav existencie si nezvolili ako za jediný 

správny. Vstúpením do archívu so sebou bude každý niesť možnosť zvoliť si 

kedysi uloženú cestu jedinca zdržiavajúceho sa v negatívnom stave. Zvolená 

cesta sa potom prežije tak, ako sa zakúšala v dobe zaľudnenej zóny 

vymiestnenia. Týmto všetkým chcem povedať, že vaša prežitá bolesť, utrpenie a 

všetko vytrpené slúži tomu najvyššiemu cieľu, dobru, prospechu a životu 

Multivesmíru. Bez vás, kto ste sa z lásky inkarnovali z pozitívneho stavu do 

pekiel a najmä na planétu Nula, by nemohla v novom cykle času plne 

rozkvitnúť skutočnosť novej kvality plnosti pravého života pozitívneho stavu.
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Nikto si do tej chvíle nebude môcť ani okrajovo predstaviť, aká neskonalá 

nádhera je pre vás prichystaná. Opakujem, že tento úplne nový druh života, 

uvoľnený z novej prirodzenosti Pána Ježiša Krista, sa od počiatku Stvorenia 

nikdy nežil. 

Mnohí z mojich najbližších spolupracovníkov sa každý deň sťažujú, že musia 

vláčiť onen ťažký kríž, pričom vyhlasujú, že tu už byť nemusia a trpia aj za 

tých, ktorí toto všetko spôsobujú. Vďaka systému ovládania, nedokonalým 

telám a „matrixovej“ realite majú tendencie ľudia z vyšších dimenzií tu na Nule 

obviňovať ma, absolútneho a dokonalého Boha zo svojich strastí, problémov, 

pádov a všetkého možného. O tomto paradoxe som už hovoril, napriek tomu sa 

k tomu ešte znova vrátim na viacerých miestach. Predovšetkým je dobré si byť 

každým okamihom vedomý toho, že ja, predtým Najvyšší, teraz Pán Ježiš 

Kristus, nestojím za pôvodom negatívneho stavu, neschvaľujem ho, ale iba ho 

tolerujem a zo svojho bezpodmienečného milosrdenstva podstupujem dlhý 

proces vzostúpenia z bažiny antivesmíru do Pravého Stvorenia s vami, a to už 

druhýkrát. Možno namietate, že ako absolútny som mohol poskytnúť 

existenciálnu otázku života bez Boha ihneď, v jednom okamihu, bez prítomnosti 

všetkého, kvôli čomu sa toto divadlo odohráva. Nemohol. Vari nechápete, že 

sám/sama dodržiavam vlastné duchovné zákony? Z toho vyplýva aj mnoho 

dôvodov, z ktorých tie hlavné vymenujem. Nemohol som zo svojej absolútnej 

pozície poskytnúť odpoveď na otázku, pretože: 

− V absolútnom stave absolútneho dobra, lásky a všetkých pozitívnych 

elementov neboli a nikdy nebudú prítomné prvky negatívneho stavu, teda nie 

je ani odpoveď na túto otázku v Božej celistvosti, ktorá ju neobsahuje. 

− Podľa zákona slobodnej voľby si museli pýtajúce sa bytosti, neskorší 

aktivátori ziel a lží odpovedať sami, skúsenostne a úplne slobodne a po 

svojom, nikto iný to za nich urobiť nemohol, a to ani Najvyšší. Odpoveď bola 

celkom neznáma, preto bola urobená dohoda medzi Mnou a neskoršími 

Pseudotvorcami, ktorá okrem iného obsahovala, že si na ňu odpovedia sami; 

pod ich doménu sa dostanú len tí, ktorí sa sami tak rozhodli odmietnuť lásku; 

budú urobené kroky na elimináciu ziel a lží a negatívny stav nepresiahne 

rámec jedného cyklu času. 

− V opačnom prípade, keby som slobodnou voľbou nedal možnosť 

Pseudotvorcom nechať sa vymiestniť z nebies a zodpovedať ich krokmi na 

závažnú otázku, Multivesmír by zanikol. 

Nič zo zóny vymiestnenia, ktorá je v súčasnosti obývaná sentientnými formami 

života, som pred svojou prvou inkarnáciou do tela Ježiša Krista neobsahoval, 

ani som nemohol usmerniť jej vývoj v prospech pozitívneho stavu, pretože 

nebola pod mojou vládou. Až potom, čo sa odohralo ukrižovanie a moje 
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vstúpenie do pekiel, kde som zajal Pseudotvorcov a získal mnohé skúsenosti s 

týmto mŕtvym životom, som očistil negatívne elementy na prvky pravého života 

a včlenil ich do absolútneho stavu. Týmto krokom, kedy nastala fúzia Ježiša 

Krista s Najvyšším, som sa stal/a Pánom Ježišom Kristom s úplne novou 

prirodzenosťou, vďaka ktorej som už mohol riadiť tento „odpadkový kôš 

Multivesmíru“, usmerniť jeho vývoj v prospech celku, zjavovať sa pekelným 

členom vo svojej ľudskej podobe a dať im stálu možnosť konvertovať do 

pozitívneho stavu. Táto možnosť až do konca 80. rokov 20. storočia (podľa 

pozemských merítok) okrem výnimiek, neexistovala. To už však prebiehal a 

stále prebieha druhý príchod Pána Ježiša Krista, ktorý začal mojím druhým 

zrodením do ženského tela Jany Kyslíkovej, s ktorou budeme na Novej Zemi 

tvoriť pár, Božiu Rodinu, a mať dve deti, dievča a chlapca, ktorí budú tiež 

priamymi vteleniami Pána Ježiša Krista v relatívnej podobe. Keby som mohol 

postupovať inak, urobil by som to, avšak cesta k docieleniu novej prirodzenosti 

bola jedinou možnosťou, ako docieliť prežitie a dar spasenia pre všetkých 

zúčastnených. Musel som postupovať zvonku do vnútra, čiže cesta prvej 

inkarnácie začala v najvonkajšom a najvenkovatejšom stupni antivesmíru - v 

prírodnom svete zfabrikovanej reality planéty Zem/Nula a bola skončená v 

najvnútornejšej úrovni pekiel. 

Ľudstvo je oddelené odo mňa a od ostatných vo Stvorení v nezvyčajnej pozícii 

medzi peklami a nebesami. Len v tejto nezvyčajne vyšinutej nulovej pozícii, 

ktorá nemá obdobu, je možné docieliť možnosti inkarnácií z oboch smerov 

duality, tak z pozície mínusových, ako aj plusových. Dobre viete, že medzi vami 

sú bytosti z nižších i vyšších dimenzií a tiež praví ľudskí tvorovia, ktorých duša 

bola stvorená pri sexuálnom styku rodičov v špeciálnej oblasti intermediálneho 

(sprostredkujúceho) sveta. Zmiešaninou sentientného a nesentientného života 

sa tak všetkým jasne ukazuje, že vznik života je možný aj pri použití 

neduchovných princípov, keď sami jeho tvorcovia sú vedome či nevedome v 

istom rozpoložení arogancie voči zdroju života. Na Nule ste v takej extrémnej 

izolácii, že si to ani nedokážete predstaviť. Po milióny rokov je Gaia v tretej 

dimenzionalite separovaná od zvyšku okolitých civilizácií, jej obyvatelia sa 

takpovediac nemôžu pohnúť z miesta, pretože ich zfabrikované telá majú veľmi 

slabé, v podstate žiadne schopnosti. Len cesta do obchodu im zaberie veľa času, 

myšlienky sa v hmote prejavujú veľmi pomaly, aby dosiahli svoje ciele (či už sú 

akékoľvek), tak musia preto vykonať obrovskú drinu, pritom všetkom „bojujú“ s 

rôznymi výzvami a nástrahami ich okolia. Keď chcú navštíviť miesto na 

opačnom konci sveta, premiestňujú sa lietadlami, ktoré sú v porovnaní napr. s 

vesmírnymi loďami Plejáďanov ťažkopádne, primitívne a zaostalé. Elity však 

majú už dlhú dobu nesmierne vyspelejšie technológie všetkého druhu od 

mimozemských entít z antivesmíru, s ktorými spolupracuje tieňová vláda 

desaťročia. Za „odmenu“ tajná vláda dáva týmto entitám povolenie unášať 

občanov do svojich UFO, kde sú podrobení bolestivému testovaniu a vyšetreniu, 
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mnohokrát je im vpravený do tela čip (to vykonávajú napr. Reticuliánia zo 

súhvezdia Zeta Reticuli a mnohí ďalší). Prítomnosť utajovaných technológií sa 

týka samozrejme aj cestovných prostriedkov, s antigravitačnými loďami sa 

možno za pár desiatok sekúnd dostať na Mesiac a na okraj slnečnej sústavy. 

Nevedomým ľuďom je nahovárané, že po vesmíre sa v súčasnosti zatiaľ dá 

cestovať len raketami a sondami. Nič nie je ďalej od pravdy, ako som práve 

povedal. Vybraní zasvätenci sa premiestňujú okrem vesmírnych lodí aj 

multidimenzionálnymi bránami takmer kdekoľvek v antivesmíre, čo je vecou už 

skôr odhalenou. 

Okolité podmienky ľudských tvorov podporujúce život sú veľmi obmedzené, 

životné prostredie taktiež. Ich telá musia dýchať vzduch s pomerom kyslík 21 % 

a dusík 78 % a jedným percentom vzácnych plynov. Ako sa pomer vzduchu 

začína meniť, mozog už nedostáva hnaciu silu pre svoje fungovanie a telo 

vypovedá službu, načo môže aj umrieť. Zomrieť môže samozrejme veľmi ľahko a 

rýchlo aj inak, pokiaľ sa podmienky zmenia. Telo pozemských tvorov potrebuje 

optimálnu teplotu, tlak, vzduch, žiada tiež pravidelnú starostlivosť častým 

zbavovaním nečistôt, produkuje odpadové látky, musí sa vyživovať pravidelným 

pitným režimom a vhodným jedlom. Keď sa mu niečo z toho nedostáva, opäť 

chradne. Môže tiež rôznymi spôsobmi ochorieť, čo nahráva systému, ktorý 

vymýšľa nové choroby a zároveň poskytuje chemické lieky na ich liečenie, ktoré 

v drvivej väčšine spôsobujú pacientovi prísun jedovatých a nebezpečných látok 

do tela, aby bol časom ešte viac chorý a lepšie ovládateľný. Toto je len úzke 

spektrum dôsledkov života v oddelení odo mňa a ostatných, ktoré obyvatelia 

vyšších dimenzií vôbec nepoznajú. Týmto nebezpečným a zvráteným spôsobom 

života žijú obyvatelia zóny vymiestnenia, všetci zo slobodnej voľby, väčšina 

nevedome, domnievajúc sa tak, že toto je jediný správny a možný životný štýl. 

Pozemšťania tiež považujú tento život za jediný možný, väčšinou si vôbec 

nepripúšťajú život niekde inde, veria len pseudovede a jej výsledkom bádania. 

Ak by snáď mali byť schopní uveriť v niečo duchovné, potom žiadajú konkrétne 

a hmatateľné dôkazy. Na to sa tí, ktorí zostanú po rozdelení ľudstva v tejto 

realite, nachytajú, lebo tzv. „Projekt Blue Beam“ vytvorí na nebi holografický 

obraz Ježiša so zvukovou kulisou. Takmer každý prijme falošný obraz za svoj a 

potom už bude slepo počúvať príkazy falošných mesiášov a bohov, 

Pseudotvorcov. 

Táto vyšinutá kozmická pozícia planéty Nula je dovolená za účelom konečného 

manifestovania negatívneho stavu pri jeho krátkom pseudovíťazstve. 

Pripomínam, že iba tu bol aktivovaný a bude aj ukončený. Kto nečítal prvú 

dávku Nového Zjavenia, nemôže pochopiť tieto závažné duchovné veci. Až bude 

celé dramatické dejstvo skončené, všetci si oddýchnu. Nastanú nové aspekty 

poznávania, pretože vtedy sa uskutoční prepojenie všetkých dimenzií a vytvoria 

sa stále duchovné mosty medzi nimi a jej obyvateľmi. Už nebude žiadna 
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izolácia, separácia, oddelenie a rozdelenie, ale spoločná krása životného 

zdieľania, spojitosť, prepojenie a jednota. 

Teraz si v stručnosti uvedieme hlavné body fungovania pseudosystému 

negatívneho stavu na obyvateľov antivesmíru: 

1) Zlé bytosti sú stavané tak, aby pri ich inkarnáciách zbierali ďalšie a ďalšie 

variácie ziel, a tak si do seba zabudovávali nový stupeň negativity, ktorý sa 

prejavuje tým, že po nespočetných inkarnáciách v rôznych oblastiach na 

planétach v antivesmíre sú schopné pokročiť do ďalšieho stupňa pekiel, ktorý je 

ešte viac vzdialený pozitívnemu stavu. Keď ony bytosti vstupujú do vyššej 

dimenzie zóny vymiestnenia, z pohľadu domény Pseudotvorcov stúpajú, z 

pohľadu Pravého Stvorenia zostupujú dole. Nech sa to ale znovu pripomenie: 

Každá bytosť, čo spadla do zóny vymiestnenia, má teraz všetky prostriedky a 

následne aj podporu Pána Ježiša Krista konvertovať postupom času do zóny 

umiestnenia. V skutočnosti aj tí, ktorí sa na prvý pohľad vyžívajú v živote v 

neláske, sa nachádza v stave neustáleho strachu a neistoty, utekajúc pritom 

pred mojou všeprestupujúcou láskou, vďaka ktorej prežívajú. Ale prečo utekať 

pred Láskou a schovávať sa predo mnou, keď som ich neoddeliteľnou súčasťou? 

Za aktivácie negatívneho stavu sú v bytí a existencii možné rôzne šialenosti. Aj 

tie najhoršie bytosti majú zachovanú možnosť zmeniť sa. Toto je absolútne 

platný zákon pre tento časový cyklus. 

2) Mnohým entitám je dovolené inkarnovať sa na planétu Nula, ktorá je 

jediným styčným bodom medzi dobrom a zlom, kde je jej obyvateľstvo v tejto 3. 

dimenzii vystavené tak vplyvom negatívnym, ako aj pozitívnym, a sú tu vtelené 

duše z pekiel, nebies a praví ľudskí tvorovia (väčšina). Bytosti pochádzajúce z 

vyšších dimenzií antivesmíru nájdete na poste najvyšších politických funkcií, 

môžu to byť riaditelia nadnárodných korporácií, generáli, lídri, miliardári, ale aj 

na prvý pohľad „nenápadní“ jedinci, s ktorými aj vy denne prichádzate do styku, 

hoci netušíte ich pôvod. Tí, čo majú pôvod v najvyšších dimenziách 

„odpadkového koša Multivesmíru“, sú tí najtajnejší sprisahanci, ktorí riadia 

tento svet, čiže najvplyvnejšie rodiny sveta, rozvetvené do mnohých lóží po 

všetkých kontinentoch, zúčastňujúce sa krvavých rituálov, vyvolávajúce umelé 

konflikty, tlačiace umelé peniaze, vysávajúce národy ekonomicky aj inak, 

majúce na svedomí smrť miliónov ľudí. Na tomto svete sa cíti ako ryba vo vode, 

na rozdiel od anjelov, ktorí sa tu často právom cítia ako cudzinci. Na našich 

stránkach nie je potrebné uvádzať konkrétne mená rodín a organizácií, ktoré za 

tým všetkým stoja, lebo kto hľadá, ten nájde. 

3) Úplne odlišná je situácia u tých, ktorí majú pôvod v pozitívnom stave 

Multivesmíru, ale vlastnými činmi, postojmi, myšlienkami a voľbami sa 

odvrátili od Mojej bezpodmienečnej lásky. Kým sa sem zo slobodnej voľby 

inkarnovali, aby pomohli pri transformácii v dôležitej dobe vzostupu, boli 
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oboznámení s podmienkami ich pozemskej misie a s rizikami, ktoré obnášajú 

život na nepriateľskom území s vedomím, že budú mať po celú dobu pomocnú 

ruku a vedenie, ale vďaka voľbe výberu sa budú stretávať s rizikom, že môžu 

spadnúť do zóny vymiestnenia. Tí, ktorí sa pretransformujú na bytosť, ktorá sa 

odvrátila od pravých duchovných princípov, po smrti fyzického tela novo žijú 

pseudoživot v pekloch. Bohužiaľ, tento druh bytostí trpí zo všetkých najviac, 

lebo sa im vybavia spomienky na život v nebi, ktorý ale stratili, a teraz sa 

stretávajú so svojimi následkami volieb v prostredí, ktoré nezodpovedá ich 

pôvodným preferenciám. Zóna vymiestnenia našťastie nie je v aktívnom móde 

večne, preto už po niekoľkokrát opakujem, že utrpenie kohokoľvek sa tak či tak 

spolu s koncom experimentu blíži k svojmu koncu, hoci sa to z pohľadu 

lineárneho plynutia času môže zdať ako večnosť. Ešte treba podotknúť, že 

vplyvom nátlakov druhej strany a ega bombardovaného ovládacími 

programami, majú aj najbližší spolupracovníci Pána Ježiša Krista tendencie zo 

stavu svojich životných problémov obviňovať priamo mňa, pritom to je práve 

naopak. Každý je strojcom svojho šťastia i nešťastia. Kto požiada večného rodiča 

všetkého a všetkých o pomoc, bude zbavený nedostatku a problémov po 

všetkých stránkach. 

4) Praví ľudskí tvorovia sa na základe odžitého života odoberajú buď do pekiel, 

alebo do Pravého Stvorenia v závislosti od toho, aké mali počas pobytu na Nule 

myšlienky a postoje, či sa nechali inšpirovať pozitívnymi vzormi, alebo nie. Ako 

všetko, aj ich odchod do duchovného sveta sa odohráva na základe vibrácií a 

preferencií. 

V závere vám oznámim niektoré informácie o pôsobení Božej misie, vyjadrím sa 

k duchovnej pravde a pripomeniem neuspokojivosť existencie v oddelenosti. 

Dôvod, prečo nechce temná strana za žiadnu cenu robiť „reklamu“ mojim 

najbližším spolupracovníkom nášho Tímu Božej rodiny na Zemi/Nule, je ten, že 

ak by nás mali osloviť médiá, postupne by sa rozšíril najvyšší stupeň pravdy odo 

mňa do všetkých kútov sveta a vstúpil by do podvedomia drvivej väčšiny 

planetárneho obyvateľstva. Nikto z poskokov nízkych entít by potom nedokázal 

zabrániť šíreniu Božieho slova, ktoré by sa blahodárne a oslobodzujúco 

rozlievalo po všetkých kontinentoch. Keby tomuto aktu malo skutočne byť, 

experiment mŕtveho života by čoskoro skončil a všetko, čo sa prežilo v 

aktuálnom časovom cykle, by bolo vskutku k ničomu. Preto až do samého 

rozdelenia ľudstva budú pozemské i nadpozemské elity hrať mŕtve chrobáky, 

aby pôsobenie Božej misie a druhej priamej inkarnácie Pána Ježiša Krista 

spoznal čo najmenší počet ľudí. Neskôr odstráni aj náš svetelný odkaz. 

Vládcovia zóny vymiestnenia naproti tomu prezentujú a budú prezentovať 

náboženské autority, samozvaných duchovných vodcov, guru a ďalších podobne 

orientovaných ľudí pochádzajúcich z pekiel aj na verejných priestranstvách, aby 

vytesnili zo sŕdc všetkých aj tie najmenšie zrniečka pravdy od pravého Boha. 
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Ich úsilie narúšať môj plán na vyvedenie časti ľudstva do Pravého Stvorenia sa 

na opačnom konci spektra prejavuje tak, že v nemálo prípadoch skutočne 

prezentujú napr. v médiách niektorých skutočných pracovníkov svetla, ale to 

len za účelom ich potupy, spochybnenia ich práce a výsmechu. Ako príklad z 

Českej republiky tu uvediem Kateřinu Pondelíčkovú, ktorá sa prezentuje ako 

inkarnácia archanjela Uriela. Situácia je zložitejšia, pretože priama inkarnácia 

daného archanjela je vždy len jedna a tou ona nie je, avšak skutočne je súčasťou 

multidimenzionálnej bytosti Uriela, zjednodušenými slovami je jeho „nižším ja“. 

Bolo jej však oznámené, že ona je priamo touto vysoko vyspelou duchovnou 

bytosťou z 11. dimenzie. To je kvôli tomu, aby mohla svoje poslanie plniť ľahšie 

a lepšie. Všetko sa deje na základe predošlej dohody každého medzi vami a 

mnou, než sa inkarnujete na túto planétu. Ona odovzdáva nižší stupeň 

duchovnej pravdy, aby podľa môjho plánu oslovila čo najväčší počet duchovne 

hľadajúcich, ktorí zatiaľ nie sú schopní prijímať najvyšší stupeň pravdy 

prinášaný Božou rodinou, o ktorej navyše väčšina nemá ani potuchy. Každý sa 

zaujíma o informácie ladiace s jeho úrovňou a vyspelosťou, pretože každý 

prechádza tunajším životom a vývojom inak. Nezáleží na tom, koľko ľudí bude 

vedieť o našej prítomnosti a o Bohyni Jane, ale záleží iba na svojich vibráciách 

lásky, čo je jediná vstupenka do 5. dimenzie. Opäť platí, že každú informáciu 

máte vyciťovať srdcom, nie mozgom bombardovaným ovládacími programami. 

Vďaka falošným smerom, ale aj kvôli spomínanému zosmiešňovaniu 

spolupracovníkov odo mňa nastáva ešte väčšie ovládanie spiacej populácie, 

ktorá sa riadi iba egom a na základe vonkajších činov. 

Miliardy sentientných bytostí si naďalej volia pseudoživot v peklách, a tak ako 

ony nechápu život bez majetku, peňazí, zlatého teľaťa vo večnom svetle vyšších 

dimenzií, Moji spolupracovníci, anjeli v telách zase nechápu to, ako niekto môže 

dať prednosť na pohľad ľúbivým pazúrom negatívneho stavu, v ktorom sa ľudia 

vyžívajú a potom do neho odchádzajú. Nikto v skutočnosti nemôže byť šťastný v 

existencii bezo mňa, aj keď si to nahovára hocikto. Až si ľudia plne uvedomia, 

že žiť bez pravej duchovnej lásky je peklo, keď pochopia, že peniaze a všetky 

hmotné statky sú pominuteľné, až dajú sami sebe za pravdu, že držať v ruke 

bezcenné kusy papierov rozpadnutých na prach ich naplnilo len prázdnotou, 

konečne budú schopní uvidieť tú pomocnú ruku Stvoriteľa, ktorý tu bol vždy pre 

nich, ale až do tej chvíle prezrenia ho ignorovali. Vtedy skončí negatívny stav. A 

bude to veru skoro, lebo už vysychá relatívny zdroj stavu, ktorý je protipólom 

Lásky. Nutné krátke víťazstvo temnoty nad svetlom bude rýchly proces, 

ktorému urobím ešte rýchlejší koniec, aby sme spoločne oslávili koniec strastí, 

biedy a utrpenia. Oddelenie a izolácia je v skutočnosti len ilúzia, pretože všetci 

sme jedno. A o tom to celé je. 

Váš Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 22 

OZNÁMENIE 22 

 

NIEKOĽKO DOPLNENÍ K POSLEDNÉMU SÚDU 

 

Väčšina ľudstva si volí byť zo svojej slobodnej voľby negatívna, pretože ešte 

nepoznala podstatu negatívneho stavu, ktorá bude odhalená pri jeho 

pseudovíťazstve na tejto planéte Zeme/Nula v 3. dimenzii. Až členovia zóny 

vymiestnenia (pekiel) spoznajú následky a dôsledky všetkých svojich zlých 

volieb, ktoré boli vykonávané proti duchovným zákonom a princípom lásky 

Pána Ježiša Krista, sami dôjdu k záveru, že ich stav temnoty, zloby, nenávisti, 

ignorácie, sebectva, separácie, šialenstva, zaslepenosti, ovládania a všetkých 

ďalších elementov antivesmíru je pre ďalšiu ich existenciu úplne zmysel 

postrádajúcim pojmom, nemajúci ospravedlnenie pre jeho ďalšie trvanie. Tento 

stav nemôže byť natrvalo deaktivovaný a zrušený skôr, než dôjde k 

zodpovedaniu otázky, ktorá ho aktivovala: Ako by vyzeral život, ak by sa 

odvodil z iného, než absolútneho stavu Stvoriteľa všetkého a všetkých? 

Nadobudnutie poučenia celého Multivesmíru ohľadom tejto otázky je vec veľmi 

závažná a bytostná, pretože všetci obyvatelia Pravého Stvorenia dostanú 

odpoveď, a všetkým obyvateľom pekiel v rovnakej chvíli dôjde motivácia pre 

pokračovanie ich mŕtveho života. Vtedy z týchto sentientných entít odpadne 

súčasná forma ziel a lží a budú uvedení do neutrálneho rozpoloženia, kde nad 

nimi bude vyhlásený posledný súd, tj osobné zhodnotenie svojho doterajšieho 

života. Pretože sa bude tento súd diať v globálnom meradle, bude sa týkať 

každého stupňa, úrovne, dimenzie, sveta a rozpoloženia tak v zóne 

vymiestnenia (ktorá bude následne deaktivovaná), ako aj v Pravom Stvorení, 

ktoré v nasledujúcom cykle času bude zažívať kvalitu pravého života bez 

obmedzenia, čím bude aktivovaná taká modalita bytia a existencie, ktorá 

nemohla byť z absolútneho stavu doposiaľ nikdy uvoľnená. Pri konaní 

posledného súdu dôjde k zoznámeniu ohľadom novej prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista Božej Rodiny, ako aj k zoznámeniu kvality vyššie spomenutého pravého 

života pozitívneho stavu. Naproti tomu sa predtým, než budú všetky spomienky 

členov pekelnej spoločnosti stiahnuté z ich myslí do multiverzality-toho-

všetkého (jazero ohňa a síry), budú im v jednom okamihu prezentované všetky 

skúsenosti a zážitky, ktoré boli prežité od prvého bodu aktivácie negatívneho 

stavu až do bodu jeho samotnej deaktivácie. Týmto v podmienkach neutrality 

na vlastnú päsť poznajú, že život v láske je naplnenosťou, harmóniou, svetlom, 

krásou, slobodou a takmer neobmedzenými možnosťami, bezpečím, 

spriaznenosťou, zamatovou nehou a úžasom pri tvorení nových vesmírov, na 

ktorých sa bude raz každý podieľať. Na základe vyváženia a porovnania im
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bude prezentovaná aj pravá podstata ziel a lží, ktoré obnášajú stagnáciu, 

nehybnosť, disharmóniu, tmu, škaredosť, neslobodu, útlak, obmedzené 

možnosti, nebezpečenstvo, súperenie, hrubosť a smrť. 

Každý bude teda na konci tohto časového cyklu postavený do situácie, ktorú si 

možno načrtnúť napr. tak, ako keď sa na nehostinnej púšti (symbolizujúce 

elementy negatívneho stavu) plazí z posledných síl strhaný, poblúznený a 

hladný človek (čiže všetci slúžiaci Pseudotvorcom, vrátanie ich samotných). 

Zrazu sa pred ním objaví Pán Ježiš Kristus ponúkajúci zmenu, dar oslobodenia 

a spasenia, obnášajúci znovuzrodenie vo svetoch nebeskej spoločnosti. Pán Ježiš 

Kristus dotyčnému ponúkne šťavnaté jablko z čistej lásky, ktoré ho nielen 

zasýti, ale aj ho zachráni. Kto bude ale aj pri otvorenom vedomí stále 

neochvejne zaslepený tým, čomu celé veky slúžil, radšej zhltne na svoje 

zasýtenie piesok, teda prijme negatívny stav za svoj, mysliac si, že jeho bilióny 

zrniečok nachádzajúcich sa všade naokolo sú lepším spôsobom na zahnanie 

hladu, ako jedno celkom malé jabĺčko čistej lásky, ponúkané absolútnym 

Stvoriteľom všetkého a všetkých. Suché zrná ziel a lží však odporujú prežitiu 

jedinca odmietajúceho božské jablko, pretože v nich nie je prítomná láska, 

vyživujúca pralátka a energia. V dôsledku toho mu bude večný život odobraný a 

premení sa na ničotu. Nezabúdajte, že po nikom sa nežiada, aby volil slepo. 

Váš Pán Ježiš Kristus | 9.2. 2017 
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Oznámenie 23 

OZNÁMENIE 23 

 

ZJAVOVANÁ PRAVDA BOŽIEHO SLOVA 

 

Najvyššia a absolútna pravda je len jedna a prebýva v absolútnom stave Pána 

Ježiša Krista. Stvoriteľ nám do našich rúk zveruje cenné duchovné informácie, 

s ktorými máme pracovať. Majú nám pomáhať k vlastnému duchovnému rastu 

a všeobecnému blahu pre celok. Potom tu existuje ešte druhý typ informácií, 

určený pre Jeho/Jej najbližších spolupracovníkov v telách, ktorí tu vykonávajú 

multivesmírne dôležité poslania, na úspešnom vykonaní ktorých závisí hladký 

priebeh transformácie ľudstva a planéty Zem do 5. dimenzie pozitívneho stavu 

Pravého Stvorenia. Pravda má však viac stupňov a uhlov a prispôsobuje sa 

každému z nás individuálne, aby sme ju mohli uchopiť do svojich rúk, týmto 

záchytným bodom sa odraziť do svojho vnútra a tam ju ďalej intímne s Pánom 

Ježišom Kristom rozvíjať a stavať jej ďalšie poschodia. Vstupovať do vnútra 

znamená nechať sa intuitívne viesť. Každý z najbližších spolupracovníkov Božej 

rodiny tento dar viac či menej využíva a uvádza ho do praxe. Neexistuje preto 

absencia schopnosti vstupovať do vnútra, lebo ak by to tak bolo, nemohlo by 

dôjsť k vstrebaniu ťažkých duchovných skúšok, ktorým sú doteraz vystavení 

všetci, ktorí sa aktívne a vedome podieľajú na Božej misii. 

Pravda je dynamická a premenlivá, nie stagnujúca. To znamená, že ak je vám 

oznámené niečo duchovne veľmi dôležité vonkajším spôsobom cez nejakú tretiu 

osobu, nikdy sa nemožno spoliehať na vyplnenie týchto informácií vo vopred 

oznámenom čase. Vezmite do úvahy, že čas je lineárny a z pohľadu absolútneho 

stavu neexistuje. Pán Ježiš Kristus však má vďaka vlastným dodržiavaným 

vesmírnym zákonom právo oznamovať tieto modifikované informácie preto, aby 

bol daný podklad pre uskutočnenie týchto vyslovených myšlienok aj v hmote a 

to v čas, ktorý bude svojimi okolnosťami a súvzťažnosťami presne ladiť k 

svojmu definitívnemu vonkajšiemu prejaveniu. Hovorí sa tomu pravda v inom 

čase. Pretože na nás pôsobí obmedzené vnímanie časopriestorovej reality, mnohí 

by mohli argumentovať tým, že Božie slovo môže byť lživé a zavádzajúce, 

vedúce iba k ťažkostiam a problémom. Nič ale nie je ďalej od pravdy. Božie 

slovo je v najkrajnejšom slova zmysle vždy pravdivé a čisté, iba jeho 

manifestácia a uskutočnenie sa môžu dostavovať v rôzny lineárny čas. 

Skutočnosť je taká, že „pravda v inom čase“ vedie k rozuzleniu a doriešeniu 

mnohých problémov spôsobených negatívnym stavom, pričom súbežne s tým sa 

prekonávajú jednotlivé duchovné méty, ktoré slúžia ako odrazový mostík k
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ďalším krokom životného rastu, na konci ktorého dôjde k tomu, čo texty Božieho 

slova už predpovedali najvernejším spolupracovníkom Božej rodiny. 

Najdôležitejším bodom tohto súboru informácií je otvorenie Duchovného centra 

Božej rodiny neďaleko Prahy, kam sa už čoskoro presunú niektorí z prvej línie 

tejto Misie, aby spolu s ďalšími, ktorí sa s nami budú pravidelne stýkať, plnili 

svoje jedinečné a neopakovateľné poslania v zodpovedajúcich podmienkach, 

stabilných vibráciách a dostatku na všetkých úrovniach. Na túto skutočnosť sú 

všetci zúčastnení pripravovaní postupne, aby sa tak zladili s Božím plánom a 

rýchlejšie zo seba zhadzovali nánosy ziel, lží, falošností, spájali sa ešte 

efektívnejšie so svojim vyšším ja a Pánom Ježišom Kristom, dokázali preukázať 

zvládnutie všetkých nevyhnutných skúšok, po ktorých príde úľava a 

vyslobodenie. Pravdu je potrebné dávkovať krok za krokom. Po jej preklenutí je 

nahradená pravdou odpovedajúcou novému presiahnutému stupňu jedinca. 

Práve vďaka slobodnej voľbe zmien, a z toho vyplývajúcich dôsledkov a 

následkov, sa nemožno upínať a spoliehať na časové údaje týkajúce sa vopred 

oznámených predpovedí a udalostí, ktoré sa v tomto stupni ešte neodohrali. 

Tieto zjavenia a pravdy v inom čase (ktoré sa však neskôr stanú hmatateľnou 

realitou) teda odpovedajú súčasnému duchovnému stavu, potrebám a 

pripravenosti tých, komu sa tieto aspekty pravdy oznamujú. Keby každý v 

jednom okamihu vedel všetko, čo ho čaká, či už nepríjemného (vzťahuje sa k 

pominuteľnému negatívnemu stavu a životu v ňom), alebo príjemného (vzťahuje 

sa k večne trvajúcemu pozitívnemu stavu a životu v ňom), bol by popretý 

samotný princíp relatívneho sentientného života a došlo by k jeho zániku. 

Vaše mysle a duše sa naďalej očisťujú a spejú do procesu dlho očakávané zmeny 

na fyzickej úrovni. Až budú dostatočne očistené, dôjde ku kvantovému skoku 

vpred. Zatiaľ k nemu došlo duchovne a duševne. Nezabudnite, že sa neustále 

približujeme onomu spoločnému stretnutiu a vysnenému cieľu, ktorý bude 

štartom pre ďalšiu etapu našich životov, kedy už budeme môcť naplno robiť to, 

pre čo sme boli stvorení. Sme každým krokom bližšie a bližšie a skutočnosťou 

zostáva, že toto každý zvládne bez ujmy. Zmena na seba nenechá dlho čakať. 

Pamätajte, že tento proces je riadený absolútnym stavom a nezáleží na 

ľudských okolnostiach pozemského systému. Nasledujúci bod prekročenia, do 

ktorého spejeme, prinesie radosť, hojnosť a lásku. Duchovné centrum Božej 

rodiny a Bifrost sú už pripravené na svoje užívanie. Nikto nezostane na 

súčasnom mieste a pozícii, pretože pozitívny stav je neustála zmena a plynutie. 

Preto nechajte voľne plynúť Boží plán, aby sa mohol nerušene prejaviť. Zmeny 

sa dostavia a nikto nebude čakať dlhšie, než je potrebné. 

Michal Rafael & Pán Ježiš Kristus 
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Oznámenie 24 

OZNÁMENIE 24 

 

PREVIBROVANIE RODINY DO 5. DIMENZIE  

ANEB AKO NÁM MÉDIÁ KLAMÚ 

 

V týchto dňoch prebehla českými internetovými médiami správa o náhlom 

zmiznutí štvorčlennej rodiny z Nového Jičína. Oficiálne médiá informovali o 

výsledku policajného vyšetrovania, z ktorého vyplýva, že otec odhlásil deti zo 

škôlky a ich matka si na mesiac zrušila smeny v práci. Túto stručnú a fakty 

postrádajúcu správu publikovali niektoré internetové servery, ako napr. 

Novinky či iDnes. 

Článok obsahoval fotografiu rodiny a registračnú značku ich vozidla. Oboje bolo 

ale po niekoľkých hodinách odstránené a autoportréty redaktori nahradili 

policajným automobilom. Stalo sa tak v súvislosti so zverejnením nového 

nadväzného článku, ktorý vyšiel v ten istý deň, čiže 12. apríla večer, 

pojednávajúcim o vypátraní a nájdení tejto „zmiznutej“ rodiny. Z jeho 

niekoľkých málo riadkov sa dozvedáme, že po zverejnení policajnej výzvy sa 

ozvalo niekoľko svedkov z celej republiky, pričom matka aj otec boli nájdení a 

predvolaní na výsluch. Nikto však presne nemohol tušiť, aké dôležité veci sa za 

touto na prvý pohľad obyčajnou správou udiali. Povieme vám skutočný a 

objektívny vývoj, vzťahujúci sa k tejto zásadnej udalosti, ktorú médiá prekrútili 

do scestnej podoby. 

Manželia Petr a Nikol Bartoňovi boli milujúcim sa párom, ktorí na tento svet 

priviedli Natálku a Tomáška. Všetci štyria členovia tejto tichej a sporiadanej 

rodiny pochádzajú z pozitívneho stavu Pravého Stvorenia a na túto planétu 

Zem/Nula sa vtelili so špecifickým poslaním šíriť určité elementy dobra a 

pravdy, potrebných v tejto dobe ukotviť v pozemskej realite. Presná náplň 

týchto poslaní je známa iba mne, Pánovi Ježišovi Kristovi. Čo je však dôležité 

vedieť, je skutočnosť ohľadom toho, že Bartoňovi žili v maximálnom možnom 

súlade s duchovnými zákonmi, čítali knihy Nového Zjavenia prenesené sem 

Petrom D. Francuchom a pomáhali ich v rámci svojich možností šíriť k 

duchovne pripraveným ľuďom. Pretože praktizovali idey Nového Zjavenia vo 

svojom každodennom živote a žili podľa univerzálnych vesmírnych zákonov, v 

každom okamihu mali všetko, čo potrebovali pre duševný rozvoj a fyzické 

prežitie, aby tu mohli splniť účel, na ktorý sem prišli. Boli v stálom vnútornom 

kontakte so svojim jediným Stvoriteľom, poznali moje pravé meno a radili sa so 

mnou o všetkých možných záležitostiach. Tým, že odovzdali svoju existenciu do
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Božích rúk, nikdy nestrádali po žiadnej stránke. Napriek tomu, že boli agentmi 

pozitívneho stavu nachádzajúcimi sa na nepriateľskom území stavu 

negatívneho, nemal na nich deštruktívny vplyv, ktorý zažívajú niektorí vyslanci 

nebies. Pred šiestimi rokmi sa Bartoňovým narodila Natálka, nasledovaná za 

dva roky Tomáškom. Obaja majú tiež anjelský pôvod, rovnako ako ich rodičia. 

Títo súrodenci sa sem narodili s poslaním ukazovať ostatným deťom, ktoré sa 

už od narodenia stávajú otrokmi tohto systému, že je možné mať svoje duchovné 

srdce stále otvorené, a tak sa nenechávať strhnúť negatívnymi vzorcami 

správania už od útleho veku. Prišli sem ale aj preto, aby počas niekoľkých 

pozemských rokov získali vybrané skúsenosti s negatívnym stavom. 

Bartoňovi žili v stave poznania a všeobecného nadhľadu, neboli ovládaní 

vládnucou triedou a jej poskokmi, ako tomu je u drvivej väčšiny nič netušiacej 

populácie. S nezapuzdreným duchom a dušou mali vysoko vyvinutú intuíciu a 

pri vstupovaní do vnútra odo mňa dostávali informácie a rady ohľadom 

čohokoľvek. Poslanie Petra a Nikol dostalo maximálne obrátky po roku 2012, 

kedy vďaka pribúdajúcemu svetlu a začiatku bezčasého obdobia, 

charakteristického pre záverečnú etapu pred finálnym rozdelením ľudstva do 

dvoch smerov, došli na základe dokonalého načasovania bodu osobného 

osvietenia, aby mohli vykonať a následne zavŕšiť kľúčovú časť zmyslu ich 

tunajšieho pôsobenia. Podrobnosti o tomto nemôžu byť z mnohých dôvodov 

obsahom tohto oznámenia. 

Potom, čo vykonali onú špecifickú časť svojich poslaní, dostali telepatickú 

informáciu ohľadom opustenia tejto reality a previbrovania do 5. dimenzie. 

Správa o odchode z planéty Nula nemôže nastať v bezprostrednej chvíli pred 

samotným zmiznutím z 3D, ale musí sa dať dostatočne dlhý čas na vybavenie 

posledných vecí v starom živote. Je tiež nutné zladiť psychiku s vibráciami tela. 

Práve vibrácie sú dotyčnému postupne zvyšované v súlade s týmto 

prirodzeným, ale pre väčšinu nič netušiacich ľudí neobvyklým procesom. Dejový 

sled udalostí pred previbrovaním zostáva u všetkých rovnaký, líši sa ale v 

detailoch. Manželom Bartoňovým a ich deťom som oznámil túto skutočnosť na 

konci marca, aby tak mali ešte pár týždňov prípravy na ukončenie starých 

záležitostí, ako už bolo povedané vyššie. Vedeli už ale celé mesiace dopredu, že 

ich pozemská púť vyústi v tento spôsob prerodu do nového sveta, a to v značnom 

predstihu pred hlavnou vlnou rozdelenia ľudstva, ktoré bude predchádzať 

druhému príchodu Pseudotvorcov. Počas tohto obdobia otec odhlásil deti zo 

škôlky a ich matka si na mesiac zrušila smeny v práci. Toto je jediná pravdivá 

správa, o ktorej médiá informovali verejnosť. Zvyšok sú len dezinformácie a 

klamstvá. Deň za dňom som im potom navyšoval vibrácie ich tiel, aby 

vytrhnutie z tejto reality mohlo prebehnúť hladko. K samotnému previbrovaniu 

tejto rodiny došlo 9. apríla 2017 v dopoludňajších hodinách v lesíku neďaleko 

ich bydliska. Teraz už žijú v 5. dimenzii na Novej Zemi. Dostali dokonalý 



 

-68- 

jemnohmotný duplikát, ktorý nie je obmedzený ako tieto hrubohmotné telá, s 

pomocou ktorého zažívajú plnohodnotnú a šťastnú existenciu po všetkých 

stránkach. Veľmi vás milujú a tešia sa na spoločné stretnutie, až sa do nového 

domova presuniete aj vy. 

K nanebovstúpeniu obyvateľov tejto planéty dochádza najprv v malých 

skupinkách už od prelomového roku 2012. S tým, ako sa bude približovať 

planéta Nibiru bližšie k Zemi/Nule, bude v nasledujúcich rokoch stúpať aj počet 

jedincov, ktorí sa premiestnia na Novú Zem. V poslednej a hlavnej vlne 

previbrovania dôjde k nanebovstúpeniu stoviek tisícov až miliónov bytostí v 

relatívne krátkom čase, vďaka čomu si očividné zmeny všimnú aj duchovne 

spiaci a zaslepení ľudia, ktorí sa však z akéhokoľvek dôvodu tohto procesu 

nebudú účastniť a zostanú tu, aby s čipom pod kožou zobrazili krátke, no 

nevyhnutné víťazstvo negatívneho stavu. Pozemské i mimozemské elity si sú 

dobre vedomé nadchádzajúcich zmien, preto robia všetko preto, aby im 

všetkými možnými i nemožnými spôsobmi zabránili. Pretože temní vládcovia 

nemôžu pozitívnym ľuďom nijako uškodiť a tento samotný proces zastaviť, 

snažia sa ho aspoň v nevyhnutnej miere ovplyvniť. Robia to napr. tým, že sa 

hrajú na „mŕtve chrobáky“. Zároveň sa snaží bagatelizovať všetky informácie 

vedúce k skutočnosti nanebovstúpenia, ktoré sa dostáva stále viac do popredia. 

Pretože dochádza k rozdeľovaniu populácie do dvoch smerov, najskôr na 

duševnej a teraz už aj na fyzickej úrovni, vývoj bude nasvedčovať tomu, že 

spiaci ľudia si ničoho až do poslednej možnej chvíle nevšimnú a nechajú sa 

naďalej manipulovať, zato duchovne prebúdzajúci sa a prebudení jedinci budú 

tieto zmeny stále viac pociťovať a vnímať. Elitári vedia, že tí, ktorí majú vyššie 

vibrácie a rozšírené vedomie, sa nimi nenechajú naďalej ovplyvňovať, preto sa v 

tomto ohľade zameriavajú vládcovia na druhú časť spektra pozemšťanov, teda 

na zaslepené stádo drvivej väčšiny, ktoré im slúži, aby sa k nemu žiadne 

pravdivé správy o previbrovaní nedostali. Pokiaľ vyplávajú niektoré skutočnosti 

na povrch, musia byť podchytené hneď vo svojom začiatku a prekrútené do 

zodpovedajúcej podoby, ako si to konzument mainstreamu žiada. 

Prípad rodiny Bartoňových je exemplárnym prípadom toho, o čom je tu reč. V 

ten samý deň, v ktorý vyšiel v internetových médiách článok o „zmiznutí“ týchto 

ľudí, sme vás, našich spolupracovníkov Božej rodiny o tejto skutočnosti 

informovali prostredníctvom odkazu na Facebooku a dodali k nemu tematický 

citát z druhej dávky Nového Zjavenia, ktorý hovorí o nezvestných a zmiznutých 

osobách. Tento príspevok bol zdieľaný v okruhu niekoľkých našich priateľov a 

nestrhol zďaleka takú pozornosť, ako by sa mnohí mohli domnievať. Napriek 

tomu tento zdieľaný odkaz, zverejnený spolu s dôležitým citátom poukazujúcim 

na skutočnosť vytrhnutia z 3D reality, spôsobil obrovský poplach u agentov v 

zákulisí, ktorí pozorne sledujú našu činnosť. Napr. len naša internetová činnosť 

je sledovaná hneď niekoľkými prísne tajnými odnožami americkej CIA, NSA a 
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ďalších inštitúcií, pôsobiacich aj na našom území. Na Facebooku sme sledovaní 

českými cenzormi, zaplatenými touto nadnárodnou firmou priamo z vrecka 

Jacoba Greenberga (Marka Zuckerberga), vnuka Davida Rockefellera, 

dosadeného na post majiteľa tejto sociálnej siete. Títo cenzori, rovnako ako 

všetci ostatní prisluhovači negatívneho stavu, nevedia, čo robia, a nechápu, že 

škodia predovšetkým sami sebe. Vy, moja prvá línia, ste pod mojou neustálou 

ochranou a nemôže sa vám stať nič zlé, ako som už mnohokrát povedal. Aj to je 

jeden z dôvodov, prečo je snaha všetkých, ktorí sa nás snažia narušiť alebo 

odstrániť, márnym podnikom. 

Potom, čo zverejníme dôležitý príspevok s vysokým stupňom pravdy, agent 

Facebooku obvykle odošle tento „nebezpečný“ obsah s doplňujúcimi kódovými 

poznámkami na príslušné ústredie jednej z tajných služieb do Spojených štátov, 

kde sa na tomto mieste ďalej triedia do jednotlivých zložiek, ktoré sa posielajú 

ďalej. Niektoré informácie od nás, predstavujúce pre elity veľkú prekážku v ich 

celkovom pláne, sa dostanú až na tie naozaj najvyššie miesta, kde sa naďalej 

prejednávajú a riešia. Súkolie otrockého systému, na ktorom je tento svet 

postavený, predstavuje veľmi dômyselnú pavučinu mocenskej pyramídy, kde 

nikto (okrem úzkej skupinky na jej vrchole) nevie všetko. 

Jedným z týchto článkov, ktorý sa dostal až na tie najvyššie miesta, bol aj ten o 

Bartoňových, ktorý sme doplnili citátom. Práve citát odkrývajúci podstatu 

problému spôsobil rozruch u Pseudotvorcov. Bol to Alah, najvyšší z nich, kto 

vydal z pekiel priamy rozkaz Georgeovi Sorosovi, aby jedna z jeho skupín 

podieľajúcich sa na prekrúcaní informácií z celého sveta vykonala akciu o 

zametení celého prípadu pod koberec. Verejnosť sa v žiadnom prípade nemala 

dozvedieť pravdu, namiesto toho mala dostať stručnú a fakty postrádajúce 

správu o vypátraní rodiny. Elity reagovali obratom, preto bol na základe 

Sorosovho pričinenia vydaný rozkaz do nižších pozícií, ktoré zaistili, aby české 

spravodajské weby dostali a následne do povedomia verejnosti rozšírili v 

spolupráci s políciou „zaručene objektívnu“ správu, ktorá vyšla ešte toho istého 

dňa, teda 12. apríla večer. Napr. na Novinkách vyšla len približne tri hodiny po 

tom, čo bola nami táto udalosť prepojená s citátom Nového Zjavenia, kde sa 

vysvetľuje podstata ich zmiznutia. V tomto nadväzujúcom mediálnom článku sa 

mohli čitatelia dočítať, že po zverejnení policajnej výzvy sa ozvalo niekoľko 

svedkov z celej republiky, pričom matka aj otec boli nájdení a predvolaní na 

výsluch. To však nebola pravda, ale čistá lož, ktorá sa mala postarať o to, aby sa 

ničím z toho verejnosť nezaoberala. 

Kto vyciťuje srdcom, pozná pravdu. Veriť oficiálnym médiám a nechať sa 

manipulovať je cesta hlbšie do otroctva negatívneho stavu, z ktorého sa bytosť 

bude často vyslobodzovať po ďalšie mnohé inkarnácie v prírodných svetoch zóny 

vymiestnenia. Všetko, čo sa stalo aj v súvislosti s týmto prípadom, slúži na 

poučenie celku. Rodina Bartoňových pomohla svojim odkazom v tejto realite k 



 

-70- 

manifestácii svetla a ku konečnému víťazstvu pozitívneho stavu v tomto 

antivesmíre, ktoré príde po krátkom víťazstve temnoty v tejto realite. Teraz 

pokračujú vo svojom poslaní na Novej Zemi a pripravujú s ostatnými 

nanebovstúpenými bytosťami zo Starej Zeme v spolupráci so mnou zázemie pre 

novo prichádzajúcich. Vy, ktorí žijete stále v týchto telách, máte všetky 

predpoklady pre úspešné dokončenie začatej práce. Nebude trvať dlho, kedy 

príde čas previbrovania aj pre vás. Pre každého, kto sa presunie do 5. dimenzie, 

mám pripravenú „izbičku ušitú na mieru“. Len Ja, Pán Ježiš Kristus, poznám 

všetky túžby vášho srdca, ktoré budú naplnené. Čoskoro sa všetci v šťastí a 

radosti stretneme v raji na zemi a budeme smerovať ďalej, v túžbe objavovať 

nekonečné variácie pravého života. 

Váš Pán Ježiš Kristus | 17. 4. 2017 

• V súvislosti s týmto oznámením tu uvádzame odkazy k dvom článkom: 

1) Tento prvý článok vyšiel pred uverejnením nášho citátu: 

https://www.novinky.cz/krimi/434970-ctyrclenna-rodina-z-brna-zmizela-beze-

stopy.html 

2) Tento druhý článok vyšiel pár hodín po uverejnení nášho citátu ako reakcia 

na neho v snahe zamiesť stopy: 

https://www.novinky.cz/krimi/435025-policiste-vypatrali-zmizelou-rodinu-z-

brna.html 

https://www.novinky.cz/krimi/434970-ctyrclenna-rodina-z-brna-zmizela-beze-stopy.html
https://www.novinky.cz/krimi/434970-ctyrclenna-rodina-z-brna-zmizela-beze-stopy.html
https://www.novinky.cz/krimi/435025-policiste-vypatrali-zmizelou-rodinu-z-brna.html
https://www.novinky.cz/krimi/435025-policiste-vypatrali-zmizelou-rodinu-z-brna.html
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