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Rozhovor 1

PRVÝ ROZHOVOR

O BOŽEJ MISII, ZMYSLE EXISTENCIE A ŽIVOTNEJ CESTE

Bol som požiadaný, aby som spracoval rozhovor s Pánom Ježišom Kristom,
ktorý je tentoraz verejný a určený našim priateľom a spolupracovníkom Božej
Rodiny. Zameriava sa najmä na tému Božej misie, dotýka sa filozofických
otázok o zmysle existencie a zaoberá sa aj duchovnou metafyzikou našej
životnej cesty.
Michal Rafael: Ako je na tom vôbec naša Misia v tomto čase (máj 2018)?
Pán Ježiš Kristus: Misia Božej Rodiny sa presunula do prechodného obdobia,
kedy dochádza k procesu ukončovania prípravy na presun do nových podmienok
5. dimenzie. Počas apríla a mája 2018 došlo k previbrovaniu ducha a duše
niekoľkých pripravených spolupracovníkov, ktorí v konečnom kroku previbrujú
aj fyzicky na Novú Zem čoskoro po tom, čo túto realitu opustí moja priama
inkarnácia Jana. Toto obdobie je charakteristické častejšími vibračnými
výkyvmi, kedy sú mnohí schopní cítiť lásku, motiváciu pokračovať ďalej a sú
udržiavaní v nadhľade, zatiaľ čo potom prichádza dočasný pád v podobe útokov
negatívnych entít, vysielajúcich do vašich sŕdc hrubovibračné energie, ktoré pri
strete s vašou pozitívnou prirodzenosťou vytvárajú vo vnútri nepríjemný druh
akéhosi „pnutia“.
Michal Rafael: Prečo dovoľuješ neustále zlepšovanie a potom zhoršovanie týchto
stavov?
Pán Ježiš Kristus: Pred vašou inkarnáciou som s vami prebral každý detail
vášho života. Medzi štyrmi očami sme prediskutovali všetko, čo chcete zažiť, do
akých situácií sa dostanete a aké budete mať podmienky na plnenie poslania.
Nikomu som nesľúbil, že existencia na planéte Nula bude jednoduchá, avšak
každému, kto je kľúčovým účastníkom Misie Božej Rodiny, som sľúbil, že všetky
nastavené prekážky zvládne a zakaždým, keď zakopne, môže počítať s mojou
pomocnou rukou, ktorá ho zdvihne z prachu zeme a pomôže mu pokračovať až
do vytúženého cieľa. To, že sa u mnohých spolupracovníkov stále opakujú stavy
zlepšovania a zhoršovania, je okrem iného súčasť preukazovania dôvery v
dokonalý boží plán, v ktorom aj napriek náročnosti a niekedy aj absurdnosti
toho, čo sa okolo vás a vo vás deje, dokazujete obrovskú vytrvalosť a pevnú
vieru. Aký zmysel by malo posielať vás sem bez sľubu, že vás vždy podržím?
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Nikdy by som nedopustil, aby jedny z najvyspelejších a najodolnejších bytostí
Multivesmíru, ktorými je tvorené jadro nášho tímu, boli vydané napospas
Pseudotvorcom. Ak by došlo k pádu niektorého z mojich predstaviteľov
inkarnovaných tu v 3D, ktorí sú neoddeliteľne spojení s Božou Rodinou,
znamenalo by to čiastkové víťazstvo negatívneho stavu. Negatívny stav ale
nikdy nemôže trvalo uspieť. Z celkového pohľadu neustále dochádza k jeho
úpadku v prospech Pravého Stvorenia, a hoci na tejto planéte musí nakrátko
vyhrať, už nikdy neobnoví svoje panstvo, ktoré sa každým okamihom neustále
zmenšuje. Až vyčerpá svoj potenciál, ktorým je zatiaľ udržovaný v chode, bude
môcť byť úplne odstránený a plnosť pravého života pozitívneho stavu konečne
zavládne. Čo sa týka agentov a prisluhovačov Pseudotvorcov, ktorí sa od nás z
rôznych dôvodov v minulosti odvrátili, aj ich pohnútky a činy spadajú do
konceptu univerzálneho božieho plánu, o ktorom za chvíľu budem hovoriť.
Michal Rafael: Ako je to teda s naším osobným plánom, s ktorým sa vteľujeme
na túto planétu? Vieme vždy do detailov, do čoho ideme?
Pán Ježiš Kristus: Áno. Či už sa jedná o jedinca z pozitívneho alebo negatívneho
stavu, dotyčný vždy presne vie, aký aspekt života tu bude zobrazovať. Ak
pochádza zo zóny vymiestnenia, svoju osobnú cestu nekonzultuje so mnou, ako
je to pri bytostiach prichádzajúcich sem z vyšších dimenzií, ale s jedným zo
svojich „nadriadených“. Kto naopak pochádza ľudovo povedané „z nebies“, tento
rozhovor podstupuje s mojou účasťou. Vtedy je dotyčnému ukázaná každučká
sekunda jeho individuálnej inkarnácie v ľudskom tele podľa toho, ako by mala
podľa jedincovho osobne vytýčeného plánu prebehnúť. Kto sa od tohto
vytýčeného plánu odchýli, nezvláda svoje poslanie (napr. keď je bytosť z
pozitívneho stavu zvedená temnou stranou a padne). To je tzv. osobný plán,
ktorý moji najbližší spolupracovníci plnia z viac ako 90 %, ostatní pracovníci
svetla z rôznych kútov sveta potom približne na 40 % až 90 % (či viac či menej
podľa individuálnej dohody). Avšak aj keď sa niektorý jedinec z akéhokoľvek
dôvodu od svojho osobného plánu drasticky odchýli (to sa netýka mojich
predstaviteľov v tíme Božej Rodiny a ostatných „ľudí“ spojených s Novým
Zjavením), tak aj tento akt a jedincove následné obvykle negatívne pohnútky
spadajú do univerzálneho božieho plánu Pána Ježiša Krista, ktorý/ktorá počíta
aj v tom najmenšom detaile so všetkým, čo sa vami aj s čímkoľvek ostatným
stane i nestane na večnosť dopredu. Aj vy na tej najvnútornejšej úrovni, v
špecifickej a neobyčajnej oblasti, ku ktorej nemáte počas tohto cyklu času voľný
prístup, presne viete, čo, ako, kedy a s kým zažijete. Ako je to možné? Pred tým,
než ste vošli do bytia a existencie ako individualizovaná sentientná entita, ste
boli súčasťou absolútneho stavu ako jedinečná idea, ktoré som v určitom bode
daroval samostatný život. Kým sa tak stalo, z pozície ne-času a ne-priestoru
som vám premietol váš život tak, ako sa do večnosti presne stane a prebehne.
To je onen univerzálny boží plán, ktorý počíta úplne so všetkým a nie je nič, čo
by ho mohlo narušiť, zastaviť, obísť a pod. Z môjho pohľadu je teda úplne
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všetko, čo sa odohráva kdekoľvek v bytí a existencii, vrátane planéty Nula a na
všetkých úrovniach pekiel, úplne v poriadku a na svojom mieste, kde to slúži
konštruktívnemu účelu na prospech celku. Aj neprirodzený negatívny stav v
konečnom dôsledku pomáha celému Stvoreniu a približuje éru, kedy do bytia a
existencie vstúpi plnosť pravého života pozitívneho stavu. Hoci vďaka svojej
absolútne pozitívnej kondícii nemilujem a neschvaľujem stav ziel a lží, na
základe slobodnej vôle vás všetkých ho dočasne tolerujem. Pred aktiváciou
negatívneho stavu ste každý z vás súhlasil, čoho budete v tomto cykle času
svedkami, čo zažijete, aké role budete chcieť zastávať. Aj tento cyklus času
(rovnako ako všetky ostatné cykly) ste už „videli“ pri vašom duchovnom vzniku,
kedy sa vám život premietol na večnosť dopredu, avšak pred uvedením zóny
vymiestnenia do aktívneho módu sa toto každej sentientnej entite
„pripomenulo“, pričom ste všetci boli uvedení do zvláštneho stavu a
rozpoloženia, kde ste v stave úplnej slobody súhlasili s úplne všetkým, čo sa s
vami stane za dobu panovania temna, či už budete naďalej anjelom nebies,
alebo sa stanete pekelným tvorom odvracajúcim sa odo mňa. Rovnako ste
súhlasili s tým, že toto uvedomenie vám bude dočasne vymazané, ale každý bez
výnimky si na túto počiatočnú dohodu spomenie najneskôr na samom konci
tohto cyklu času (v tzv. limbe), kedy sa všetkým otvorí vedomie. Keď ste so
mnou konzultovali všetko ohľadom budúcich osobných zážitkov, dostali ste
svätý sľub, že aj keby ste spáchali tie najohavnejšie činy (to sa týka
Pseudotvorcov), budete v pravý čas zo zajatia ziel, lží, ilúzií, falošností a
pokrútenín oslobodení a všetko vám bude odpustené, aby ste sa mohli navrátiť
späť do Pravého Stvorenia ako ničím nezaťažená reštrukturalizovaná bytosť. Aj
súčasní agenti a prisluhovači Pseudotvorcov idúci proti nášmu tímu Božej
Rodiny samozrejme boli vopred oboznámení so všetkým, do čoho chceli ísť a čo
malo byť súčasťou ich cesty, načo si tak sami zvolili. Z ich príkladu sa každý
poučuje, čo nikdy nevoliť, a preto aj im je Stvorenie veľmi vďačné. Keďže z
absolútnej pozície viem, ako to s každým nakoniec dopadne, a pretože dokonale
chápem, prečo každý robí práve to, čo robí, prečo je práve taký a nie inaký, moja
láska k vám je bezbrehá a nemajúca ohraničenie, rovnako ako pochopenie a
istota, že všetko je a naďalej bude navýsosť dobré. To je dôvod, prečo milujem
Pseudotvorcov (nie ich zlé konanie a negatívny stav) a všetky ostatné bytosti
také, aké sú, a prečo je všetko, čo sa deje a prebieha v Pravom Stvorení, na
planéte Nula a kdekoľvek v peklách, na svojom mieste, kde to plní predurčený
účel, ktorý bude v určitom bode zavŕšený a prekonaný. To je univerzálny boží
plán Pána Ježiša Krista, do konceptu ktorého spadá každá pohnútka,
myšlienka a čin na vašej osobnej životnej ceste, s ktorou ste súhlasili, keď som
vás stvoril.
Michal Rafael: Čo bytosti, ktoré boli zfabrikované v peklách? Tých sa nikto
nepýtal na to, že budú musieť určitý čas žiť v peklách a považovať to za jediný
možný spôsob existencie. Bola aj im pri ich vzniku nejakým spôsobom ukázaná
životná cesta tak, ako sa stane?
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Pán Ježiš Kristus: Každý prichádza do bytia a existencie na základe slobodnej
voľby. Aj tvorom duchovne vznikajúcim v peklách bola pred samotným vstupom
do bytia a existencie ukázaná ich životná cesta tak, ako sa až na večnosť
dopredu stane. Ako je to u pekelných tvorov ale možné, keď túto cestu môžem
ukázať iba ja, Pán Ježiš Kristus? Berte do úvahy, že každá bytosť má v
najkrajnejšom zmysle pôvodný domov v Zdroji všetkého života, kde sa ako
jedinečná idea nachádza v neustálej interakcii so mnou. To znamená, že aj ten
najúbohejší tvor duchovne zfabrikovaný v peklách, či presnejšie jeho idea, vo
svojej čistej substancii pôvodne pochádza zo mňa samotného, zo stavu, odkiaľ
tvorím všetky bytosti. Pseudotvorcovia nemali plnú znalosť tvorenia života,
pretože sami nič nové vytvoriť nedokážu. Všetky ich snahy sú iba ukradnuté a
následne prevrátené elementy života, ako je to aj v prípade tvorov, ktoré v
peklách síce sami vytvorili, avšak aby tak mohli urobiť, pôvodnú čistú ideu
museli najprv vybrať z onoho Zdroja. Predtým, než táto idea súhlasila s tým, že
sa stane individualizovanou entitou, ktorá vznikne v peklách, bol jej priamo
mnou ukázaný jej život tak, ako sa stane a odohrá na večnosť dopredu. Preto
táto idea stávajúca sa potom pekelným tvorom dobre vedela, že v pravý čas
precitne zo všetkého utrpenia a ilúzií spôsobených jej pobytom v negatívnom
stave a podstúpi konverziu do pozitívneho stavu (najneskôr na konci tohto
skráteného cyklu času), kde bude po mojom boku žiť ako čistý anjel v láske,
prijatí a radosti. Tento sľub a počiatočné uvedomenie je základným stavebným
blokom a východiskovým bodom v živote každej sentientnej entity - pozitívnej aj
negatívnej.
Michal Rafael: Aký je zmysel nášho života?
Pán Ježiš Kristus: Kým sa nachádzate na planéte Nula, na túto hlbokú
metafyzickú otázku nie je ľahké dať uspokojivú odpoveď, pretože vaše vnímanie
a chápanie je zatiaľ veľmi obmedzené. Ako všetky dôležité veci je aj otázka
zmyslu života prebratá v knihách Nového Zjavenia, z ktorých vyplýva, že
hlavným účelom života každej bytosti je utvárať láskyplný vzťah k svojmu
stvoriteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi, neustále sa mu/jej približovať, a tak
získavať stále väčšie duchovné schopnosti a rozširovať svoj potenciál, ktorým
vyjadrujete to, kým a čím naozaj ste. Napriek tomu, že túto odpoveď nemôžete
teraz žiaducim spôsobom obsiahnuť, uisťujem vás, že akonáhle sa presuniete do
pravého života pozitívneho stavu, kde už na vás nebude pôsobiť falošná realita
a ovládanie, pochopíte, že toto je tým najúžasnejším motivačným faktorom,
vďaka ktorému má každý neustálu chuť a potrebu sa zdokonaľovať a približovať
k svojmu milujúcemu Rodičovi. Ďalším zmyslom života je utvárať láskyplný
vzťah k ostatným bytostiam, ktoré sú nekonečne odlišné a rozmanité jedna od
druhej. Každý má možnosť nadväzovať láskyplný priateľský, partnerský,
rodinný alebo akýkoľvek iný druh vzťahu s tým, kto ho nejakým spôsobom
zaujme, s kým súznie a podobne. Pretože vznikajú stále nové entity a k nim
priľahlé vesmíry, galaxie, slnečné sústavy, hviezdy a planéty, nikdy sa nemôže
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stať, že by už nebolo čo objavovať. Život v Pravom Stvorení bude po eliminácii
negatívneho stavu jedno veľké nekončiace dobrodružstvo, v ktorom budete
objavovať skryté taje druhých i seba samých, neustále sa dozvedať nové veci,
zdokonaľovať svoje schopnosti, rásť smerom k nebeskému nekonečnu,
približovať sa mojej tvári, Pánovi Ježišovi Kristovi Božej Rodine.
Michal Rafael: Aký je zmysel božej existencie, ktorú nikto nestvoril a ktorá
nemá počiatok ani koniec?
Pán Ježiš Kristus: Opäť ide o otázku tak hlbokú, že v tejto 3. dimenzii sa jej
nemá zmysel príliš zaoberať. Prečo vôbec existujem? Predovšetkým preto, že
prirodzenosťou absolútneho stavu je vždy byť a existovať a nikdy tomu nemôže
byť inak. Ja, predtým Najvyšší, teraz Pán Ježiš Kristus, v novom cykle času
Pán Ježiš Kristus Božia Rodina v sebe obsahuje všetko, čo bolo, je a bude, ale aj
to, čo nebolo, nie je a nebude. Presahujem všetok Multivesmír a nikto nemôže
plne pochopiť, kým vo svojej plnej substancii som. Dokonca ani najvyspelejšie
relatívne bytosti, Prvorodenci, ma nemôžu teoreticky ani prakticky obsiahnuť v
plnej šírke, avšak sú to práve oni, ktorí sú mi najbližšie a ktorí sú schopní pojať
aspoň záblesk mojej absolútnej lásky, múdrosti, inteligencie, dobra a ďalších
elementov pravého života, ktorými tieto bytosti pomáhajú z najvyššej úrovne
nebies (z 12. dimenzie) napájať, udržiavať a naďalej rozvíjať Multivesmír do
stále krajších podôb. Predným zmyslom môjho vlastného života je túžba zdieľať
so stvorenými nezávislými bytosťami všetko, čo obsahujem. Vďaka sentientným
entitám vyjadrujem sám/sama seba a lepšie sa tak poznávam v nekonečných
variáciách stále vznikajúcich božích detí, ktoré boli do doby svojho vzniku
ideami v absolútnom stave. Pre mňa je tým najväčším potešením milovať sa cez
vás, komunikovať s vami, spoločne sa smiať, napĺňať túžby vašich sŕdc,
obdarovávať vás všetkým, čo potrebujete k spokojnej a šťastnej existencii.
Kumulatívny súčet všetkých súcich bytostí i doposiaľ neosamostatnených ideí
vo výsledku produkuje akúsi druhú „absolútnu“ bytosť, s ktorou (čiže s vami
všetkými) sa neustále vyvíjame, poznávame sa navzájom a tým najkrajším
spôsobom vyjadrujeme samotnú podstatu Života. Neprajem si nič iné, než aby
ste prijímali moju lásku, boli so mnou po mojom boku v jedinom Pravom
Stvorení a vždy v ňom boli sami sebou, v slobode a harmónii využívajúce všetky
absolútne elementy v relatívnom zmysle, ktorými som vás obdaril. Ďalšie
vysvetľovanie zmyslu božej existencie i zmyslu vás samotných by teraz bolo
zbytočné. Až sa budete nachádzať späť v pozitívnom stave, budete sa na všetko
pozerať z nadhľadu a vtedy sa vám zodpovie alebo upresní ďalšie mnohé otázky,
ktoré ste si kládli počas vášho pobytu v tomto svete. Všeobecne sa dá povedať,
že je toľko zmyslov života, koľko je v univerze bytostí, pričom každá z nich
nachádza zmysel svojej osobnej existencie v niečom inom.
Michal Rafael: Môžeš nám oznámiť niektoré informácie o novom cykle času?
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Pán Ježiš Kristus: V novom cykle času budú všetci opäť na tom správnom
mieste a nebude už nič, čo by len vzdialene pripomínalo staré časy, kedy bol
dočasne aktivovaný negatívny stav. Duchovné, duševné a hmotné svety zóny
vymiestnenia prestanú existovať s elimináciou všetkých ziel a lží, doslova sa
vyparí, aby ich elementy boli vrátené späť do Zdroja a v novej podobe uvoľnené
pre ďalšie tvorivé úsilie. Novo stvorené bytosti budú stále môcť prísť s otázkou,
ako by vyzeral život bez Boha, avšak nikto už nebude disponovať schopnosťou
prísť s niečím, čo je priamo proti mne. Všetky nepatričné myšlienky stratia s
elimináciou negatívneho stavu (ako všetko s ním spojené) svoje opodstatnenie,
preto už v sentientných mysliach nebudú nikdy viac prítomné. Keby existovala
táto možnosť, nemohla by sa nikdy ustanoviť plnosť pravého života, stále by tu
bolo niečo, čo treba odhadzovať z mysle preč. V prípade vznesenia vyššie
spomínanej otázky bude jedinec uvedený do multiverzálneho archívu, ktorý sa
bude nachádzať na špeciálnom mieste mimo Pravého Stvorenia, a tu mu bude v
okamihu odhalená pravá podstata negatívneho stavu vrátane celej histórie
tohto starého cyklu času. Len zriedkavo však niekto príde s myšlienkou, ako by
to vyzeralo bez Boha. Keď bude úplne ustanovený nový cyklus času a do bytia a
existencie bude uvoľnený pravý život pozitívneho stavu, dôjde tiež k dokončeniu
Najnovšej prirodzenosti Boha. Odvtedy sa pre všetky bytosti budem nazývať
„Pán Ježiš Kristus Božia Rodina“ a pre svoju manifestáciu budem používať
mužskú i ženskú podobu, ako aj podobu svojich dvojčiat - chlapca a dievčaťa.
Spoločne budeme tvoriť celkom nepoznaný spôsob života a všetko bude ešte
ďaleko plnšie, krajšie, harmonickejšie a intenzívnejšie, než ako je tomu v
Pravom Stvorení v súčasnosti, keď s ním dočasne musí koexistovať antivesmír.
Ani obyvatelia tých najvyšších dimenzií si zatiaľ nedokážu predstaviť, aká
nádhera vás všetkých čaká v stupni globálneho prekročenia. Bude to niečo
veľkolepé, skvostné a po všetkých stránkach dokonalé, že to nejde čo i len
vzdialene vašimi slovami popísať. Sľubujem vám, že sa máte na čo tešiť.
Michal Rafael: Ďakujem ti. Na záver by som sa chcel navrátiť k našej Misii
Božej Rodiny. Čo všetko sa previbrovaním Jany a jej najbližších
spolupracovníkov zmení pre túto planétu?
Pán Ježiš Kristus: Čas, keď moja priama inkarnácia Jana ako prvá v histórii
opustí túto realitu zážitkom previbrovania, už doslova „klope na dvere“. Pre
planétu a jej obyvateľov sa zmení mnoho vecí, z ktorých tu v pozornosť
uvedieme len tie najdôležitejšie. Až sa Jana a jej/naši najbližší spolupracovníci
presunú do Duchovného centra Božej Rodiny v 5. dimenzii na Novej Zemi, začne
éra zrýchlenej transformácie časti pripraveného ľudstva. Koncom tejto éry
prebehne fyzické rozdelenie pozemšťanov, z ktorých sa tí s láskou v srdci
presunú do pozitívneho stavu, zatiaľ čo všetci zlí, materialistickí, egoistickí,
arogantní, neprajúci, neodpúšťajúci a iným spôsobom negatívni ľudia zostanú v
3D, aby tu s čipmi pod kožou pod vládou Pseudotvorcov zobrazili život bez Boha.
Ľudia, ktorí s tímom Božej Rodiny prídu do styku ešte tu na Nule, budú na
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vlastné oči svedkami prevratných zmien a zázrakov. Krátko po previbrovaní
Bohyne zverejníme prvé fotografie a videá z 5. dimenzie pozitívneho stavu a v
tejto činnosti budeme pokračovať aj naďalej. Táto nezvyčajná udalosť s dôkazmi
o živote mimo tejto planéty zasadí duchovné semienka do vnútra mnohých
ľudských bytostí, ktoré skôr či neskôr vyklíčia a pomôžu prebúdzajúcim sa
jedincom v ich prerode do nového sveta. Niekoľko rokov až do zavŕšenia
rozdelenia ľudstva bude Misia Božej Rodiny pôsobiť na Nule úplne bez
obmedzení a navštevovať tých, ktorí sú pripravení a ochotní stretnúť sa osobne
so ženskou podstatou Pána Ježiša Krista a s našimi blízkymi spolupracovníkmi
v dokonalých jemnohmotných telách. Elity budú hrať naďalej „mŕtve chrobáky“
a nebudú nám robiť „reklamu“ v médiách ani kdekoľvek inde, informácie o
priebehu Misie sa aj preto dostanú len k tým, ktorí to majú v pláne svojej duše,
bez ohľadu na to, či títo jedinci na celú vec zareagujú pozitívne, alebo negatívne.
Hlavným zdrojom informácií budú naše obnovené stránky http://bozirodina.cz a
niekoľko spriatelených alternatívnych webov. Ako mnohí z vás už vedia, naše
pôsobenie sa nebude obmedzovať iba na túto planétu, ale tiež na všetky
dimenzie Pravého Stvorenia a zóny vymiestnenia, aby náš tím priniesol
skúsenosti z oboch protikladných stavov. Zo zóny vymiestnenia bude vďaka
mojej dokonalej synchronizácii rýchlejšie a efektívnejšie konvertovať stále väčší
počet bytostí priamo do mojej milujúcej náruče. Každý náš blízky
spolupracovník na Novej Zemi v 5D a z časti aj na Nule v 3D sa bude venovať
tomu, na čo bol stvorený a čo je jeho hlavným poslaním. V spolupráci s ďalšími
sentientnými entitami, pochádzajúcimi z vám doposiaľ neznámych svetov, krok
za krokom ukončíme trvanie negatívneho stavu a dáme každému možnosť
nasledovať nás z temnoty antivesmíru do lásky a harmónie v Pravom Stvorení.
Budeme sa vzájomne dopĺňať, a pretože bude táto najdôležitejšia Misia v
histórii Multivesmíru koordinovaná priamo mnou, nikto a nič ju nebude môcť
narušiť a zastaviť, naopak, budú pre jej priebeh vytvorené tie najvhodnejšie a
najlepšie podmienky. Na Novej Zemi sa budeme všetci dorozumievať češtinou,
jazykom najdokonalejším, najvýstižnejším a najpresnejším, ktorý bol stvorený
priamou mnou, Pánom Ježišom Kristom, aby slúžil na plnohodnotnú
komunikáciu ľudí v novom veku. Až do uverejnenia 16. dielu Duchovnej školy
bolo tajomstvom, že češtinu som stvoril priamo ja a s pomocou vybraných
spolupracovníkov som ju preniesol na územie, ktoré bolo vopred vybrané ako
miesto, kde sa bude odohrávať Božia misia. Komunikácia bude prebiehať tak
ústne, ako aj najmä telepaticky, vďaka čomu už nebude existovať
neporozumenie iným planetárnym jazykom. Po zahájení Misie Božej Rodiny
začne na planétu Nula prúdiť zosilnený prísun transformačných energií, ktoré
budú naďalej stúpať a vyvrcholia pri Udalosti/Varovaní, kedy sa zjavím
každému človeku staršiemu ako 7 rokov. Tento prísun z galaktického stredu
bude zastavený po rozdelení ľudstva, kedy by už bol zničujúci pre všetkých,
ktorí si dennodenne volia negatívny spôsob života. Zážitok z Udalosti však
zostane v genetickej pamäti každého účastníka, preto v konečnom dôsledku
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pomôže nájsť cestu späť do pozitívneho stavu aj tým, ktorí na Nule zostanú po
príchode Pseudotvorcov. Napriek tomu, že sa podmienky života v tejto dimenzii
budú neustále zhoršovať a umelo vyvolané medzinárodné napätie eskalovať,
každý môj spolupracovník v 3D bude mať tú najvyššiu ochranu. Niekoľkoročné
obdobie činnosti Božej Rodiny na planéte Nula pred rozdelením ľudstva bude z
duchovného hľadiska zlatým obdobím v práve končiacich dejinách tohto sveta,
kedy bude voľne dostupný ten najvyšší stupeň pravdivých informácií priamo
odo mňa a mojich spolupracovníkov, než potom dôjde s príchodom
Pseudotvorcov k prepadu tejto reality do pekiel. Svetlo so štartom Božej misie
zaujme svoje pozície a pomôže nájsť cestu každému, kto túži žiť v láske po boku
Stvoriteľa všetkého a všetkých, Pána Ježiša Krista Božej Rodiny. Toto svetlo a
moja láska najprv vyslobodí časť ľudstva a neskôr úplne všetky milované božie
deti.
Michal Rafael: Ďakujem za tvoje múdre slová.
Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti za zaznamenanie tohto rozhovoru a vám všetkým
za jeho prečítanie. To je k tomuto dialógu všetko, čo bolo potrebné oznámiť.
Veľmi vás milujem.
Pán Ježiš Kristus Božia Rodina | 24. 5. 2018
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