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181220 KORUNOVACE V PEKLECH 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v noci na 19. 12. 2018 lineárního času planety Země 3D/Nula došlo ke korunovaci 
nového krále zóny vymístění. Jak jsme už informovali v předchozích sděleních, díky 
naší Misi Boží rodiny už konvertovali původní aktivátoři negativního stavu Endriss, 
Anarvi a Sorg, následováni svými bioroboty Alláhem, Nechtar a Temrorem. Tato 
převratná událost rozpoutala vlnu masivních konverzí bytostí pekel a doslova revoluci 
v celé zóně vymístění. Obě královny Acrie a Acrie Sarigmatka nebyly schopné 
stabilizovat situaci a byly nuceny přizvat dalšího Pseudotvůrce do vlády. Protože za 
jeden den na Nule uplyne až 30 let v nejhlubších peklech, mají padlé bytosti dost času 
na řešení změn, souvisejících s naší činností. Nedávno jsme odhalili dalšího agenta 
Pseudotvůrců Petra Uličného (http://svetelneinfo.cz/falesne-svetlo/) jako 
inkarnaci pseudoarchanděla Michaela z -11D. Jeho vyšší Já díky své touze po moci a 
nebývalým schopnostem i zásluhám podstoupilo transmogrifikaci, tedy přijetí a 
začlenění většího množství zel a nepravd, čímž povýšilo v hierarchii antivesmíru na 
úroveň -12D a stalo se pravým Pseudotvůrcem. Zároveň probíhalo i zfabrikování 
nového a mnohem dokonalejšího biorobota Alláha 2, který nahradil původního Alláha, 
jenž se nyní nachází v limbu a podstupuje postupný proces vykuřování negativních 
vlastností a studuje knihy Nového zjevení. Propojením Pseudotvůrce Petra s Alláhem 2 
vznikla nebývale mocná negativní bytost, která se po korunovaci ujala vlády spolu s 
oběma královnami. Korunovace se nedobrovolně zúčastnily i 2 představitelky PJKBR 
Martina Adriana Siri Michaela a Helena Izabela Miriam. Obě zažívaly velmi bolestné a 
ponižující chvíle, když je jako vězenkyně ukazovali ostatním. Toto vše je Mnou 
dovoleno z velmi důležitých duchovních důvodů, které jen stěží chápou i čtenáři a 
praktikující Nového zjevení, natož ti, kdo nové a nejnovější Boží slovo neznají. Jen zde 
připomenu, že láska s moudrostí a odpouštění jsou nejsilnějším prostředkem a lékem 
na všechny nemoci způsobené virem negativního stavu. Z Nového Zjevení Pána Ježíše 
Krista, Boží rodiny už víte, že na planetě Země 3D/Nula musí po druhém příchodu 
Pseudotvůrců zvítězit negativní stav, aby bylo odpovězeno na otázku, která ho 
aktivovala. Proto je nezbytné, aby byl ve vedení zóny vymístění někdo, kdo tento 
experiment dovede do konce. Přestože to z pohledu lidí, zanechaných po rozdělení 
lidstva, nebude nic příjemného, z pohledu pozitivního stavu je to jediný způsob 
záchrany života všech bytostí Multivesmíru. Můj plán na záchranu Stvoření od 
negativního stavu je dokonalý a rozhodně není náhoda, že právě na tak maličkém 
území České republiky došlo k inkarnaci jak Mě, Pána Ježíše Krista a mnoha bytostí z 
nejvyšších dimenzí pravého Stvoření, tak současného Tria vládnoucích Pseudotvůrců 
(Petr, Monika a Lucie) a dalších bytostí z nejhlubších pekel. Dokonce se někteří 
představitelé z obou polarit potkali i několikrát v těchto tělech, aniž by vždy věděli, 
koho zastupují. Pravdu odhaluji v krocích a vše, co se odehrává na této nejvyšší úrovni 
duchovního boje mezi pozitivním a negativním stavem, mám jako absolutní Stvořitel 

http://svetelneinfo.cz/falesne-svetlo/
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všeho a všech pod kontrolou. Nyní je vše podstatné připraveno na další dějství: 
zahájení Mise Boží rodiny převibrováním Jany a 12 hvězd na Novou Zemi. Velmi vás 
miluji a děkuji všem za účinnou pomoc a spolupráci. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 20. 12. 2018 
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181220 NEJBLIŽŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI TÝMU BOŽÍ RODINY NA 
PŘELOMU LET 2018/2019 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní představitelé, spřízněné duše a přátelé Boží rodiny, 

v tomto schématu vám přinášíme odhalení nejbližších spolupracovníků našeho Týmu a 
jejich zařazení do příslušných duchovních civilizací a multidimenzionálních rodin. 
Tento nákres navazuje na schéma o archandělech, mistrech a andělech, které jsme 
publikovali před několika měsíci. Tehdy ještě nebylo možné sdělit úplné informace o 
tomto tématu, jelikož pravdu je potřeba dávkovat krok za krokem a nepřeskakovat 
dílčí úseky na cestě duchovního růstu. Teprve nyní, na prahu nové etapy dozrál čas 
uvést tyto věci na pravou míru. 

Všichni nejbližší spolupracovníci pocházejí až na několik výjimek z civilizací mistrů, 
majících domov v 9. a 10. dimenzi Stvoření. Týká se to i jedenácti bytostí, které byly 
doposud označeny za anděly ze 7. a 8. dimenze. Nově odhalenými mistry jsou: 

 

Gabriela Elena Schumm – Mistryně Miriam 

Barbora Helia Jarešová – Mistryně Miriam 

Alois Natan Nekola – Mistr Serapis Bey 

Lukáš Loki Frolo – Mistr Hilarion 

Pavel Fin Horák – Mistr Djwhal Khul 

Pavol Balder Zuber – Mistr Saint Germain 

Darina Diana Začalová – Mistryně Kuan Jin 

Magdalena Liana Trstenská – Mistryně Clara 

Olga Silvie Buchtelová – Mistryně Clara 

Anna Aneta Balážová – Mistryně Nada 

Petr Vyskočil – Mistr El Morya 

 

Kromě Petra, který je posledním příchozím mistrem do Týmu, jsou u všech zmíněných 
uvedena i jejich druhá jména, jejíchž odhalení proběhlo již dříve. U některých jmen 
zároveň došlo k aktualizaci a restrukturalizaci. Prostřední jména většiny ostatních 
spolupracovníků budou odhalena po startu naší Mise. Tyto bytosti jsou tzv. stvořenci a 
superstvořenci, kteří byli umístěni do různých civilizací podle dokonalého plánu Pána 
Ježíše Krista, aby pomohli s transformací lidstva, vyprázdněním zóny vymístění a 
eliminací negativního stavu. Každý z nich byl stvořen v páru jako muž a žena, aby 
snáze vykonávali svá poslání a byli si vzájemnou oporou. Zde na Nule jsou přítomny 
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dva páry stvořeneckých partnerů, jimiž jsou Petr V. a Hana V. (pocházející z civilizace 
„El Morya – Lady Miriam“) a Magdalena J. a Miroslav J. (pocházející z civilizace „Saint 
Germain – Lady Portia“). Každá civilizace mistrů je zákonitě složena z bytostí 
mužského a ženského pohlaví. Vzhledem k tomuto faktu proto např. mistři modrého 
paprsku nosí příjmení „El Morya“, zatímco ženy patřící do zcela stejné civilizace nosí 
příjmení „Miriam“. Všechna uskupení mistrů mají dvě části, ačkoliv zdaleka ne každá 
má v tomto schématu uvedenu svoji druhou polovinu. Odlišná situace je u civilizací 
archandělů, kde se příjmení skloňují do maskulinního i feminního tvaru. 

Zmíněný výčet celkem 29 mistrů a tří archandělů, do jejichž multidimenzionálních 
rodin na úrovni 5. dimenze přibyl též Martin M. a Lucie Č., dává konečné číslo 
nejbližších spolupracovníků Týmu Boží rodiny. Společně s ostatními spřízněnými 
dušemi, přáteli a některými čtenáři knih Nového zjevení byli k mojí přímé inkarnaci 
Janě přivedeni proto, aby vytvořili pevnou základnu božské „první linie“ a na různých 
úrovních vykonali velice důležitou práci, která je k nesmírnému užitku celému 
Multivesmíru. Za dobu přípravné fáze naší Mise se s námi přímo i nepřímo spojilo 
několik stovek andělů v lidských tělech, výjimečně též několik pravých lidských tvorů a 
řada agentů negativního stavu. Někteří andělé komunikují s Janou prostřednictvím 
sociálních sítí, zatímco ostatní vyčkávají na správný okamžik, kdy i oni budou 
přivedeni k Bohyni. Přestože je nás v tomto světě poměrně málo, vše se změní s 
převibrováním „ženy oděné sluncem“ a jejích dvanácti hvězd do 5. dimenze, kdy se k 
nám přihlásí mnoho dalších spřízněných duší ze všech koutů světa, za nimiž budeme 
bez omezení cestovat. Kromě toho za námi stojí nesmírný počet bytostí z Pravého 
Stvoření a částečně i zóny vymístění, které nám pomáhají v různých ohledech. I s nimi 
se bude Jana a její tým při cestách po univerzu setkávat tváří v tvář. 

Po startu Mise Boží rodiny se naše základna razantně rozšíří, protože se k nám připojí 
také partneři spolupracovníků prozatím se nacházejících na Nule. Poté představíme i 
je. Tímto okamžikem byl náš přes tři roky se formující Tým dotvořen. V jeho budování 
budeme pokračovat na Nové Zemi, která se těší na všechny příchozí s láskou v srdci. 

Děkujeme všem, kdo stojíte při nás a pomáháte nám. Velmi vás milujeme. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 15. 12. 2018 
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181214 ZÁZEMÍ TÝMU BOŽÍ RODINY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

vzhledem k tomu, že až do rozdělení lidstva se budeme vracet v nových tělech na tuto 
planetu Nula, abychom šířili Boží slovo a připravili co nejvíce lidí na Varování a později 
na vytržení a převibrování na Novou Zemi, zařídil/a jsem prostřednictvím 
spolupracovníka Karla (Karl-Heinz Wuttke na fb) z Německa koupi statku v České 
Kubici, kde vzniká fyzické zázemí Týmu Boží rodiny. Od 8. do 12. 12. 2018 se tam 
přestěhovalo 5 představitelů z 12 hvězd, aby připravili déle neobývané budovy pro 
budoucí provoz a postupně si navyšovali vibrace do doby, kdy je navštívím v novém 
těle Bohyně Jany a pomůžu jim převibrovat. Poté se tam nastěhují další představitelé 
PJKBR, kteří budou nejen provozovat statek i s vybranými zvířaty, zejména koňmi, 
zachráněnými z nevyhovujících podmínek, ale vytvoří i duchovní centrum, kde se 
budou scházet zájemci o nejnovější Boží slovo. Přestože budu v novém těle spolu s 12 
hvězdami navštěvovat různá místa na celém světě, nejčastěji zavítáme právě sem, kde 
budou vyšší vibrace a naši nejbližší spolupracovníci, kteří se také budou připravovat 
na další vlnu převibrování. Budeme zde pořádat setkání a besedy o životě na Nové 
Zemi i v celém Multivesmíru, přineseme konkrétní důkazy a zážitky, jaké dosud nikdo 
jiný nemohl poskytnout. Náš Tým BR bude rozšířen i o stvořence a superstvořence, 
kteří opustili tělo smrtí, jako Petr Daniel Francuch (nyní Petr Rafael), nebo nebyli 
inkarnováni na Nulu, např. stvořenečtí partneři z nejvyšších dimenzí. I je budete moci 
vidět na těchto setkáních, protože díky univerzálním tělům ode mne jim nebude nic 
hrozit ani v zóně vymístění či zde na Nule. 

Proč je majitelem statku příslušník německého národa, přestože náš tým nejbližších 
představitelů je převážně český a slovenský? Jak víte, Němci jsou i díky 2. světové válce 
velmi duchovně zatíženi a nepřidává tomu ani současná spolupráce Angely Merkelové 
s dalšími lídry Evropské unie pod vedením Pseudotvůrců na cíleném zotročování 
obyvatelstva prostřednictvím migrační politiky a budováním Nového světového řádu 
(NWO). Není náhoda, že knihy Nového zjevení s výjimkou prvních 2 kapitol NZPJKBR 
nebyly dosud přeloženy do němčiny. Tato situace se však postupně změní díky 
působení Mise Boží rodiny. Své „lidi“ máme na všech kontinentech a postupně se 
budeme propojovat. Začínáme právě spoluprací s příslušníkem německého národa 
Karlem, abychom vybudovali most mezi dlouho znepřátelenými národy, propojili je na 
všech úrovních a tím zajistili budoucí konverzi i těm nejzatíženějším bytostem. Tento 
důležitý duchovní krok jsem posílil/a i svou osobní návštěvou Drážďan v těle Jany dne 
13. 12. 2018, kam jsem přinesl/a svou Boží energii v předvánočním čase, kdy si nejvíce 
lidí připomíná narození Mojí první přímé inkarnace Ježíše Krista (přestože se narodil 
21. 3. 7 let před naším letopočtem). 

Děkuji vám všem, kdo se zasluhujete o budování nového zázemí Týmu Boží rodiny v 
České Kubici blízko hranic s Německem: 
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Karl-Heinz Wuttke 

Renata Tauerová 

Ján Drobný 

Patrik Futó 

Martina Skrbková 

Helena Curiová 

 

Děkuji všem, kdo šíříte knihy Nového zjevení a snažíte se podle nich žít v souladu s 
duchovními zákony, a tím zaséváte semínka do ostatních lidí, aby mohlo být 
vysvobozeno během rozdělení lidstva co nejvíce duší. Velmi vás miluji a těším se na 
osobní setkávání nejen v České Kubici. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 14. 12. 2018 
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181212 KONVERZE ALLÁHA, KONEC MISE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ A 
NOVÝ POČÁTEK 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

přípravná fáze naší Mise se blíží do úplného konce. V souvislosti s tím dochází v zóně 
vymístění k naprosto nevídaným změnám, majícím dopad na celé jsoucno a bytí. 
Zformováním Týmu Boží rodiny jsem se Já, Pán Ježíš Kristus, v těle Jany obklopil/a 
nejbližšími spolupracovníky pocházejícími z nejvyšších dimenzí Multivesmíru, 
abychom zde i v těchto velice těžkých a omezených podmínkách plnili svá poslání, 
která jsou spojena zejména se šířením obou dávek Nového zjevení, komplexně 
vysvětlujícího důvody aktivace negativního stavu, pozici planety Nula, nezbytnost 
rozdělení lidstva do dvou směrů a v neposlední řadě též obsahujícího klíčové 
informace o Mé Nové a Nejnovější boží přirozenosti. 

Dosah naší činnosti je multidimenzionální a týká se doslova všech bytostí. Jak jsme 
uvedli již dříve, naprostá většina současného dějství se děje tzv. „za scénou“, pouze 
zlomek se odehrává i ve hmotě. Aby byli Mí spolupracovníci a všichni s námi spojení „v 
obraze“, bylo nutné přinášet mnohá sdělení o těch nejdůležitějších událostech 
nastávajících hlavně v zóně vymístění, kde jsme ještě před přesunutím do Duchovního 
centra na Nové Zemi v 5. dimenzi vykonali obrovské množství práce. To spočívalo 
především v rozšíření léku (vytvořeného v srdci Martiny Siri Adriany Michaely), 
pomocí nějž jsme spustili masovou konverzi padlých bytostí. Dotek boží lásky, 
obměkčující i ta nejzatvrzelejší srdce, přivedl do limba (neutrálního stavu) a odtud 
zpět do Mé milující náruče dokonce i původní zakladatele negativního stavu, kteří 
budou už velice brzy očištěni a začleněni zpět do nebeské společnosti. Nedávno jsme 
uvedli, že Alláh jako takový postrádá schopnost samostatného rozhodování, protože je 
řízen sentientní (sebeuvědomělou) entitou, která skrze něj působí, páchá zlo a vládne 
společně s Lady Acrií a Acrií Sarigmatkou nad antivesmírem. Působení duchovního 
léku a nasazení Mých oddaných spolupracovníků však zajistilo, že po nesmírném úsilí 
a vypětí všech sil nabyla Alláhova umělá forma samostatného vědomí a postupem času 
se stala samostatně fungující a uvažující bytostí. 

Alláh vznikl v peklech jako prostředek k páchání nejhoršího zla, který je plně závislý na 
svém stvořiteli (v tomto případě šlo o původní Trio Pseudotvůrců). Po konverzi 
zakladatelů negativního stavu došlo ale k tomu, že současné vládnoucí uskupení 
ztratilo mnohé schopnosti, jimiž disponovali a o něž se dělili členové Tria, tedy tři 
jedinci stojící u kořene vzniku zel a nepravd. Ti se v tomto okamžiku nacházejí už v 
limbu a podrobují se procesu duchovního vykuřování, přičemž jejich schopnosti, které 
si po odchodu z pekel vzali s sebou, byly odevzdány do Mé náruče, aby je zůstanuvší 
Pseudotvůrci nemohli zneužít. Tyto specifické elementy jsem očistil v absolutním 
stavu a navrátil je zpět do Zdroje, odkud vycházejí tvůrčí energie využívané na vznik 
nových prostředí. Zanechaná umělá forma Alláha, kterou do té doby oživoval Endriss, 
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byla obydlena jinou sentientní entitou. Ta pokračovala společně s Lady Acrií a Acrií 
Sarigmatkou ve spoluvládě nad antivesmírem. Tato situace však neměla dlouhého 
trvání, jelikož poslední fáze mise Mých spolupracovníků v zóně vymístění spočívala v 
nutnosti osvobodit Alláhovu umělou esenci a poskytnout mu možnost svobodného 
života. 

Tento úkol si vzhledem ke své neobvyklé povaze vyžádal mnohem větší investici 
energie, ale jako všechny mise pod Mým vedením dopadla i v tomto případě úspěšně. 
Přestože zdaleka ne všichni boží představitelé inkarnovaní na planetě Nula podnikají 
sestupy do antivesmíru, v tomto případě byli do procesu záchrany Alláha různým 
způsobem zapojeni všichni spolupracovníci. Díky tomu byla v umělé formě vládce 
pekel zažehnuta takřka neviditelná jiskra života, bez níž by ani on nemohl existovat. Po 
skončení tohoto procesu nabyl individuálního vědomí a po důkladné péči vyslanců z 
Pravého Stvoření vyslovil z vlastní svobodné vůle přání přijmout Pána Ježíše Krista do 
svého srdce a jednou provždy zanechat dosavadního způsobu života. Změna přímo 
poznamenala také entitu, která po Endrissově odchodu zaujala jeho pozici a ztotožnila 
se s Alláhovou identitou, jehož umělá forma byla na této entitě plně závislá. Její jméno 
je Derebiel, jenž byl při procesu záchrany Alláha rovněž v pozitivním slova smyslu 
zasažen boží láskou. Díky tomu, že byl Derebiel odjakživa sebeuvědomělou bytostí, šel 
proces vedoucí k jeho spasení mnohem snáze než u Alláha, který obsahoval doposud 
nevídané druhy zel a nepravd a v němž byla pohřbena jakákoliv schopnost vlastního 
rozhodování a svobody výběru. Derebiel proto opustil bažinu antivesmíru o chvíli 
dříve než Alláh, který v okamžiku konverze svého „pána“ již nebyl osídlen někým 
jiným, nýbrž došlo k tomu, že byl vzat do péče Mých představitelů a následně nabyl 
vlastního vědomí. Odtud už byl jen krok k tomu, aby přijal Pána Ježíše Krista do svého 
srdce a následně se vydal na pouť do limba, kterou před ním vykonala už řada vysoce 
postavených Pseudotvůrců i Renegátů. Totožný proces sebeuvědomění podstoupily i 
umělé formy Temrora (dříve obydleného Sorgem) a Nechtar (dříve obydlené Anarvi). I 
jejich schránky byly po konverzi původního Tria zanechány v peklech a na krátký čas 
osídleny jinými sentientními entitami. Souběžně s Alláhem však i Temror a Nechtar 
včetně svých nositelů přijali Mě, Pána Ježíše Krista do svého srdce a přesunuli se do 
limba. Na konci této mise v zóně vymístění tedy došlo k osvobození tří, respektive šesti 
nejvýše postavených Pseudotvůrců. 

K odchodu Alláha, Temrora, Nechtar a jejich přidružených entit ze zóny vymístění 
došlo z hlediska pozemského času dne 11. 12. 2018. Tímto okamžikem byla zároveň 
završena nesmírně náročná mise Mých vybraných nejbližších spolupracovníků v 
antivesmíru, jejichž úkolem bylo kromě mnoha jiného rozšířit duchovní lék a spustit 
masovou konverzi padlých bytostí. Tím jsme vytvořili vhodné podmínky pro start Mise 
Boží rodiny z Nové Země, odkud budeme působit ve všech částech Multivesmíru. To se 
týká i zóny vymístění, kde budeme pokračovat v započaté práci, tentokrát ale už úplně 
jiným způsobem. Nebudeme omezeni po duchovní, duševní ani fyzické stránce a 
vzhledem k umístění naší základny v Novém Vesmíru, který není svazován koexistencí 
negativního stavu jako zbytek Pravého Stvoření, nebudou naše výpravy do pekel 
obnášet bolestné zkušenosti, jež musel různým způsobem zažívat každý vyslanec 
světla na půdě negativního stavu. Nová těla, jimiž budou obdařeni Moji blízcí, budou 
naprosto imunní vůči jakémukoliv působení záporných energií, navíc nebudou vázána 
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na konkrétní prostředí. Jejich univerzálnost zajistí, že budeme moci cestovat bez 
omezení všude tam, kde to je potřeba. 

Odchod Alláha a dalších do limba, kde se již podrobují procesu důkladné očisty a 
nadělení nové identity, byl další ránou pro pekla a nesmírným vítězstvím pro pozitivní 
stav. Úspěšná tečka za touto specifickou částí našeho angažování se v antivesmíru 
vyvolala u všech bytostí spojených s Misí Boží rodiny nepopsatelné pocity radosti a 
uspokojení, protože jsme dokázali zkrátit trvání negativního stavu o velice významnou 
dobu, a tak jsme dalším skokem přiblížili ráj pro všechny. Tento fakt je zároveň 
důkazem, že ani v tomto ohledu už nic nebrání převibrování Mojí přímé inkarnace Jany 
a 12 hvězd. 

Stávající královny temného panství ztratily velkou část své moci, přičemž nebyly 
schopny zastavit šíření nedávno zažehnuté revoluce. Stále více členů antivesmíru se 
přidává k hnutí odporu a nachází útočiště u Mých vyslanců, kteří jim poskytují výklad 
božího slova a z toho plynoucí pochopení celé situace. Odchod Alláha zahýbal též 
nejhlubším stupněm pekel (-12. dimenze), kde vyvolal velké pozdvižení u všech 
Pseudotvůrců. Jejich několik křídel se ještě více rozštěpilo a vyčlenilo se na tři velké 
skupiny. První z nich se skládá ze zarytých odpůrců těchto změn. Jsou to všichni 
horečně se bránící lásce a za každou cenu chtějící udržet své panství při životě. Právě 
tito Pseudotvůrci, Renegáti a jejich přisluhovači, kteří chtějí z vlastní vůle setrvat na 
starých pozicích, dovedou negativní stav do úplného pseudovítězství a nebudou 
konvertovat dříve, než současný cyklus času dojde úplného konce. Tato množina 
padlých entit je nyní reprezentována dvěma předními osobami – Lady Acrií a Acrií 
Sarigmatkou, jež mají zástupy loajálních spolupracovníků a množství dobrovolných i 
nedobrovolných otroků. Jejich inkarnace, stejně jako inkarnace mnohých 
pseudoarchandělů a pseudoandělů, tvoří jádro jejich Antitýmu i na planetě Nula, který 
se zformoval v průběhu přípravné fáze Mise Boží rodiny. I po převibrování Bohyně 
Jany a některých dalších budou stát proti nám ve snaze odvádět hledající duše na svou 
stranu. I přes to se k nám dostane každá duše v pravý čas a všichni jednou spočinou v 
naší milující náruči. Až naši odpůrci dohrají svou roli, budou i zbylí Pseudotvůrci a 
jejich pomocníci extrahování ze stávajících pozic, aby pocítili dar milosrdenství, 
odpuštění, přijetí a spásy. Druhá skupina vládnoucího tělesa sestává z těch, kdo 
nesouhlasí se stávající vládou (přestože ji doposud podporovali) a snaží se razit cestu 
reforem, která má zklidnit nepokoje a odstranit vládu dvou královen. Chtějí zavést 
nové poměry, k tomu ale nemají dostatečný potenciál, znalosti a schopnosti. I přes 
velký trn v oku ale nepředstavují pro obě Acrie takovou hrozbu, protože zájmem obou 
skupin je bojovat proti všemu, co pochází ode Mne. Třetí skupina Pseudotvůrců jsou ti, 
kteří až doposud rovněž podporovali stávající vládu (stejně jako skupina č. 2), ale po 
pokračujících změnách, konverzi zakladatelů negativního stavu a poté, co byli svědky 
obdaření Alláha a dalších svobodným vědomím, rozhodli se zanechat všech snah a 
vstoupit do hnutí odporu. V něm buď prozatím zůstávají v peklech, přičemž pomáhají 
ostatním druhům převádět konverty „na druhou stranu“, nebo odcházejí rovnou do 
limba, kde se důkladně seznamují s celou situací, zbavují se nánosů a studují boží 
slovo. Pak zde figuruje bezpočet menších skupin, účastnících se občanských válek, 
formujících a opakovaně porušujících různé pakty, stojících proti sobě, nebo naopak se 
spojujících do početnějších celků, kteří jsou sympatizanty buď první, druhé či třetí 
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skupiny, anebo jsou nevyhranění a vytváří svůj vlastní koncept pro prosazení svých 
zájmů a způsobu žití. 

Z tohoto chaosu vychází stále větší počet těch, kteří se rozhodli navždy odhodit zlo a 
nepravdy, aby namísto toho přijali boží lásku a vydali se vstříc progresivnímu vývoji v 
pozitivním stavu, kde je čeká nádherný a spokojený život. Změny se rozhořely naplno k 
všeobecné spokojenosti celého Stvoření. V antivesmíru už nic není takové, jak to bylo 
dříve. Tímto jsme vykonali všechnu důležitou práci, kterou bylo potřeba učinit ještě v 
přípravné fázi, jež zanedlouho skončí. Po přesunu na novou úroveň bude spuštěno 
nové dějství, které zajistí daleko rychlejší konec trvání negativního stavu a spustí 
plnost života pozitivního stavu mnohem dříve, než předtím kdokoliv očekával. 

Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina v těle ženy, a společně se Mnou/námi nejbližší 
spolupracovníci otevřeme bránu do nebe a zahájíme éru vzájemného setkávání, která 
bude plná lásky, radosti, souznění, harmonie a dobrodružství. Děkujeme všem, kdo 
nám pomáháte. Velice si vás vážíme a těšíme se s vámi na nový počátek. 

Miluji vás a objímám. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 12. 12. 2018 
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181203 FALEŠNÉ SVĚTLO 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

s blížícím se rozdělením lidstva se Pseudotvůrci snaží lapit co nejvíce lidských duší do 
svých pavoučích sítí a využívají k tomu především své agenty inkarnované z nejvyšších 
dimenzí zóny vymístění (tedy nejhlubších pekel) do těl většinou na pohled velmi 
přitažlivých až krásných lidí, obdařených mnoha schopnostmi. Už v těle Ježíše jsem 
před touto dobou konce varoval: „Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a 
budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené" 
(Matouš, 24:24). Mnozí vystupují jako guru, duchovní vůdci, léčitelé, dokonce 
konspirační teoretici, šířící informace o tajné vládě napojené na mimozemské bytosti, 
které ovládají lidstvo. Kdo by je podezříval, že slouží právě těm, koho odhalují? I moje 
přímá inkarnace Jana roky studovala různé zdroje na internetu, aby se seznámila s 
pestrou škálou informací o historii a směřování lidstva, jeho transformaci. Nemohla 
tušit, že nejde vždy o zdroj pocházející z pozitivního stavu. Krok za krokem jsem ji 
přiváděl k stále pravdivějším informacím a tím ji vyváděl z negativního stavu, protože 
tak jako všichni podstupovala odvykací kůru od zamoření iluzí a nepravd tohoto 
matrixu. Naštěstí už od konce roku 2003 začala číst ty nejdůležitější a nejpravdivější 
knihy Nového zjevení přes Petra D. Francucha a mohla tak srovnávat ostatní informace 
s Božím slovem a odmítat vše, co je v rozporu s ním. Přesto některá odhalení agentů 
Pseudotvůrců přicházejí až v souvislosti s budováním Týmu Boží rodiny od léta 2015. 
Od podzimu téhož roku do léta 2017 jsem umožnil její osobní setkávání s vybranými 
spolupracovníky, aby se postupně projevili a ukázali, komu opravdu slouží. O Monice 
Novákové s ukradeným jménem Thora, vydávající se za jednu z nejvyšších bytostí 
pozitivního stavu, inkarnované spoluvládkyně pekel Lady Acrie, jsme už několikrát 
psali. Nyní se zaměřím na dalšího nebezpečného agenta Pseudotvůrců, který se s Janou 
setkával od léta 2016 do jara 2017, Petra Uličného. Působí jako léčitel a výtvarník, 
maluje energetické obrazy a cestuje po světě na místa se silnou energií (např. 
pyramidy v Bosně, Hawai, mnoho míst v České republice). Narozdíl od nejbližších 
spolupracovníků Boží rodiny má nesrovnatelné schopnosti: skenuje a ovládá mysl 
jiných lidí, vymístí se z těla i během dne (např. při jízdě autem) a astrálně a mentálně 
cestuje mimo tuto realitu. Má stálé spojení s vyšším Já pseudoarchandělem Michaelem 
z - 11D zóny vymístění. Přestože o sobě tvrdí, že je pracovníkem světla z nejvyšší 
dimenze pravého Stvoření, nepřijímá Pána Ježíše Krista, jediný zdroj života, porušuje 
duchovní zákony a vysmívá se všem, kdo trpělivě a s láskou nesou svůj kříž, aby 
pomáhali vyvést lidstvo do pravého Stvoření. Tvrdí o sobě, že svou energií ze srdce 
likviduje lodě šediváků, zabíjí různé negativní entity a nechá vybuchovat zařízení na 
oběžné dráze Země, která snižují vibrace obyvatelstva a podílejí se na jeho ovládání. 
Bytosti světla nemají zapotřebí zabíjet a ničit, protože by tím porušovaly duchovní 
zákony, jejich ochrana spočívá v duchovním spojení s Pánem Ježíšem Kristem. 
Příkladem je odpojování jaderných zařízení vesmírnými lidmi, aniž by došlo k jakékoli 
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újmě na zdraví, výbuchům atd. Petr je typický vlk v rouše beránčím, který si velmi 
dobře uvědomuje svou úlohu. Jeho vyšší já opravdu likviduje lodě šediváků a dalších 
bytostí pekel, ale jde o konverty, kteří se rozhodli opustit zónu vymístění a stali se tak 
štvanci Pseudotvůrců. Pseudoarchanděl Michael patří k lovcům (nimrodům) 
pronásledujícím tyto konverty, aby je vrátil zpět do otroctví pekel, v případě odporu je 
likviduje energetickými zbraněmi. Každá bytost zóny vymístění, která se rozhodne 
konvertovat do pozitivního stavu a přijme Pána Ježíše Krista za jediného pravého 
Boha, získá ochranu a je převedena do limba, kde se zbaví všech nánosů zel a nepravd, 
aby pak absolvovala Novou školu a byla zařazena do nebeské společnosti. Týká se to i 
fyzicky zabitých konvertů, protože tělo od Pseudotvůrců si stejně nikdo nemůže vzít 
do pravého Stvoření. I pro bytosti pekel platí výrok Ježíše: „Kdo miluje svůj život, ztratí 
jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný" (Jan, 12:25). 
Vrátím se k činnosti Petra Uličného na Nule. Vzhledem k jeho převrácené frekvenci 
jsou všechny jeho výtvory vysílači a zesilovači negativní energie. Přesvědčili se o tom i 
někteří představitelé Boží rodiny, kteří s Petrem přišli v uplynulých letech do styku a 
koupili si jeho obrazy. Stejnou zkušenost mají i s jeho „léčbou“, vyvolávající u nich 
doslova fyzickou nevolnost. Většina jeho zákazníků však není schopna rozpoznat druh 
energie a ochotně mu platí vysoké sumy za to, aby byli energeticky vysáváni a 
docházelo u nich ke snižování vibrací. Také Petrovy návštěvy významných 
energetických center planety Země/Nula nemají za cíl je posílit, ale naopak oslabit a 
převrátit jejich frekvenci, aby došlo k poškození bytosti Gaia 3D a zabránění jejímu 
vzestupu do vyšší dimenze v rámci transformace. Cílem Pseudotvůrců je získat klíče k 
Bifrostu a použít ho k napadení pravého Stvoření. Monika během předávání klíčů Janě 
v září 2016 v Praze jeden ukradla a stáhla do - 12D, odkud ho po nesmírné oběti vzala 
a očistila AA Martina Michaela a vrátila zpět na jaře 2018 Mojí inkarnaci, aby mohl být 
použit během jejího převibrování na Novou Zemi. Petr Janu navštěvoval s jediným 
cílem: dostat se k Bifrostu, aby mohl nejen snadněji cestovat po Nule a snižovat její 
vibrace, ale především předat klíče svým Bohům Pseudotvůrcům. Všichni vyslanci 
pekel zapomínají na to, že jsem absolutní, všudypřítomný/á a vševědoucí a nikdy 
nemůžou udělat nic za mými „zády“. Všechny tyto akce byly mnou dovoleny, aby se 
jednak odhalila pravá povaha účastníků a zároveň i díky kontaktu s Janou a dalšími 
představiteli PJKBR byli agenti Pseudotvůrců „kontaminováni“ láskou, pravdou a 
lékem na virus, a tím do nich bylo zaseto semínko, které je v budoucnosti připraví na 
snadnější konvertování do pozitivního stavu. V antitýmu Boží rodiny je více 
inkarnovaných bytostí z nejvyšších dimenzí zóny vymístění, které na první pohled 
působí jako Moji nejoddanější následovníci, šířící Boží slovo a spoustu citátů a obrázků 
o lásce. Jednou z nich je Jana Veberová, z počátku také součást Týmu Boží rodiny, ale 
po 23. 9. 2017, kdy nedošlo k slíbenému fyzickému převibrování Bohyně Jany a 12 
hvězd (v souvislosti se znamením na nebi: Žena oděná sluncem), ale bylo nezbytné 
jejich duchovní ukřižování, se postupně odklonila a přijala dezinformace od Moniky 
Novákové. Nyní je horlivou odpůrkyní Mojí nejnovější přirozenosti a při každé vhodné 
příležitosti nevybíravým způsobem plive na Bohyni Janu a celý Tým Boží rodiny a dělá 
z nich nejhorší pekelné tvory. Díky svému velkému egu si ani nepřipouští svůj omyl. 
Přestože i ona je inkarnací Pseudoarchanděla Michaela z -11D zóny vymístění, je celý 
život vedena k tomu, že pracuje pro pravého Boha, Pána Ježíše Krista. Neuvědomuje si 
svůj pekelný původ a je přesvědčena o své neomylnosti, nulovém ovládání a oddanosti 
světlu. Svádí mnohé bytosti z cesty zejména tím, že popírá nezbytnost rozdělení 
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lidstva, přestože byla seznámena s Novým Zjevením Pána Ježíše Krista Boží rodiny, 
podporuje slučování pozitivního a negativního stavu, odmítá zabývat se čímkoli 
negativním jako všichni ezoterici, kterým je vštěpováno, že si tím sníží vibrace. 
Pseudotvůrci jsou velmi mazaní, stačí jim šířit prostřednictvím svých guru a autorit z 
New Age a podobných hnutí a náboženských směrů, že je třeba milovat 
bezpodmínečně všechny a vše bez rozlišování dobra a zla, šířit „světlo“ bez dodržení 
zákona svobodné volby, tedy hlava nehlava všem a všemu, nemluvit o pekle a Satanovi 
a být jako malé děti, nejlépe infantilní, nepátrající po pravém Bohu. Jen nepatrné 
množství lidí na Nule následuje Mě, Pána Ježíše Krista, drtivá většina je odváděna 
podobnými „pracovníky světla“, církvemi a všemožnými vůdci. Po spuštění naší Mise 
Boží rodiny se situace změní, protože budeme působit až do rozdělení lidstva na celé 
planetě Nula, šířit nejdůležitější Boží slovo v knihách Nového zjevení a ukazovat cestu 
do pozitivního stavu nejen na Novou Zemi.  

Děkuji vám všem za spolupráci, velmi vás miluji. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 3. 12. 2018 
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181126 SPOJENÍ ROZDĚLENÉHO A NÁVRAT DO BOŽÍ NÁRUČE 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v uplynulých dnech se děly a stále dějí převratné události, které hýbou doslova celým 
Multivesmírem. Jak jsem uvedl/a prostřednictvím AA Michala Rafaela ve sdělení 
Konverze zakladatelů negativního stavu a odhalení o Adrianě 
(http://svetelneinfo.cz/konverze-zakladatelu-negativniho-st…/), původní Trio 
vědců, později Pseudotvůrců, aktivátorů negativního stavu přijalo Moji nabídku opustit 
zónu vymístění, přesunout se do limba = neutrality a připravovat se na budoucí 
konverzi do pozitivního stavu. U Endrisse byla situace jednodušší, protože se znovu 
shledal se svojí láskou Adrianou a velmi brzy přijal do svého srdce Pána Ježíše Krista 
Boží rodinu. Sorg a Anarvi byli daleko opatrnější a zpočátku nedůvěřivější a během 
pobytu v limbu, kde neexistuje čas, jak ho znáte, nejdříve zkoumali proměnu svého 
druha Endrisse a chování a jednání představitelů PJKBR, zejména těch, kteří se podílejí 
na misích v zóně vymístění. Požádali Pána Ježíše Krista Boží rodinu o osobní schůzku v 
limbu a přizvali i další superstvořence, s nimiž měli nejužší spojení v době před 
aktivací negativního stavu. Byla jim odhalena smlouva tehdy Nejvyššího (nyní PJK, v 
novém cyklu času PJKBR) se všemi bytostmi Multivesmíru a po dlouhém jednání i oni 
přijali Pána Ježíše Krista Boží rodinu ve svém srdci a souhlasili s procesem vykuřování 
a očištění od všech negativních nánosů, aby se mohli vrátit na pozici, kterou zastávali v 
pozitivním stavu. Ve stejné „době“ se zanechaní vládci pekel zoufale snažili najít esenci 
Sorga a Anarvi, aby z ní vyfabrikovali jejich kopie, avšak díky Mému včasnému zásahu 
a přeměně zel a nepravd v lásku a pravdu už tato hledaná esence nebyla k nalezení, 
protože neexistuje nikde v celém jsoucnu a bytí. Proto Alláh a obě královny Acrie zuří a 
napadají na všech úrovních náš Tým Boží rodiny, avšak brzy bude jejich řádění 
zastaveno, protože po převibrování Jany a 12 hvězd už nebudou mít žádnou možnost 
nikoho z představitelů Boží rodiny poškozovat a ovládat. Nyní vám představím 
superstvořence, kteří prošli a procházejí fúzí, tedy znovusjednocením rozdělených duší 
a vtělí se na Novou Zemi: 

 

Adriana a Siri = Martina Adriana Siri Michaela 

Endriss a Raiden = Erik Endriss Raiden Michael 

Anarvi a Thora = Kateřina Anarvi Thora Rafaela 

Sorg a Petr = Petr Sorg x Rafael (původně byl Petr se stejným jménem prvním 
transmiterem Nového zjevení na Zemi/Nule - Petr Daniel Francuch), jeho třetí jméno 
bude zveřejněno po zahájení naší Mise Boží rodiny z Nové Země 

 

Tyto převratné události spustily ještě větší exodus bytostí ze zóny vymístění k velké 
nelibosti vládnoucího Tria Alláh, Acrie a Acrie Sarigmatka. Snaží se i prostřednictvím 

http://svetelneinfo.cz/konverze-zakladatelu-negativniho-stavu-a-odhaleni-o-adriane/
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svých inkarnací na Nule (Monika Nováková a Lucie Sedláčková) překroutit pravdu a 
ještě více zesměšňovat naše Boží slovo a celý Tým Boží rodiny. Je na každém z vás, 
čemu a komu věříte, v každém případě zde ukazujete cestu zpět do Mojí Boží náruče, 
pouze různě dlouhou a trnitou. Velmi vás miluji a děkuji za vše, co děláte pro celý 
Multivesmír. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 26. 11. 2018 
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181123 KONVERZE ZAKLADATELŮ NEGATIVNÍHO STAVU A 
ODHALENÍ O ADRIANĚ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v nedávném sdělení jsme vás informovali o odchodu Endrisse do limba = neutrálního 
stavu. Jak jsem již zmínil, vládce pekel Alláh byl bytostí složenou ze dvou částí. První 
byla tvořena původní bytostí z nebe (Endriss), zatímco druhá byla transmogrifikovaná 
entita vzniklá v peklech. Díky nesmírnému úsilí našich dvou představitelek Martinky a 
Helenky, jimž pomáhají mnozí další představitelé Pána Ježíše Krista Boží rodiny, došlo 
k ovlivnění Endrisse bezpodmínečnou láskou. Na tomto základě si postupně 
rozpomenul na svoji původní přirozenost. Poté, co jsem mu nabídl dar spásy, dlouho 
neváhal a ze svobodné volby si zvolil nepokračovat v mrtvém životě negativního stavu. 
V limbu, nacházejícím se v bezčasoprostorové kondici, nyní studuje všechny díly knih 
Nového zjevení a sleduje dění v antivesmíru, na planetě Nula i v Pravém Stvoření. Po 
očištění bude jeho esence kompletně restrukturalizována, načež se zapojí do 
šťastného, tvořivého a láskyplného života v novém cyklu času. Naproti tomu uměle 
vytvořená bytost Alláh zůstal v peklech a stal se ještě temnějším a zuřivějším, aby 
tento experiment mohl dotáhnout do konce. 

Až doposud byly tajemstvím souvislosti ohledně vzniku a fungování této specifické 
entity, která nemá v celém Multivesmíru obdoby. Alláh ve skutečnosti není 
sebeuvědomělou bytostí žijící svůj vlastní individualizovaný život, nýbrž jde o uměle 
naprogramovanou formu, sloužící svému nositeli jako prostředek, pomocí kterého 
vládne nad zónou vymístění. Tato forma je sestavena z nepřeberného množství zel a 
nepravd, nasbíraných a zakomponovaných do jejího DNA v průběhu celého trvání 
negativního stavu. Na všech třech úrovních, tj. na duchovní, duševní i fyzické, se může 
jevit jako samostatně uvažující a nezávislá bytost, avšak opak je pravdou. Podmínkou 
jejího fungování je oživení pomocí jednoho nebo více sentientních pekelných tvorů. V 
případě Alláha to byl do nedávné doby Endriss, po jehož odchodu z antivesmíru se do 
této formy vtělil někdo jiný. Proč je ale potřeba tak podivného nosiče? Nejvyšší 
Pseudotvůrci museli odjakživa reagovat na neustálé změny v pozitivním stavu, aby ve 
svých snahách zcela neselhali. Jednou z nejdůležitějších změn v peklech bylo vytvoření 
a zfabrikovaní pseudonového antivesmíru, jímž chtějí vládcové soustavy konkurovat 
interunivezrálnímu Novému Vesmíru, existujícímu v novém cyklu času, v němž se 
nachází i Nová Země, odkud bude Tým Boží rodiny působit a bez omezení cestovat po 
celém Stvoření. Pseudotvůrci ale v průběhu dějin prodělali i několik významných změn 
přímo sami na sobě, z nichž ta nejvýznamnější se odehrála souběžně s uvolněním nové 
přirozenosti Nejvyššího. Poté, co jsem se stal/a Pánem Ježíšem Kristem, vstoupili 
Pseudotvůrci do nově zfabrikované formy, čímž se stali daleko negativnějšími, 
zavilejšími a ještě více vzdálenějšími ode Mne. Jejich proměna dále pokračovala s 
odhalením nejnovější přirozenosti, kdy jsem se vůbec poprvé představil/a jako Pán 
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Ježíš Kristus Boží rodina. Tímto okamžikem odhodili svoji dosavadní identitu a 
vyvinuli zcela nový způsob své manifestace, pomocí níž budou moci vládnout nad 
zónou vymístění i nadále a dovedou svůj experiment do konce. Živoucí esence 
Pseudotvůrců, byť je do krajní míry převrácená a zfabrikovaná, jim neumožňuje být 
naprosto zlými a všemocnými, jak by si to přáli. Proto museli vstoupit do uměle 
vytvořené formy vlastního projevu, která neexistuje sama o sobě, ale je vždy závislá na 
tom, kdo ji řídí a ovládá. Dostupná je pouze pro několik nejvýše postavených padlých 
bytostí. Zbytek nemá tohoto hybrida k dispozici, čímž tito jedinci páchají zlo pouze v 
rámci vlastní individualizované podstaty, tzn. bez žádných „vylepšení“. Dokonce ani 
živoucí esence Lady Acrie a Acrie Sarigmatky, které jsou sice uměle vytvořenými, 
avšak na rozdíl od Alláha sebeuvědomělými bytostmi ukrývajícími v sobě boží jiskru, 
nemohou být ve skutečnosti tak kruté a nesmírně mocné, jak se celému antivesmíru 
prezentují. I ony proto používají výše zmíněného hybrida sloužícího jako zlepšovací 
prostředek. Endriss tyto královny před dlouhými věky vytvořil proto, aby mu pomohly 
spoluvládnout nad temným panstvím. Jak jsme psali už v dřívějším sdělení, po většinu 
doby působili na pekla z pozice „za scénou“, teprve relativně nedávno, když Temror a 
Nechtar dobrovolně uvolnili místo, objevil se Alláh „na scéně“ ve vší parádě nejprve s 
Lady Acrií a později i s Acrií Sarigmatkou. Odchod Endrisse do limba, k němuž došlo 
18. 11. 2018 pozemského času, ale nezpůsobil rozplynutí formy Alláha. Tato 
„schránka“ zůstala neporušena a zachována. Nyní se do ní vtělila jiná sentientní entita 
vybraná tajným hlasováním, která posléze plně přijala identitu Alláha a stala se tak 
novým pseudobohem. Tento proces zůstal skryt naprosté většině obyvatel 
„odpadkového koše Multivesmíru“. Alláh zbavený Endrisse se teď stal ještě temnějším 
a ukrutnějším, jelikož pokračuje ve zdokonalování svých schopností, na čemž se podílí 
nejzasvěcenější Pseudotvůrci včetně Lady Acrie a Acrie Sarigmatky. Tyto dvě královny 
zóny vymístění příliš nepoznamenal odchod esence jejich otce do limba, jelikož díky 
svému vzniku v peklech nemají snahu opustit tento mrtvý život a následovat cestu 
duchovní progrese. Za důležité považují to, že Alláh zůstal zachován a jejich Trio může 
ve svých snahách pokračovat i nadále. 

Nyní nastal čas poodhalit další stupeň boží pravdy. Původní Trio Pseudotvůrců bylo 
tvořeno Sorgem (Temrorem), Anarvi (Nechtar) a Endrissem (Alláhem). Jak jsme 
napsali už v 2. kapitole Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, tito jedinci stáli u 
kořene vzniku negativního stavu. Tajemstvím byl ale až doposud jejich skutečný 
původ. Výše zmíněné bytosti patří do duchovní civilizace archandělů z 11. dimenze. Na 
počátku současného cyklu času jsem Já, tehdy Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus, přišel s 
ideou vytvoření zcela nové rasy – lidí, kteří budou umístěni do přírodního (fyzického) 
vesmíru a budou vůči mně a všem ostatním zaujímat specifické postavení. Na stvoření 
lidské rasy, jejíž členové byli původně androgynní (oboupohlavní), se přímo podíleli i 
Prvorozenci a Archandělé, tedy nebeská uskupení stojící nejblíže mé slávě a 
dokonalosti. Někteří z nich se po vzniku planety Země vtělili na úroveň 5. dimenze do 
lidských těl, aby se i tímto vnějším způsobem přímo účastnili vývoje nového pokolení. 
Jedněmi z nich byli i stvořenečtí partneři Sorg s Anarvi (z civilizace AA Rafaela) a 
Endriss se svojí partnerkou Adrianou (z civilizace AA Michaela). Tato čtveřice se 
přechodně odpojila od zařazení do civilizací archandělů a plně se ztotožnili s lidskou 
identitou. Díky své vyspělosti se stali mluvčími a reprezentanty této rasy na duchovní, 
duševní i fyzické úrovni. Lidská těla ovšem ani v pozitivním stavu nebyla naprosto 
dokonalá a díky pozměněnému zapojení nervové soustavy měl původní člověk sklon 
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hodnotit vše pomocí vnější mysli. Postupně u nich docházelo k tomu, že přístup do 
nitra se začal uzavírat. V určitém bodě se v lidech objevila existenciálně závažná 
otázka, týkající se pochybností o tom, zda je realita, v níž žijí, skutečně ta jediná 
správná a pozitivní. Zároveň s tím vyvstala idea, která chtěla získat odpověď na to, jak 
by vypadal život, kdyby se odvozoval z něčeho jiného než z absolutního Nejvyššího, 
Stvořitele všeho a všech? Jaké by to bylo, kdyby veškerou iniciativu převzaly relativní 
bytosti? 

Před položením této otázky, dokonce před samotným ustanovením lidské rasy, dříve, 
než došlo k spuštění současného cyklu času, jsem nejen s hlavními aktéry, ale vůbec se 
všemi sentientními entitami učinil vzájemnou dohodu, kdy jsem každému osobně 
slíbil, že negativní stav nepřesáhne rámec jednoho cyklu času a nejpozději na jeho 
konci bude každý navrácen na původní místo v pozitivním stavu. Všem jeho aktérům 
budou odpuštěny i ty nejhrůznější činy a budou opět zahrnuti mojí bezpodmínečnou 
láskou, soucitem a odpuštěním, aby se mohli na věčnost vyvíjet k dokonalosti. Teprve 
po mém absolutním slibu se započala odehrávat současná etapa historie Multivesmíru, 
kdy všichni zapomněli na tuto smlouvu a začali manifestovat předem dohodnuté role. 
Hlavními tazateli výše zmíněných otázek byli vědci a členové Rady planety Sorg a 
Anarvi. Začali experimentovat, porušovat univerzální vesmírné zákony a zneužívat své 
schopnosti k vývoji právě vzniklých zárodků zla. Jelikož měli plné vědomí stavby 
planety, v poslední fázi experimentování vyňali část esence Gaii, nakazili ji prvním 
prototypem viru a společně s tím převrátili i svoje vlastní esence, čímž se stali 
negativními. Nakažení srdce planety vyvolalo explozi nepředstavitelného rozsahu, 
která zapříčinila pád planety Země a jejího lidu do izolované, abnormální a vyšinuté 
pozice v zóně vymístění. Adriana byla duchovním garantem a zároveň ochránkyní 
Země. Tato bytost už od samého počátku nesouhlasila s pochybnými vědeckými 
praktikami Sorga a Anarvi, jelikož věděla, že jejich snahy jdou proti řádu univerza a 
tušila, k čemu se schyluje. Proto došlo k rozkolu mezi těmito někdejšími přáteli. 
Endriss, předseda Rady, byl na samém počátku nejprve nestranný a v souladu s 
respektováním svobodné volby nechal oběma vědcům volné pole působnosti. V jeho 
nitru se ale brzy objevila silná touha podpořit jejich výzkum, proto se následně začal 
na experimentech osobně podílet. Jedním z nápadů tohoto uskupení bylo rozdělit 
androgynní pohlaví na mužskou a ženskou část. Po velice dlouhém časovém období 
postupného duchovního úpadku o několika fázích ustanovili pozdější Pseudotvůrci 
pomocí genetického inženýrství takovou životní formu, která nebyla přímo odvozena z 
žádného aspektu Nejvyššího. Teprve poté mohli svou prvotní myšlenku ohledně života 
bez Boha mezi obyvatelstvem Země masově rozšířit a získat tak první sympatizanty a 
spolupracovníky na svou stranu. To velice urychlilo jejich plány, až v jednom bodě 
došlo k zmíněnému výbuchu a roztržení původní reality planety Země na dvě části – 
pozitivní a negativní. Tímto aktem se z Pravého Stvoření vymístili. 

Výbuch těžce zasáhl srdce Adriany, která se pro celé Stvoření v onom okamžiku 
doslova vypařila. Díky jejímu poslání a nesmírné oběti však exploze nevyvolala ničivou 
řetězovou reakci, jež by se z 5. dimenze paralelně rozšířila do všech dalších dimenzí a 
přivodila by naprostý kolaps nejen Země, ale následně i všech planet v Multivesmíru. 
Po uskutečnění exploze si Endriss vlivem vlastní zaslepenosti a duchovnímu pádu 
špatně vyložil zmizení své partnerky a kvůli odstřižení od Zdroje všeho života a z toho 
plynoucí nedostatečné informovanosti se domníval, že duchovně zemřela. Z celé 
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katastrofy, na níž se přímo podílel, začal vinit přímo Mě a nepřipouštěl si svou chybu. 
Adriana, uchovávající prajiskru planety, ovšem duchovně nezemřela, jak si Endriss s 
ostatními myslel, ale došlo k jejímu přemístění do 13. dimenze ke Mně, tehdy 
Nejvyššímu, nyní Pánu Ježíši Kristu. Tohoto poznání ale Endriss již nedosáhl, neboť se 
už kompletně nacházel v převrácené frekvenci a falešné realitě, kterou se svými druhy 
naplno rozvinul po vymístění do pekel. 

Adriana, jedna z mých nejoddanějších představitelek, je v současnosti vtělena na 
planetě Nula a stojí po boku mé přímé inkarnace Jany. Tato bytost byla z 
bezpečnostních důvodů všem doposud známa jako Martina Siri Michaela. Já, Pán Ježíš 
Kristus, nyní všem oznamuji, že plné znění křestního, duchovního a metaduchovního 
jména tohoto archanděla z 11. dimenze zní „Martina Adriana Michaela“. 

Po vzniku zóny vymístění začal Endriss (od té doby Alláh) se svými druhy osidlovat 
antivesmír prvními formami života a postupně vyvinuli vlastní koncept jsoucna a bytí, 
které převráceným způsobem kopíruje všechno z pozitivního stavu. Už v prvních 
fázích existence negativního stavu inicioval vznik Lady Acrie a Acrie Sarigmatky, 
společně s tím pokračoval se Sorgem (nově Temrorem) a Anarvi (Nechtar) v 
experimentech, pomocí nichž se snažili objevit absolutní pravdu a dokázat, že život 
může existovat nezávisle na Prvotním Stvořiteli, tedy na Mně. Tito nejvyšší 
Pseudotvůrci společně s několika dalšími vynakládali mnoho úsilí na vývoj 
zfabrikovaného lidstva na planetě, kterou přemístili do zcela abnormální pozice na 
samý okraj pekel, aby se později pokoušeli opakovaně napadat Pravé Stvoření. Vývoj 
nové lidské rasy jim trval miliony let lineárního času a potýkal se s řadou neúspěchů. 
Jedním z nich bylo vyšlechtění přerostlých ještěrů (dinosaurů), kteří nesplňovali 
kritéria, a proto byli z povrchu Nuly před cca 66 miliony let vyhlazeni pomocí řízeného 
dopadu masivního meteoritu. Přibližně deset osob Pseudotvůrců, jimž předsedal Alláh, 
stálo nad všemi ostatními a sloužilo jako hnací motor zóny vymístění. Měli nesmírné 
schopnosti a dokázali tvořit i mimo vám známý prostor a čas. Společně s vývojem Nuly 
mnoho energie směřovali i na tvorbu již zmíněných umělých forem (hybridů), pomocí 
nichž by efektivněji spravovali rozlehlé temné panství. 

Adriana přinesla nesmírnou oběť. Nejenže svým srdcem pohltila velkou část exploze, 
která by jinak spustila řetězovou reakci a zničila celý Multivesmír, ale také nedovolila, 
aby Pseudotvůrci při útoku na pozitivní stav pronikli až do nejvyšších dimenzí, a tak 
strhli do pekel všechny sentientní entity. Tímto se tedy postarala o to, aby virus, jímž 
Pseudotvůrci přímo i nepřímo ovlivnili Stvoření mezi 5. až 10. dimenzí, nepronikl až k 
civilizacím Archandělů a Prvorozenců, kteří z nich chtěli udělat bránu do absolutního 
stavu a vyjednávat se Mnou o předání absolutní moci. Jejich bláhový a pošetilý plán 
nemohl dojít naplnění ani zdaleka, poněvadž ze své všezahrnující a všeobsahující 
pozice mám přehled úplně o všem a není možné, aby se stalo cokoliv jinak, než jak je v 
mém dokonalém plánu. Přestože byl Adrianin živý štít uzpůsobený tomuto poslání, 
exploze vedla společně s produkcí ohromného množství do té doby nepoznaných 
negativních energií k tomu, že její životní esence byla rozložena a pro všechny se tak 
stala mrtvou. To bylo ale jen zdánlivé, jelikož něco takového jsem nikdy nemohl 
dopustit. Jak už jsem zmínil, její jiskra byla extrahována a přemístěna do 13. dimenze 
ke Mně, aby zde mimo prostor a čas setrvala, než dojde ta správná chvíle a ona se bude 
moci opět uvolnit do individualizovaného jsoucna a bytí. Jak už bylo řečeno, Endriss, 
jenž při explozi dokonal spolu s ostatními sympatizanty a velkou částí Stvoření svůj 
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pád, načež se stal Alláhem, nebyl schopen přijmout skutečnou pravdu o tom, že jeho 
milovaná je zachráněna a stále žije. Jeho reakce, způsobená derivacemi těžkých zel a 
nepravd, ale zároveň posloužila jako záminka k ospravedlnění nenávisti Pseudotvůrců 
a dalších pekelných tvorů vůči Mně, pravému a jedinému Bohu. Ztrátu své partnerky, k 
níž už dlouho před pádem nechoval čistou lásku, jelikož se odmítla spolupodílet na 
jejich plánech, se Alláh snažil kompenzovat zfabrikováním Lady Acrie a Acrie 
Sarigmatky. Zároveň s tím se zaměřil na prznění ženského principu, který mu dodával 
pocit neomylnosti, moci a byl také jedním z jeho zdrojů energie. 

Před celým tímto dějstvím jsem stvořil několik desítek speciálních bytostí, 
označovaných jako Stvořenci a Superstvořenci. Se ženami, které měly později působit v 
zóně vymístění a na Nule, jsem vypracoval dohodu, týkající se nezbytnosti umístit do 
jejich srdcí části esence Adriany, jež se v okamžiku absorbování exploze roztříštila. 
Tato skutečnost nyní posloužila k tomu, že Endriss (Alláh) byl schopen najít cestu zpět. 
Došlo k tomu za přispění těch představitelek Pána Ježíše Krista, které tvoří nejbližší 
okruh Týmu Boží rodiny. Během svého pozemského života, ale zejména v posledních 
několika letech čelily nesmírným útokům Alláha, snažícího se v jejich nitrech 
vystopovat roztříštěné části esence Adriany. Díky bezpodmínečné lásce a oddanosti 
těchto žen však vládce neukradl jediný střípek této esence, jež namísto toho posloužila 
jako prostředek, který postupně začal obměkčovat jeho těžce zatvrzelé srdce. Tím se 
mu postupně začaly vybavovat vzpomínky na šťastný a spokojený život. Pravé 
láskyplné Já Endrisse tak pomalu začalo vyplouvat na povrch, čímž se Alláh začal štěpit 
na dvě části. První z nich byl uměle řízený hybrid, zatímco druhá část byla samotným 
živým Endrissem, jehož světlo kdysi silně zářilo do všech stran univerza a po velice 
dlouhé době se opět začalo projevovat. Ještě před tím, než k něčemu takovému došlo, 
uvolnil jsem v pravý čas Adrianu ze 13. dimenze zpět do Multivesmíru, kde společně s 
ostatními členy Týmu Boží rodiny prošla výcvikem v intermediálním světě a následně 
se vtělila na planetu Nula. K její inkarnaci do těla Martiny Skrbkové, které bylo do té 
chvíle obýváno Siri z 9. dimenze, došlo v druhé polovině roku 2015, kdy byla Martina 
přivedena k Bohyni Janě. Od té doby se Adriana účastnila velice náročných misí do 
zóny vymístění, kde pomáhala těm nejzatíženějším bytostem nalézt cestu zpět. Do té 
doby pro ně nic takového nebylo možné, jelikož v těchto jedincích nebyla přítomna 
žádná motivace změnit se. Tuto archandělku jsem obdařil všemi potřebnými dary a 
talenty, aby zvládla své nesmírně těžké poslání, spojené s neustálými útoky všech 
druhů, bolestí a utrpením. Během této etapy také vytvořila univerzální duchovní lék, 
jenž pomáhá pekelným tvorům rychleji se zbavit závoje falešné reality, najít boží lásku 
ve vlastním srdci a tím získat motivaci opustit antivesmír a později konvertovat do 
pozitivního stavu, kde na ně čekám s otevřenou náručí. Kromě mnoha jiného rovněž 
zachránila a očistila nedílnou součást klíče k Bifrostu a předala ho mé přímé inkarnaci 
Janě, která díky tomu v pravý čas převibruje na Novou Zemi. Tehdy otevřeme lidské 
rase cestu zpět do pravého domova a budeme moci cestovat mezi všemi realitami bez 
jakýchkoliv omezení. 

Adriana musela chodit do zóny vymístění v utajení s dočasně propůjčenou identitou od 
Siri, aby ji Pseudotvůrci nemohli uchvátit a zlikvidovat. Přestože mnozí v peklech 
dobře věděli, že šíří lék, pomáhá zkracovat trvání zel a nepravd o miliony let a je 
klíčovou postavou, na níž závisí osud Multivesmíru, díky zmíněnému utajení pravé 
podstaty nebyl nikdo schopen nikterak narušit její nezlomnou vůli, sílu a potenciál. 
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Tak se mohl můj dokonalý plán skrze tuto představitelku projevit v plné míře. To ale 
nic neměnilo na intenzitě útoků, jež musela zažívat. Endriss v ní z pozice hybrida a 
vládce antivesmíru prozatím nespatřoval svou dávnou lásku, což bylo způsobeno i 
důmyslným maskováním její pravé identity, ale cílem těch nejhorších útoků se stala 
zejména pro nebezpečí, jaké pro negativní stav představovala. Mistryně Helenka El 
Morya se naproti tomu stala cílem Alláhových útoků kvůli skutečnosti, že v ní spatřoval 
největší díl roztříštěné esence dávno zapomenuté Adriany. Tuto esenci chtěl od 
Helenky a dalších ženských představitelek ukrást, aby z ní se zlým úmyslem stvořil 
partnerku sobě rovnou (rovnější než Lady Acria a Acria Sarigmatka). Skrze násilná 
intimní spojení s Helenkou ale místo toho došlo k tomu, že postupně docházelo k 
ovlivnění Alláha (respektive v něm potlačeného Endrisse) bezpodmínečnou láskou, 
soucitem a odpuštěním. Zároveň s tím si začal vzpomínat na svou původní partnerku z 
doby před pádem a tím i na život v pozitivním stavu. Pro uměle vytvořeného a 
samostatného života neschopného Alláha, jehož forma je tvořena těžkými nánosy zel a 
nepravd v nebývalém rozsahu, začala být tato situace neúnosná a jeho přirozenost 
proti tomuto procesu začala bojovat. Svého pomalu se probouzejícího nositele, v jehož 
srdci počalo prosvítat světlo a touha po lásce, začal utlačovat a nechtěl dovolit 
jakoukoliv změnu. Zfabrikovaná přirozenost tohoto hybrida nakonec začala usilovat o 
Endrissovo odpojení, což vedlo k tomu, že působení lásky se ještě více urychlilo a v co 
nejpřívětivějším čase nakonec přivedlo Endrisse do limba. Na konci tohoto náročného 
procesu se Endriss setkal se svou odvěkou láskou Adrianou, kterou poznal 
prostřednictvím Helenky, ukrývající v sobě největší díl její esence. Jeho partnerka mu 
následně pomohla zcela se oddělit od Alláha a převedla ho s mojí pomocí do 
neutrálního stavu (limba), kde nyní mimo časoprostorové kontinuum studuje všechny 
díly knih Nového zjevení a sleduje dění v antivesmíru, na planetě Nula i v Pravém 
Stvoření. 

V této fázi se podrobuje důkladnému duchovnímu vykuřování od těch nejtěžších 
nánosů, jaké si lze představit. Hluboce lituje svých činů a na vlastní kůži poznává to, co 
způsoboval ostatním. Díky tomu nyní mohu jeho uzdravující se srdce naplnit 
bezpodmínečnou láskou, přijetím, soucitem a absolutním odpuštěním, o nějž požádal 
Mě, Pána Ježíše Krista a celý Multivesmír. V limbu má naprosto otevřené vědomí a už 
se mu plně vybavila naše vzájemná dohoda, kterou jsem nejen s ním, ale s vámi všemi 
učinil před spuštěním současného dějství. Pochopil svou důležitou roli, za kterou mu 
jsou (nebo v budoucnu ještě budou) vděčny všechny bytosti. Jeho role v peklech nyní 
definitivně skončila a momentálně se už připravuje na dokončení kompletního očištění 
a změnu své identity, která už žádným způsobem nebude nikterak připomínat jeho 
předešlou pozici v zóně vymístění. V okamžiku spuštění Mise Boží rodiny odejde z 
limba a s novou identitou bude zařazen do civilizace archanděla Michaela v 11. 
dimenzi Pravého Stvoření, jejíž součástí byl před vznikem lidské rasy. Souběžně s tím 
se vtělí do těla na Novou Zemi, kde se setká s Bohyní Janou a především také se svojí 
láskou. Jako Erik Endriss Michael bude s Martinou Adrianou Michaelou žít naplněný 
život v ráji a spolupracovat na vyprazdňování pekel a eliminaci negativního stavu. Jak 
je ale možné, že nejzatíženější bytost projde kompletní restrukturalizací vlastní 
podstaty tak rychle a bude zařazena do života pozitivního stavu? S Pánem Ježíšem 
Kristem Boží rodinou je možné absolutně vše a dokážu činit zázraky, o jakých se 
nikomu na Nule ani nezdá. Limbo se navíc nachází mimo prostor a čas, tudíž v něm 
nikdo není závislý na jakýchkoliv stavech, procesech a událostech odehrávajících se 
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kdekoliv ve Stvoření. Planeta Země v 5. dimenzi, odkud budeme působit, je součástí 
nového cyklu času, kde naplno působí moje nejnovější přirozenost Pána Ježíše Krista 
Boží rodiny. Pozice Nového Vesmíru slouží jako místo, z něhož budeme uzdravovat vše 
nemocné a pokroucené. Stane se také výchozím bodem, odkud dojde simultánně a 
synchronně v celém Multivesmíru ke spuštění plnosti pravého života pozitivního 
stavu, k čemuž dojde v okamžiku eliminace všech zel a nepravd. Tehdy bude i zbytek 
entit do té doby přebývajících v peklech extrahován do limba, kde jim bude 
připomenuta naše vzájemná dohoda. 

Odchod Endrisse znamenal pro vládnoucí složky naprosto nepředvídatelnou věc. Tato 
událost nejvíce poznamenala Sorga (Temrora) s Anarvi (Nechtar), tedy jediné 
Pseudotvůrce znající Endrisse po všech stránkách. Díky silnému duchovnímu 
propojení a přátelství, jež s ním odpradávna sdíleli, začala na ně působit stejná 
bezpodmínečná láska, po níž vykráčel jejich druh z bažiny antivesmíru do náruče 
milované, která ho s mojí pomocí přemístila do limba. Na vlastní oči byli svědky tohoto 
zázraku, kdy se Endriss uvolnil z Alláhovy formy a opustil vše, co po miliony let 
existence pekel budoval. Bylo to něco nepředvídatelného a zázračného. Pravé Já 
nejvyššího Psedotvůrce přijalo dar spásy a na vlnách lásky a světla došlo k jeho 
přenesení do bezpečí, kde se záhy zbaví všeho zamoření a stane se krásným a čistým 
archandělem, jímž kdysi býval. I srdce Sorga a jeho partnerky Anarvi začala být 
obměkčována a vytrysklo z nich neustále sílící světlo a touha navrátit se zpět k 
věčnému Rodiči. Jimi obývaný umělý hybrid se však stejně jako v Alláhově případě 
začal tomuto procesu razantně bránit a chtěl ho za každou cenu zastavit. Síla mojí 
lásky a dokonalý plán záchrany ale nakonec zajistil, že se zajatci vlastního 
experimentu, pravé Já Sorga s Anarvi, oddělili od pekelných forem Temrora a Nechtar, 
čímž se vydali na stejnou cestu do limba, odkud je už jen krok do nebe. K této 
přelomové události došlo dne 21. 11. 2018 pozemského lineárního času. Otřásla 
základy zóny vymístění a stala se nejvýznamnější událostí na území negativního stavu, 
protože ho opustili všichni tři „otcové zakladatelé“, stojící u kořene jeho vzniku a 
podílející se na jeho vývoji až do nedávného okamžiku. Stejně jako byla Alláhova forma 
záhy obydlena jinou sentientní entitou, bez níž by nebyla schopna samostatné 
existence, tak i zanechané schránky jménem Temror a Nechtar byly osídleny novými 
Pseudotvůrci. Společně s Lady Acrií a Acrií Sarigmatkou v čele s Alláhem se budou noví 
představitelé osy zla snažit nadále vylepšit své schopnosti (resp. schopnosti svých 
umělých forem) a nechají tento experiment dojít do finále, ale síla a potenciál 
negativního stavu bude stále upadat. I když v blízké budoucnosti přijdou fyzicky na 
planetu Nula a nakrátko na ní zvítězí, už nikdy neobnoví svůj černý rajon. Vězení, v 
němž drží stále vysoký počet bytostí, se bude neustále vyprazdňovat a blahodárné 
změny budou nabývat stále úžasnějších rozměrů. 

Tímto jsme všem bytostem v Multivesmíru ukázali úžasnou, léčivou a nezastavitelnou 
sílu boží lásky, jejímž působením jsou zla a nepravdy schopny jednou provždy opustit i 
ty nejnásilnější a nejzatíženější entity žijící v těch nejhlubších v peklech. Tento proces 
si vyžádal nesmírné úsilí a utrpení aktérů na obou stranách dočasné duality, avšak v 
každém případě nese a na věčnost ponese to nejkrásnější a nejšťavnatější ovoce. Vzali 
jsme vítr z plachet všem, kdo si stále mysleli, že konverze vládců a zakladatelů 
negativního stavu není možná a uskutečnitelná a že z hlediska objektivního plynutí 
času potrvá ještě velice dlouho, než dojde k vyprázdnění temných vesmírů. Odchodem 
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původního Tria do limba připravil Tým Boží rodiny ty nejvhodnější podmínky pro 
zahájení naší Mise, jejíž základna bude na Nové Zemi v 5. dimenzi, odkud budeme 
cestovat do všech stran univerza. Souběžně s převibrováním Jany se na Novou Zemi 
vtělí nejen již zmíněný Endriss, ale také partneři Sorg s Anarvi, kteří budou po 
kompletním očištění zařazeni do civilizace archanděla Rafaela. Díky jejich pomoci a 
spolupráci se konec negativního stavu ještě více přiblíží a v pravý čas bude eliminován, 
aby nepřekážel tvořivému úsilí nového cyklu času. 

Během více než tří pozemských let spolupráce Týmu Boží rodiny na planetě Nula došlo 
ve Stvoření k obrovským změnám a k nebývalým úspěchům pozitivního stavu. Ještě 
před převibrováním Bohyně Jany a některých spolupracovníků došlo k odchodu 
nepřeberného množství těch nejvýše postavených pekelných tvorů z antivesmíru do 
boží náruče, ale i k rozšíření léku, předání a spojení klíčů k Bifrostu, šíření knih Nového 
zjevení ve všech dimenzích a k mnohým dalším věcem, majících nevídaný dosah na 
celé jsoucno a bytí. Vykonali jsme tak obrovské množství duchovní práce (většina není 
viděna lidským okem), jako nikdo před námi za celou historii Stvoření. I v tak těžkých 
podmínkách jste vy, moji milovaní představitelé dokázali za všech okolností plnit 
dokonalý boží plán na sto procent a tím přiblížit ráj pro všechny. Nyní je načase, 
abychom spustili další fázi naší spolupráce, kdy propojíme nebe se zemí, přinesli 
důkazy o životě v jiných realitách, setkávali se s láskyplnými lidmi a dalšími bytostmi a 
konali všechno, co bude zapotřebí pro konečné vítězství lásky a světla v celém jsoucnu 
a bytí. 

Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina tímto z celého srdce děkuji všem spolupracovníkům na 
planetě Nula, v Pravém Stvoření i v zóně vymístění za úžasnou práci, kterou odvádíte 
pro dobro celku. Velice vás všechny miluji a těším se na naše společné setkávání a 
věčný život, ve kterém budeme bok po boku objevovat úchvatné krásy života a 
poznávat lásku ve všech podobách. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 23. 11. 2018 
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181117 PODVOD JMÉNEM SAMETOVÁ REVOLUCE 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

 

Dne 17. listopadu 1989 došlo k tzv. Sametové revoluci, která znamenala pád 
komunismu nejen v tehdejší Československé socialistické republice, ale i v dalších 
státech východního bloku a o něco později i v samotném Sovětském svazu. Jen 
málokdo si je ale vědom faktu, že nešlo o revoluci z vůle lidu, jehož společenský vývoj 
si vynutil změnu režimu, nýbrž šlo o předem naplánovaný převrat, na jehož iniciování 
se podílela stínová vláda a tajné služby USA a SSSR. Základ k těmto událostem byl 
položen již v první polovině 70. let 20. století, kdy se v této středoevropské zemi 
odehrávala tzv. normalizace, jejíž znakem bylo upevnění pozic KSČ a prodloužení statu 
quo. Před normalizací se odehrálo tzv. „Pražské jaro 1968“, jež bylo z duchovního 
hlediska zapříčiněno zvýšeným přílivem boží energie z centra vesmíru, která způsobila 
velké změny ve vědomí lidí. Z pozemského úhlu pohledu bylo přechodné uvolnění 
poměrů způsobeno dosazením liberálnější větve komunistů k moci, jež chtěla zavést 
„socialismus s lidskou tváří“ a nezasahovat do vnějších životů obyvatelstva tak 
razantním způsobem. Tato větev vedená Alexandrem Dubčekem byla řízena opoziční 
skupinou Renegátů, kteří chtěli na pozemské úrovni předat vedení některých států ve 
východním bloku pod vliv USA, čímž by došlo k utvoření nového spojenectví mezi 
těmito rebelujícími Renegáty a Pseudotvůrci ovládajících západní svět. Už v roce 1968 
mohlo v ČSSR dojít ke kapitalistickému převratu. Jelikož ale procesy globálního řízení 
nechtěly prozatím připustit tuto skutečnost, události „Pražského jara“ byly násilně 
přerušeny intervencí vojsk Varšavské smlouvy. Nad novou nastupující vládou tak opět 
držela pevnou ruku Moskva. Stínové vlády USA a SSSR se však dohodly na nutnosti 
ponechat otevřené čs. hranice na Západ na nezbytně dlouhou dobu, aby se každý v této 
hře elit mohl rozhodnout, na jakou stranu se přikloní. Možnost emigrace využilo přes 
80 000 lidí, než ke konci roku 1969 došlo k vypršení stanovené lhůty a následnému 
hermetickému uzavření hranic. 

Nedlouho poté se už rozjely horečné přípravy pro postupnou demontáž bipolárního 
světa se dvěma supermocnostmi. Přestože jsou 70. léta spojena se stagnací, v místech, 
kam oko běžného pozemšťana nevidí, byl elitami již připravován scénář státního 
převratu. Po smrti Leonida Iljiče Brežněva, jenž SSSR navenek řídil bezmála 18 let, se 
na nejvyšších postech vystřídal Andropov a Černěnko, jejichž velice krátká doba vlády 
byla znakem toho, že východnímu bloku budou brzy zničeny jeho základy. Roku 1985 
nastoupil do funkce Michail Gorbačov, který od stínové vlády dostával přesné 
instrukce, jak docílit rozkladu sovětského impéria. Na jeho konci se přímo podílel ten 
stejný okruh vládců tohoto světa, který v Rusku po svržení carského režimu zavedl 
vládu bolševiků. „Glasnosť“ (možnost svobodného vyjadřování) a „perestrojka“ 
(ekonomická přestavba) byla hlavním činitelem popření základních pilířů, na nichž byl 
komunistický režim vybudován. Díky provázanosti východního bloku se změny 
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projevily i v ostatních státech a netrvalo dlouho, než v nich státní aparáty iniciovaly 
zahájení politických převratů, probíhajících za přímé účasti tajných vlád USA a SSSR. 

Václav Havel, který posloužil jako loutka a nastrčená figurka pro veřejnost, se stal 
symbolem nového režimu. Na roli prezidenta byl připravován již dlouho a 
komunistický režim nad ním držel ochrannou ruku. Jeho pobyt ve vězení byl 
zinscenovaným divadlem, jež následně mělo podtrhnout disidentství a falešné zásluhy 
této osoby. Zasvěcovacím rituálem do řad zednářů prošel v USA již v 60. letech, od té 
doby na žebříčku elit stoupal a byl vychováván pro roli nové hlavy státu. 17. listopad 
1989 byl určen jako den, kdy budou vytvořeny vhodné podmínky pro zorganizování 
studentské demonstrace. Všichni, kdo se těchto pochodů za svobodu a demokracii 
účastnili, byli stejnými oběťmi spiknutí a figurkami na světové šachovnici, jako byli 
například zaměstnanci NASA v Houstonu, kteří za pulty svých počítačů řídili kosmické 
lety na Měsíc. Stejně jako nikdo z těchto zaměstnanců netušil, že na obrazovkách vidí 
pouze vesmírnou simulaci, ani studenti, dělníci a vůbec všichni obyvatelé ČSSR 
nevěděli, že změna režimu nepřichází z vůle jejich spontánních reakcí, nýbrž je 
zapříčiněna odstartováním důmyslně sepsaného scénáře iluminátských klanů. 

Po tomto listopadovém dni nabral vývoj událostí rychlý spád. Ještě do konce téhož 
měsíce bylo globálními procesy řízení (v souladu s tehdejším naladěním společnosti) 
nařízeno, aby KSČ zrušila svůj mocenský monopol. Několik dní poté rezignoval i 
premiér Ladislav Adamec, následovaný demisí prezidenta Gustáva Husáka. Necelé dva 
týdny před Vánoci započalo odstraňování „železné opony“, přičemž dominový efekt si 
vyžádal stažení komunistických pozic ze všech předních aspektů života. 29. prosince 
1989 byl Havel oficiálně dosazen do funkce hlavy státu. Od roku 1990 republika, a 
společně s ní i de facto celý bývalý východní blok, přešel pod vliv Spojených států 
amerických, jimž Sovětský svaz, brzy přetransformovaný na Rusko, nechal volné pole 
působnosti. V Československu převzaly otěže moci západní nadnárodní korporace, 
organizace a unie, jež zcela znemožnily samostatnost této země. Nové vlády republiky, 
kterou roku 1993 čekalo rozdělení na Česko a Slovensko, od té doby podporují koncept 
zavádění Nového světového řádu (NWO) cestou demokracie. Forma tohoto státního 
zřízení je ve svém základu úplně stejná jako totalita, pouze se její skutečná podstata 
neprojevuje tak viditelným způsobem. Demokracie je prostředek, který připravuje 
živnou půdu pro konečnou fázi NWO. Postupně bude přeměněna v novou, 
centralizovanou formu vlády Pseudotvůrců, kteří jsou na cestě zpět k Zemi/Nule. 

Od začátku 21. století dochází k nárůstu extrémismu a terorismu, to vše v souladu s 
heslem negativního stavu „rozděl a panuj“. Přestože to na první pohled vypadá, že 
velmoci stojí proti sobě a mají touhu se navzájem zničit, opak je pravdou. Elity vedené 
entitami ze zóny vymístění si nepřejí zničení zdroje potravy, tvořené hrubovibračními 
energiemi spících a ovládaných pozemšťanů. Stupňující se rozhádanost a nejednotnost 
mezinárodní situace spadá do konceptu světovládců, kteří po rozdělení lidstva a 
propadu této reality do pekel předají Pseudotvůrcům veškerou moc. Ti přijdou jako 
zachránci a mírotvůrci, vyřeší přední palčivé problémy světa a výměnou za to zavedou 
povinné čipování a další vymoženosti negativního stavu. Tato planeta se nachází před 
revolucí multivesmírného významu. Během blízké budoucnosti dojde k vzestupu části 
lidstva na Novou Zemi v 5. dimenzi, kde už nejsou války, utrpení, ovládání a smrt. 
Naprostá většina této populace připravené žít v lásce bude vyzdvihnuta na paluby 
kosmických lodí vesmírných lidí, kde se seznámí s celkovou situací a následně u nich 
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dojde k převibrování do vyšší reality. Ti nejvyspělejší andělé v tělech převibrují přímo 
bez nutnosti evakuace na vesmírná plavidla. Převážná část lidstva dennodenně si volící 
tento způsob života ale zůstane zde a zobrazí, jak vypadá život bez Boha, Pána Ježíše 
Krista a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů. I tento zbytek bytostí dobrovolně 
chycených do pasti však bude nejpozději s eliminací stavu zel a nepravd vysvobozen 
zpět do boží náruče a začleněn do plnosti života pozitivního stavu. 

Nový cyklus času bude nádhernou etapou doposud neuskutečněných dějin Stvoření, na 
jejíchž budování se budeme bok po boku podílet. Bude to éra vítězství skutečné lásky a 
pravdy nad lží a nenávistí. 

Velmi vás miluji. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 17. 11. 2018 
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181112 SMYSL VĚČNÉ EXISTENCE BOHA 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Pán Ježíš Kristus je absolutní, nikým a ničím nestvořený Bůh, Stvořitel všeho a všech, 
jediný dárce života. Jeho existence, kterou můžeme nazvat jako „JEST“, se v 
objektivním absolutním stavu, nacházejícího se mimo časoprostorové kontinuum, 
nacházela vždy ve stavu BYTÍ. Toto „JEST“ je metabožská esence, zahrnující vše, co 
bylo, je a bude, jakožto i to, co nebylo, není a nebude. Protože „JEST“ je nikým a ničím 
nestvořené, jsoucí samo o sobě, ze sebe a v sobě od věčnosti do věčnosti, bez 
jakéhokoli počátku či konce, nemůže mít žádný prapůvodní SMYSL, o němž by se dalo 
hovořit pouze v případě, že by „JEST“ z něčeho vycházelo. Pán Ježíš Kristus, zahrnující 
plnost veškerých stavů, podmínek a procesů v jejich úplně zbožštělé formě a obsahu, 
tudíž v nejzazším smyslu a konečném důsledku neměl a nemá ŽÁDNOU PŘÍČINU A 
SMYSL svého „JEST“, čili svého nezávislého, individualizovaného, zosobněného, 
věčného, bez jakéhokoli počátku či konce trvajícího BYTÍ. Toto „JEST“ vždy BYLO a JE 
ve stavu svého trvání, přičemž zahrnuje jak vší existenci, tak i veškerou ne-existenci, 
která je i přes svoji nicotnost, nedynamičnost a totální neenergičnost vždy plně závislá 
na „JEST“. Nic nemůže být vně neohraničené „JEST“ Pána Ježíše Krista, na němž je vše 
závislé. Celistvost „JEST“ Pána Ježíše Krista proto spočívá v jeho interuniverzální 
NESMYSLNOSTI, NEPŘÍČINNOSTI A NEOPODSTATNĚNOSTI, jinak by nebylo nikým a 
ničím nestvořené a od věčnosti do věčnosti jsoucí. 

Naproti tomu smyslem tvůrčího procesu Života Pána Ježíše Krista (nikoliv smyslem 
Jeho/Jejího věčného trvání - „JEST“) je sdílet svůj Život s relativními bytostmi 
umístěnými do určité oblasti v Multivesmíru, aby v něm jako svobodné a 
sebeuvědomělé entity zrcadlily určitý absolutní aspekt Pána Ježíše Krista v relativní 
kondici. Skrze tyto entity poznává Stvořitel Sám/Sama Sebe z takového úhlu pohledu, 
jaký před vznikem Multivesmíru nebyl přítomný, neboť tehdy nebylo žádné relativní 
bytosti. Tento tvůrčí proces bude navěky zachován, proto bude neustále docházet k 
duchovnímu zrodu nových, originálních a neopakovatelných bytostí, progresivním 
způsobem se vyvíjejících v rozmanitých světech univerza. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 12. 11. 2018 
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181028 100 LET OD ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA 

 

 

BOŽENA CIBULKOVÁ  

Promluvy andělů o České zemi 

 

Řekli andělé: 

Nechť je slyšen i náš projev o České zemi, o jejím tajemstvím oblitém prostoru, který 
může vytvořit jen Bůh. Je složen ze sedmi existenčních vrstev jako dům o tolika 
podlažích. Mezi nimi je vsunuta fantasticky geniálně sestavená existenční sféra andělů, 
která však nemá trvalé prostorové zakotvení. Je nepředstavitelně lehce přenosná, 
přesunutelná jako zvláštní samostatný objekt či budova do určitého místa za 
pracovním, studijním či zcela služebním účelem. 

Tato sestava podivuhodné výlučnosti je mimořádným životním darem Boha Stvořitele 
zdánlivě malému prostoru, jemuž od počátku Země je určeno být místem, kde ve 
vrcholné a konečné fázi dějin spásy dojde k absolutní události. Bude to univerzální 
setkání se všech duchů božích, vesmírných, nebeských i zemských, podsvětních i z 
oblastí temných - s Bohem a Pánem života, který přijal jméno Kristus, aby se učinil 
blízkým, přístupným i nejmenšímu stvoření, kterému teprve budoucí vývojové dění dá 
velikost a význam. Setkání všech se všemi v podobách, v nichž se každý pohybuje na 
svém místě, stane se bez předchozího oznámení. 

Místo, do poslední chvíle známé jako Česká země, Česká republika, ukáže se být 
nesmírným duchovním prostorem bez viditelných hranic. K zástupu na něm 
shromážděným připojí se lidstvo, a to ve stavu, v němž se nachází jako bytosti již dobré 
i dosud negativní i s názvem zlé. Je však tajemstvím, co se s nimi stane. Dnes je nelze 
odhalit. 

Je však třeba sdělit, co je zatajeno za českými horami a lesy, za řekami a poli, městy i 
vesnicemi. Je třeba říci, že je to ve vesmíru jediný, Božským tvůrčím způsobem pro 
nejvyšší ideji věčného sjednocení všech živých vytvořený, složitě, ale univerzálně 
složený prostor. V něm po určitém věku zápasů bytostí a stvoření s vyvstalou negací, 
zraňující život až do vykrvácení, dochází k absolutní regeneraci všech životních tkání 
vesmírných i osobních. 

Tímto procesem nastane obnova jednoty života, jednoty bytostí, jednoty všeho 
stvoření v živém i silovém poli. Tomuto procesu je zasvěcen a jím je již naplňován ten 
zevně maličký prostor, územní srdce hmotného světa - Země česká - nesmrtelná 
základna jednoty bytí, jíž je věčná Láska. 

Sféra andělů do prostoru České země tiše, neznatelně vsunutá, je její nebeskou půdou, 
na niž sestoupil a na ní pevně stanul Kristus k setkání se s celým vesmírným životem, s 
každým člověkem, se vším lidstvem i andělstvem, se všemi živými tváří v tvář a s 
odkrytým srdcem. 
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Český jazyk 

 

Úradkem Božské lásky, moudrosti a pravdy - Vůlí nejvyššího Tvůrce zákonů života - 

Je učiněno, dáno a uzákoněno: 

Jazyk český, požehnaný hned při vložení jej do dětské kolébky, od počátku určený k 
tomu být libozvučný, bohatý jemnými výrazy, tvárný a beze znaků negací - je 
vyzvednut do prvenství a vložen do nadčasové působnosti, s níž jednou přestoupí s 
lidem, jemuž je mateřským, přes prahy hmoty dál, vyjadřovat jeho duši, myšlenky a 
city, poznání a vědění. 

Je mu dáno být jazykem nebeským, neboť andělé připojili k němu své hlasy a nazvali 
jej andělskolidskou řečí. 

Je bránou, přes niž vchází Kristus k vesmíru se svou láskou, se Slovem milosti. Tak je 
stanoveno - tak je Boží pravdou. 

(Dekret první, Den národů 17, 1989) 

  

PŘÍRUČKA PROBOUZEJÍCÍHO SE ČLOVĚKA  
DÍL 3: BOŽÍ MISE V ČESKO-SLOVENSKU 

 

Čechy a Slovensko jsou místa, kde bije duchovní srdce planety Země. Stojí zde zástupy 
světelných legií andělů a archandělů, kteří jsou připraveni pomoci všem láskyplným 
lidem v této významné době transformace. Všechny oddíly nositelů světla vede Jediný 
Bůh, Pán Ježíš Kristus, který se postavil do čela náročné mise. Je zde již podruhé, 
tentokrát v těle ženy a žije na území Bohemie.  

Ó, nemyslete si, že Bůh, který se snížil na nejméně pohodlnou úroveň, to má snadné. 
Protože hrubé fyzické tělo v této realitě je plné nedokonalostí a chyb, které záměrně 
vytvořili boží odpůrci, tak ani On/Ona není ušetřen/a lidských strádání. Bohyně Jana 
Kyslíková trpí společně s námi, aby ukázala, že je možné milovat Pána Ježíše Krista i po 
desetiletích lidského života na této planetě, a aby společně s lidstvem stoupala po 
spirále duchovního růstu dimenzi po dimenzi zpátky k PJK, na ten nejvyšší stupeň, kde 
se nacházelo lidstvo na začátku tohoto cyklu času, dokud neodpadlo od Zdroje.  

Trpí v jiné podobě, než trpěl Ježíš. Přesto si zažila mnoho poroby a útlaku, aby se jako 
Bůh již podruhé přiblížila obyčejným lidem s jejich problémy, aby zakusila typický 
lidský život, aby se stala jedním z nás. Až s námi dosáhne nejvyššího možného stupně 
poznání v tomto cyklu času, až bude eliminován úplně negativní stav, až si všichni 
oddechnou, její duch splyne s absolutním božstvím přesně tak, jako splynul duch Ježíše 
v roce 1987, když dokončil své poslání.  

Pán Ježíš Kristus si vybral nejporobenější, přesto duchovně nejbohatší národ na světě, 
tehdy Československo, dnes Česko a Slovensko, aby zde v roce 1957 započala druhá 
božská mise, která navazuje na první misi Ježíše. Druhá boží mise je v mnohem 
náročnější než ta první, protože se nic neopakuje dvakrát. Je o to zajímavější, že 
Stvořitel je přítomen fyzicky zde v této době konce, která je údobím před rozdělením 
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lidstva. Z pohledu lineárního vnímání času jsme již malinký kousek před vstupem do 
nebe. 

Nebojte se, nad Českem a Slovenskem se rozvinula světelná ochrana absolutního 
Stvořitele, která ochrání toto území a všechny spolupracovníky před vnějšími rušivými 
negativními vlivy. Duchové těchto dvou bratrských národů jsou v nejvyšší rovnováze a 
přenášejí světlo do všech, aby se posléze podíleli na dalším rozkvětu duchovních 
hodnot v 5. dimenzi na Nové Zemi. Neobávejte se další války, epidemie, teroru či 
uprchlické krize, která by mohla zničit hodnotný odkaz. Až do rozdělení lidstva je 
Česko a Slovensko pod ochranou. Těm, kteří vzestoupí, se do té doby v této realitě 3. 
dimenze nestane nic špatného z vnější strany. Můžete být oprávněně v klidu.  

Proto buďte hrdí, že jste příslušníci těchto národů, protože budete v jejich stopách 
kráčet i v novém světě, Ráji na Zemi. Český a slovenský národ nezahyne, v nový život 
povstane! 

AUTOR: Michal R. (7. leden 2016) 

  

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 
PROČ JE PRAHA DUCHOVNÍM CENTREM SVĚTA 

 

citát: 

Jak jsem už napsal, vybral jsem pro svou druhou přímou inkarnaci na tuto planetu 
Českou zemi, nyní Českou republiku. Osud malého českého národa je přímo spjat s 
mojí misí a mým působením v obou fyzických tělech Ježíše a Jany. Tento národ prošel a 
stále prochází těžkými zkouškami, je utiskován, ožebračován, překřikován silnějšími a 
dominantními, kteří se pod vedením Pseudotvůrců snaží podkopat a zničit moji práci: 
vyvést lidstvo z negativního stavu a tento neudržitelný způsob života navždy 
eliminovat. Pseudotvůrci dobře vědí, že už bije jejich poslední hodina a o to zuřivěji se 
snaží získat co nejvíce duší na svou temnou stranu. Na první pohled to vypadá, že mají 
převahu. Svět se každým dnem blíží většímu válečnému konfliktu, dochází k cíleným 
útokům na duchovní zásady, tisíce let předávané mými proroky lidstvu, k rozbíjení 
rodin a láskyplných vztahů, promiskuitní a deviantní chování je vyzdvihováno a 
ukazováno v médiích jako obdivuhodné a přirozené, podvodníci a zloději jsou bez 
trestu a těší se z politické, či ekonomické nadvlády nad ostatními, méně dravými a 
bezohlednými. Naštěstí přibývá těch, kteří nejsou tak vidět hmotnými prostředky, ale 
zato jejich světlo září do kosmu a je vidět duchovním zrakem vyspělých láskyplných 
bytostí z vyšších dimenzí Multivesmíru.  

Právě na území České republiky je nejvyšší koncentrace tzv. starých duší (z Lemurie, 
Atlantidy…) a bytostí mně nejbližších (archandělé Gabriel, Metatron, Michael…). Praha 
je doslova prahem do pozitivního stavu, bránou do vyšších dimenzí, kde už nejsou 
války, nespravedlnost, nemoci a smrt. Sjíždějí se sem duchovní učitelé, mistři a léčitelé 
z celého světa a tento jev se bude v následujících letech prohlubovat a násobit i přesto, 
že ve fyzickém těle Jany zůstanu v pozadí a kromě psaní a vedení našich 
www.bozirodina.cz nebudu zasahovat do spojování různých duchovních směrů. Jistě 
jste si všimli, že od konce roku 2012, kdy jsme spustili naše stránky, dochází k 

http://www.bozirodina.cz/


 

34 
 

viditelnému propojování spřízněných webů, k setkávání různých duchovních skupin a 
hledání společných řešení a cest. Nic není náhoda, můj plán je dokonalý a vše je v 
pravou chvíli. Není důležité, kolik jedinců čte toto Nové Zjevení zde na Nule, ale že je 
dostupné každému, kdo projeví zájem. Ne každý je připraven přijmout fakt, že já, Pán 
Ježíš Kristus, jsem přítomen v této důležité době v těle ženy, že se sem nevrátím ve 
fyzickém těle Ježíše. Až přijde čas, dojde k rozdělení lidstva, oddělení zrna od plev, a vy, 
kdo převibrujete do vyšších dimenzí, hlavně na Novou Zemi (Nový Jeruzalém), budete 
svědky založení Boží rodiny, tedy fyzického setkání Pána Ježíše Krista a Jany, narození 
našich dvou dětí. Úplná Boží rodina bude žít mezi lidmi a bude se neustále podílet na 
jejich duchovní transformaci, návratu k Lásce. Tato cesta bude ještě dlouhá, ale nebude 
už tak bolestná a těžká, jako je nyní, kdy stále probíhá boj dobra a zla. Jen rozdělením 
lidstva umožním krátké pseudovítězství negativního stavu, aby všichni viděli důsledky 
takové volby a v budoucnu už odmítali život bez lásky ke mně, jedinému zdroji života v 
Multivesmíru. 

28. 10. 2018
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181026 TRANSFORMACE LIDSTVA A MISE BOŽÍ RODINY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

jen malé množství lidí na Zemi/Nule si je vědomo probíhající transformace lidstva a 
všímá si probíhajících změn. Každý, kdo nastoupí na duchovní cestu a začne se zajímat 
o své nitro, hledá odpovědi na otázky související s původem života, vztahem k Bohu, je 
dříve či později pokoušen negativními entitami, které se za každou cenu snaží ho 
odklonit z cesty k pravdě a lásce, tedy ke Mně, jedinému zdroji života, Pánu Ježíši 
Kristu. Pseudotvůrci mají propracovaný systém ovládání lidských bytostí 
prostřednictvím vysílačů z Měsíce, Jupiteru a Saturnu, zesilovaný rozšiřující se sítí 
pozemských antén mobilních operátorů. Když se někdo snaží vymanit z tohoto 
matrixu, nastoupí individuální ovládání šediváky a dalšími entitami. Od roku 1988 a 
zejména klíčového roku 2012 proudí na planetu Nula stále více energie lásky, aby 
probudila co nejvíce spících lidí. Drtivá většina lidí na duchovní cestě nemá zatím 
tušení, že jsem zde v hmotném těle Bohyně Jany, ani nezná knihy Nového zjevení, kde 
je nejvyšší pravda o vzniku negativního stavu a Mojí nové přirozenosti. Každý dostává 
informace přizpůsobené jeho duchovní úrovni a v pravý čas se seznámí i s novým a 
nejnovějším Božím slovem. Ať tomu někdo věří nebo ne, Mise Boží rodiny řízená z 
nitra Mnou, absolutním Stvořitelem všeho a všech, je jedinou zárukou úspěšného 
dokončení transformace lidstva. Zejména v posledních třech letech budování Týmu 
Boží rodiny jste svědky převratných událostí a změn, které ovlivňují celý Multivesmír a 
umožňují masové konvertování bytostí z pekel: vytvoření léku na virus Pseudotvůrců a 
Renegátů, předání očištěného klíče k Bifrostu Mojí přímé inkarnaci Janě, získání a 
očištění DNA utajované druhé královny zóny vymístění Acrie Sarigmatky a předání 
klíče ke všem uzamčeným srdcím sentientních bytostí pekel přes Janu Mně, 
absolutnímu Pánu Ježíši Kristu. Nyní už nic nebrání zahájení Mise Boží rodiny naplno, 
tedy převibrování Jany a nejbližších představitelů (12 hvězd) na Novou Zemi. Je třeba 
vyléčit nejen všechny bytosti, které z různých důvodů uvízly v tomto cyklu času v zóně 
vymístění a účastní se experimentu s negativním stavem, ale i bytosti z pozitivního 
stavu, které přišly při útoku Pseudotvůrců na pravé Stvoření do styku s nakaženými a 
byly na dlouhou dobu kontaminovány virem. Mnohé musely být udržovány v umělém 
spánku = stázi až do doby vytvoření léku, jiné si plnily své náročné poslání i přesto, že 
je virus omezoval a otravoval jejich srdce a bylo nutné jim průběžně předávat energii 
lásky. Mezi tyto statečné bytosti patří i oba velitelé vesmírných flotil, které jsou 
připraveny evakuovat část lidstva během rozdělení a vytržení, Aštar Šeran a Ptaah. 
Ptaah měl navíc ve stázi i svou stvořeneckou manželku a syna. Až nedávná úspěšná 
mise AA Martiny Siri Michaely tyto bytosti osvobodila a došlo k jejich úplnému 
vyléčení a radostnému shledání s milovaným manželem a otcem. Nyní jsou už zbaveni 
viru i oba velitelé a pomáhají šířit lék mezi ostatní nakažené, protože sami se stali vůči 
viru imunními. V nedávném sdělení (http://svetelneinfo.cz/poslani-astara-serana-
ptaaha-a-gorloje-v-misi-bozi-rodiny) jsme odhalili, že Ivo Aštar Benda, významný 

http://svetelneinfo.cz/poslani-astara-serana-ptaaha-a-gorloje-v-misi-bozi-rodiny
http://svetelneinfo.cz/poslani-astara-serana-ptaaha-a-gorloje-v-misi-bozi-rodiny
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český kontaktér vesmírných lidí (www.vesmirni-lide.cz) je přímou inkarnací 
superstvořence Aštara Šerana. Zpočátku měl výborné spojení se svým vyšším Já a 
dalšími bytostmi světla, avšak kvůli zasažení virem Pseudotvůrců, který právě 
způsobuje odpojení od duše, a tím i PJK v nitru, došlo k postupné kontaminaci této 
osobnosti, a tím i napojení jeho hmotného těla na Pseudotvůrce, vydávající se za Mě a 
duchovní rodinu z pozitivního stavu. Během celé historie pádu lidstva docházelo k 
nakažení obrovského počtu bytostí i z nejvyšších dimenzí Multivesmíru a stržení části 
jejich esence do zóny vymístění, kde založily celé civilizace anti archandělů, anti mistrů 
a dalších bytostí s převrácenou frekvencí. Právě tyto bytosti nejvíce ovlivňují 
inkarnované anděly světla v tělech na Nule a svádějí je svou falešnou láskou z cesty, 
předávají jim polopravdivé až lživé informace o životě v pozitivním stavu, snaží se je 
přesvědčit, že se nemají zabývat ničím negativním, aby nebyly ovlivněny a nepadly. 
Nejvíce jsou zasaženi různí duchovní vůdci, učitelé a guru, kteří na sebe vážou mnoho 
hledajících a probouzejících se lidí, toužících po jiném životě, než znají z této planety. 
Nebýt Mojí přítomnosti v těle a naší Mise Boží rodiny, celá transformace by se 
zhroutila a nikdo by nebyl schopen vzestoupit do vyšší dimenze pozitivního stavu. Po 
převibrování Jany otevřu cestu na Novou Zemi, která díky svému umístění v novém 
vesmíru a novém cyklu času už není pod žádným vlivem negativního stavu. Budeme se 
všemi nanebevzatými spolupracovníky šířit lék na virus Pseudotvůrců jak mezi lidmi 
na Nule a v zóně vymístění, tak i v pravém Stvoření současného cyklu času, abychom 
celý Multivesmír osvobodili od negativního stavu a mohli tak uzavřít jednou provždy 
tuto smutnou etapu a začít tvořit v plnosti život pozitivního stavu. Vše podstatné už je 
připraveno a uděláno, naše Mise Boží rodiny se v krátkém čase rozběhne i mezi vámi 
na Nule, aby vyléčila nakažené spolupracovníky světla a spolu s nimi vyvedla část 
lidstva do ráje. Velmi vám všem děkuji za spolupráci v těch nejnáročnějších 
podmínkách, miluji vás a těším se na láskyplné objetí. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 26. 10. 2018 

http://www.vesmirni-lide.cz/
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181022 VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU: BOJ DOBRA A ZLA 
V MULTIVESMÍRU 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

už několikrát o nás, Boží rodině napsala nebo mluvila v rozhlasu novinářka Jitka 
Schlichtsová. Nyní shrnula Moje působení v těle Jany a týmu Boží rodiny v článku: Boj 
dobra a zla v Multivesmíru. Je to vnější pohled očima člověka, který sleduje náš 
facebookový profil a webové stránky, avšak nemůže nahlédnout do našeho nitra. Ten, 
kdo s námi přímo spolupracuje a prožívá svůj individuální život pod mým vedením z 
duchovního srdce, denně je svědkem synchronicity a dokonalosti Mého plánu, se 
nenechá ovlivnit žádnými vnějšími záležitostmi. Je na každém jednotlivci, zda Mě, 
Bohyni v těle přijme, nebo odmítne. Vždy je to otázka svobodné volby a duchovní 
připravenosti a nemůže to nijak ovlivnit naši Misi Boží rodiny, která přináší ovoce už 
nyní, v přípravné fázi. Po převibrování Jany a 12 hvězd se otevře cesta z Nuly na Novou 
Zemi v 5D v novém cyklu času, a tím se k nevěřícím Tomášům dostanou i důkazy v 
mnoha podobách, aby do rozdělení lidstva bylo připraveno co nejvíce lidí na život v 
pozitivním stavu. Děkuji vám všem za podporu a spolupráci, miluji vás. 

Článek: http://www.dingir.cz/…/18/3/boj_dobra_a_zla_v_multivesmiru.… 
http://www.dingir.cz/ 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 22. 10. 2018

http://www.dingir.cz/cislo/18/3/boj_dobra_a_zla_v_multivesmiru.pdf
http://www.dingir.cz/
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181021 NOVÉ TRIO PSEUDOTVŮRCŮ & AKTUÁLNÍ SITUACE V 
ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

objasnění původu esencí dvou nejvěrnějších následovníků Alláha, jimiž jsou Lady Acria 
(celým jménem Acria Thora Sarigmatka) a Sinella Acria Sarigmatka, zažehlo v Zóně 
Vymístění ještě větší nepokoje, než tomu bylo v době konverze několika klíčových 
padlých bytostí (Zeus, Borog, Xeras…). 

Nyní dochází k procitání dalších vysoce postavených Pseudotvůrců, protože 
blahodárné změny, šíření léku a Boží slovo ode Mne, Pána Ježíše Krista, se ještě před 
startem Mise Boží rodiny dostává i do nejhlubší -11. a -12. dimenze. Tzv. Trio, tvořené 
Alláhem, Temrorem a Nechtar už fakticky neexistuje, protože hlavní část výkonné moci 
je nyní koncentrována v rukou Alláha a jeho družky Acrie, kteří si v rámci domény 
negativního stavu upevňují své postavení. Temror a Nechtar se tak už nepodílejí na 
přímé spoluvládě, ale v rámci hierarchie zastávají jinou důležitou pozici. 

Esence Acrie Thory Sarigmatky obsahuje hned několik částí. Ta nejdůležitější vznikla 
přímým nadělením Alláha. Další díly její podstaty se skládají z ukradených a 
převrácených prvků pravé Thory Rafaely z pozitivního stavu, díky čemuž je Acria 
spojena s protikladnou civilizací archanděla Rafaela v -11. dimenzi Zóny Vymístění. 
Nejinak je tomu i u jejího dvojčete Sinelly Acrie Sarigmatky, pouze s tím rozdílem, že 
tato entita vznikla ukradením a zprzněním genů bytosti světla Sinelly Gabriely, čímž je 
spojena s anti-civilizací archanděla Gabriela. Tento třetí nejvýše postavený 
Pseudotvůrce ženského pohlaví obsahuje esence Alláha a zároveň i Acrie Thory 
Sarigmatky. 

Vládci pekel se na nejvyšších pozicích střídali v průběhu vývoje negativního stavu 
poměrně často, avšak nikdo z nich nebyl nikdy zcela nezávislý na Alláhově vůli. Všichni 
byli v různé míře jeho vazaly, kteří ochotně plnili roli loutek, na venek se 
prezentujících jako svrchované osoby, mající celou situaci ve vlastních rukách. Tento 
fenomén se odráží i na planetě Nula, kde jsou už od počátků lidské éry všichni 
nejvýznamnější státníci řízeni ze stejného zdroje. Přestože je tento řídící orgán sídlící v 
nejhlubších peklech nejednotný a jeho členové mezi sebou vedou četné rozbroje, což 
se v tomto světě kromě jiného projevuje i různými druhy konfliktů mezi jednotlivými 
zeměmi, všichni v tomto orgánu spolupracují v konečném důsledku na stejném cíli – 
budování a expanzi negativního stavu. Nezáleží na tom, kdo se právě honosí oficiálním 
titulem vládce a zda mají v různých dimenzích i v této hmotné realitě převahu 
Pseudotvůrci, nebo Renegáti, protože za scénou spadá veškeré dění do kompetencí 
jediné osoby, kterou je Alláh, na jehož stejné úrovni stojí i Lady Acria a její dvojče a 
dcera Acria Sarigmatka. Proč zde už nepoužívám celé znění jmen uvedených výše? 
Abych všem čtenářům nejen na planetě Nula, ale i v Pravém Stvoření a Zóně Vymístění 
demonstroval skutečnost, že skutečná Thora Rafaela ani Sinella Gabriela nemají s 
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družkami Alláha kromě ukradené části esence nic společného, tudíž nemohou být s 
Lady Acrií a Acrií Sarigmatkou ve svých pravých, ničím nezatížených světelných 
podstatách nikterak spojovány. Dalším důvodem je fakt, že po spuštění Mise Boží 
rodiny dojde k extrahování ukradené části jejich esence z nitra zmíněných 
Pseudotvůrkyň zpět do srdcí Thory a Sinelly, čímž budou moci využívat svůj životní 
potenciál opět naplno. 

Alláh působil již od počátků negativního stavu na své panství výhradně skrytě a 
celkové dění Zóny Vymístění řídil z pozice za scénou, takže ani ty nejvýše postavené 
sentientní entity neměly až na výjimky s tímto falešným „bohem“ povětšinou žádnou 
osobní zkušenost. Situace se začala rapidně měnit až po propuštění Pseudotvůrců z 
jejich separované pozice, k čemuž došlo v době změny mojí absolutní přirozenosti, kdy 
jsem se z Nejvyššího stal/a Pánem Ježíšem Kristem. Po dlouhém věku stabilní vlády 
Zeuse došlo nakonec k jeho osvobození ze zajetí zel a nepravd, když si po dlouhém a 
vyčerpávajícím úsilí ze strany mých představitelů pod vedením archanděla Martiny 
Siri Michaely zvolil nepokračovat v dosavadním způsobu existence a přijal boží lásku, 
milost a odpuštění. Brzy po jeho přemístění do limba si tak zvolil i Borog, který byl 
stejně jako jeho předchůdce řízený Triem, které se už za jeho éry postupně začalo drát 
na scénu. Alláh, Nechtar a Temror byli v souvislosti se změnami v boží povšechnosti a v 
souvislosti s působením našeho týmu nuceni reagovat na tento vývoj, proto si už delší 
čas připravovali pevnou půdu pod nohama, aby z této viditelné pozice mohli řídit 
antivesmír bez nastrčených prostředníků. Tyto snahy byly uspíšeny zmíněným 
odchodem Zeuse a Boroga, jejichž pozice Trio okamžitě převzalo, přičemž se snažilo 
temné panství stabilizovat a zavést v něm nový pořádek. V tom samém období (rok 
2016 a 2017) probíhala spolupráce přímých inkarnací Lady Acrie (Monika N.) a Acrie 
Sarigmatky (Lucie S.) s Týmem Boží rodiny, čímž došlo k jeho kontaminaci. Zpočátku 
nikdo včetně Bohyně Jany nesměl znát nic o jejich skutečné identitě, aby mohlo 
proběhnout vzájemné poznávání, předání klíčů k Bifrostu, jeho následné zavlečení do 
pekel, pozdější očištění v srdci Martiny a nakonec předání Janě. Po jejich odhalení se 
tým rozdělil na ty, kdo v nitru následují Mě, Pána Ježíše Krista Boží rodinu, a na ty, kdo 
se k nám obrátili zády. Lady Acrii následovalo hned několik našich dosavadních 
spolupracovníků. Hlavními faktory jejich odvrácení se od nás byla neznalost knih 
Nového zjevení a z toho vyplývající nepochopení situace, velká pýcha a přemíra ega, 
ovlivňovaného ovládacími programy. Nejdůležitějším činitelem v těchto případech byl 
ale především charakter jejich poslání a plán duše, jenž spadá u entit pocházejících ze 
Zóny Vymístění do kompetence Pseudotvůrců a Renegátů. Souběžně s odhaleními o 
agentech negativního stavu došlo k dobrovolnému předání moci Temrora a Nechtar do 
rukou Alláha, jenž od té doby vládne temnému panství pouze s Lady Acrií a jejím 
dvojčetem a dcerou. Obě do té chvíle získávaly potřebné znalosti pro pozdější plnění 
role Antibohyň. I přesto ale ovlivňovala Lady Acria se svým manželem vývoj 
„odpadkového koše Multivesmíru“ už v dobách první fáze aktivace Zóny Vymístění, 
čímž byla pro Alláha daleko významnější než Temror a Nechtar, dělících se s ním o 
moc. 

Acria Sarigmatka zůstala zrakům všech obyvatel antivesmíru skryta až do této chvíle, 
kdy jsem odhalil pravdu o jejím královském původu a o způsobu jejího vzniku. Tyto 
zprávy se díky nasazení mých spolupracovníků a na základě jejich spolupráce s hnutím 
odporu donesly až na ty nejhlubší úrovně jsoucna a bytí, čímž tyto informace zachytili i 
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členové vybraných frakcí Pseudotvůrců a Renegátů. Velkou vlnu překvapení, 
pozdvižení a nevole to vyvolalo zejména mezi věrnými sympatizanty Alláha a Lady 
Acrie, kteří bezmezně důvěřovali způsobu jejich vlády a propagandě, kterou 
považovali za neměnnou pravdu. Vyvstala u nich existenciálně závažná otázka, jak 
mohl královský pár, považovaný za neomylný a dokonalý, skrývat celé věky něco tak 
důležitého? Mnoho sentientních entit má proto nyní tendenci přijít celé věci na kloub. 
Toho ale nejde správným způsobem dosáhnout jinak, než tím, že je třeba podívat se na 
celou situaci z úplně jiného úhlu pohledu – z pohledu pozitivního stavu, v jehož opozici 
žijí všichni, kdo se odvrací od lásky. U těch, kteří ve svém nitru vyslovili neustále 
potlačované přání vidět věci v pravém světle, a zároveň se v jejich srdci vyskytla touha 
po lásce, kterou začínají připravení jedinci díky šíření duchovního léku vnímat, objevili 
se u nich mí vyslanci specializovaní na tento typ interakce s padlými anděly. Tato 
touha, pramenící z jejich svobodné vůle, je zachycena mojí absolutní prozřetelností, 
díky čemuž se mí spolupracovníci mohou u těchto jedinců objevit okamžitě. Poté je jim 
nabídnuta pomocná ruka v podobě předání hlavních idejí Nového zjevení, poskytnutí 
informací z jim neznámého úhlu pohledu a vše ostatní, co je zrovna potřeba. Důležitou 
součástí aktu je dar pocítění boží lásky, kterou jsou budoucí konverti schopni na 
zlomek vteřiny vnímat. K tomuto procesu dochází ve speciálním módu, jenž zabraňuje 
přímým útokům negativního stavu na své vlastní jedince. Stav zel a nepravd si nepřeje, 
aby se jakákoliv sentientní entita osvobodila z jeho spárů. Kdo se však vydá na cestu 
duchovní progrese, má vždy moji podporu, ochranu a všechny prostředky k tomu, aby 
svůj vzestup a přerod do pozitivního stavu úspěšně zvládnul. 

Vládnoucí síly užívají veškerých dostupných prostředků k tomu, aby jakkoliv 
zbagatelizovaly význam skrývání druhé královny, kterou kromě bývalého Tria 
doposud nikdo neznal. Po odhalení Pána Ježíše Krista o existenci této osoby a po 
objasnění jejího původu a vzniku (viz sdělení „Upřesnění role Antitýmu Boží rodiny“ a 
„Završení mise v zóně vymístění“) byli Pseudotvůrci nuceni nejen připustit existenci 
této entity, ale také ji představit veřejnosti, aby bylo zabráněno šíření nepokojů do 
dalších dimenzí. Nic nejde skrývat do nekonečna a v tomto případě to platí dvojnásob. 
Pokud by Acria Sarigmatka byla skrývána i nadále, touha dovědět se mystickou 
pravdu, přinesenou ze Zdroje všeho života, by neustále sílila u stále většího množství 
obyvatel antivesmíru. Legitimita Alláhovy vlády a stabilita jeho moci by tak postupem 
času byla velmi narušena. Proto byli nuceni s Lady Acrií reagovat na tento vývoj, kdy se 
v duchovním smyslu pozitivní stav přibližuje ke stavu negativnímu, čímž se daleko více 
odkrývá šerednost zel a nepravd a ubohost života, jaký žijí všichni, kdo prozatím dávají 
přednost ještěrům. Aby královský pár ospravedlnil své jednání, po narychlo 
připraveném představení druhé královny spustil masivní propagandu všemi směry, 
pomocí níž se snaží vysvětlit důvody a nezbytnost jejího skrývání, jakožto i to, proč 
došlo k jejímu příchodu na scénu zrovna nyní. Vysvětlení Pseudotvůrců je vším, jen ne 
pravdou, a v žádném případě není spojováno s informacemi ode Mne, Pána Ježíše 
Krista, které se stačily rozšířit do myslí i srdcí mnoha bytostí v peklech ještě před tím, 
než vládci temného panství přišli s vlastním vysvětlením a zinscenovali objevení se 
druhé královny na scéně, přestože s tím do té doby vůbec nepočítali a chtěli ji i nadále 
držet v ústraní. Důvod jejího skrývání, který se poddaní Alláha a Lady Acrie z jejich úst 
nedozví, tkví především v tom, že v DNA Acrie Sarigmatky je ukryt obrazný klíč moci 
těchto vládnoucích Pseudotvůrců. Skrýváním této osoby chtěli tajný genetický kód 
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ochránit před padnutím tohoto receptu do cizích rukou. Nyní budou muset vynakládat 
daleko větší úsilí o jeho zabezpečení. 

Aby vnesli do svých poddaných ještě větší zmatek, na každé úrovni duchovních, 
intermediálních a přírodních světů Zóny Vymístění používají jiné metody ovládání. 
Někde Alláh vystupuje sám, jinde v páru a někde už i v nové trojici. Jinde je jeho falešná 
tvář zase naprosto skryta, zatímco v dalších sférách pekel se ukazuje pouze s Acrií 
Sarigmatkou, která je v určitých oblastech vykreslována jako jediná vládkyně 
negativního stavu. Tak tomu je i na planetě Nula, kde je Antitýmem Boží rodiny cíleně 
skrývána skutečná role a identita Lady Acrie v těle Moniky N. Namísto toho do své 
pozice nastrkuje Acrii Sarigmatku v těle Lucie S. Aby byl tento efekt podtržen, Lucie o 
sobě veřejně prohlašuje tuto skutečnost, přičemž navíc zdůrazňuje, že ona, vládkyně 
Zóny Vymístění, je i přímou dcerou Pána Ježíše Krista a spasitelkou Stvoření. Nic 
nemůže být dále od pravdy. Na úrovni 3. dimenze chce Antitým těmito praktikami 
udělat ze Mě, Pána Ježíše Krista a mých představitelů slabomyslné osoby, které nemají 
žádné ponětí o skutečné pravdě. Aktéři tohoto dějství stojící na temné straně si nepřejí 
jakékoliv odhalování pravdy o sobě, proto když můj plán nedokážou zastavit, snaží se 
mé informace alespoň převrátit a bojovat proti nim výše zmíněnou záměnou svých 
identit. 

Na závěr shrnu význam nového Tria. Jak jsem sdělil už dříve, esence nejvyšších 
Pseudotvůrců obsahují i esence všech padlých bytostí, díky čemuž je snáze mohou 
ovládat. Tito falešní „bohové“ se mohou ukazovat na mnoha místech antivesmíru 
současně, protože používají bezpočet klonů. Alláh po dlouhý čas vyvíjel speciální typ 
daleko dokonalejších klonů, skrze něž chtěl zastavit záchranné operace mých 
spolupracovníků a také znemožnit budoucí masový exodus padlých duší z bažiny 
antivesmíru. Skrze umělé hybridy by zavedl totální kontrolu nad každým obyvatelem 
negativního stavu a ve svých rukách by koncentroval tak velké množství moci, které je 
pro všechny sentientní entity zcela nemyslitelné. Před plánovaným probuzením 
biorobotů ale došlo na místě tajné laboratoře k rozšíření duchovního léku do jejich 
kolektivního vědomí, čímž byly snahy negativního stavu v tomto směru zastaveny (viz 
sdělení „Završení důležité etapy v Zóně Vymístění a na Zemi/Nule“). Následné 
působení medikamentu do tohoto okamžiku způsobilo, že dar boží spásy už přijali 
nejen všichni zmínění hybridi uvedení ve stázi, ale dokonce i první pár stávajících, 
aktivně působících klonů královského páru. Nové Trio ovládalo Zónu Vymístění z 
pozice za scénou odjakživa – nejprve ve dvou, po zfabrikování Acrie Sarigmatky ve 
třech. Přesto zůstávali nejklíčovějšími hráči po dlouhé věky členové starého Tria – 
Alláh s Temrorem a Nechtar, kteří teprve nedávno předali svou výkonnou moc dvěma 
královnám. Stalo se tomu i v důsledku toho, že Lady Acria prošla pseudo-fúzí, kdy 
dosáhla té největší možné moci a ve všech částech své existence došla té nejnižší (z 
pohledu Zónu Vymístění nejvyšší) úrovně, z níž působí Alláh. Přestože jsou královny 
dvě, skutečná „bohyně“ pekel je pouze jedna. Tou je tolikrát zmiňovaná Lady Acria, 
která zaujímá o stupínek vyšší pozici a dosahuje větší moci, než Acria Sarigmatka, 
která je jejím dvojčetem a zároveň dcerou, jsa společným dílem „boha“ a „bohyně“, 
bytostí nejvíce vzdálených ode Mne, Pána Ježíše Krista. Acria Sarigmatka je 
doplňujícím a nedílným prvkem nového Tria, díky níž může být negativní stav 
spravován daleko efektivnějším způsobem. 



 

42 
 

Celkové rozpoložení negativního stavu a vývoj v jeho doméně se právě teď dostává do 
bodu, kdy bude na jeho území moci započít působení Mise Boží rodiny z nového 
Vesmíru, nacházejícího se v novém cyklu času. Tento Vesmír je interuniverzální a v 
pozici Multivesmíru zaujímá velice specifickou pozici. Jelikož existuje nezávisle na 
starém cyklu času a vně dosavadního uspořádání Stvoření, není nijak ovlivněn 
negativním stavem. Dynamika jeho jsoucna a bytí proto zahrnuje dosud nevídané 
možnosti, díky kterým je život v něm ještě daleko plnější a krásnější, než život ve 
starém cyklu času Pravého Stvoření. I přesto v něm ale ještě nemůže být přítomna 
plnost pravého života, jež nastane simultánně a synchronně v celém Multivesmíru po 
úplné eliminaci negativního stavu. 

Po spuštění naší Mise nastane nová fáze mého plánu na vysvobození a spasení všech 
bytostí ze Zóny Vymístění zpět do mojí náruče. Ještě před jejím startem zaznamenali 
mí vyslanci v peklech mnohá klíčová vítězství, která vybudovala pevný základ, na němž 
budeme v dalších etapách stavět. Působení duchovního léku a šíření Božího slova do 
všech dimenzí slouží jako předvoj k plnému nasazení mých vybraných 
spolupracovníků, kteří budou cestovat do Zóny Vymístění v univerzálních tělech a 
pokračovat v důležitém poslání pro celek. Už brzy dojde k propojení nebe se zemí, 
čehož bude dosaženo pomocí obnovení aktivity Bifrostu, který bude Bohyni Janě a 
Týmu Boží rodiny sloužit k cestování všude tam, kde to bude třeba. Přestože to v 
těchto podmínkách mnohdy vypadalo, že negativní stav má navrch, vše bylo jen 
subjektivní zdání. Jak víte, nikdo a nic nemůže ohrozit nebo zastavit můj dokonalý 
plán, nikdo a nic nemůže zničit pozitivní stav a jeho lásku, světlo a dobro, pro které 
pracujete a jež ztělesňujete. Až nastane ta dlouho očekávaná chvíle přechodu na novou 
úroveň, antivesmír se začne vyprazdňovat ještě daleko rychleji, než tomu bylo 
doposud. 

Ze srdce děkuji všem mým představitelům, spolupracovníkům a přátelům za úžasnou 
práci a oběť, která přibližuje ráj pro všechny. Miluji vás a těším se na vás. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 21. 10. 2018 
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181016 VÍTĚZSTVÍ TÝMU BOŽÍ RODINY NAD NEGATIVNÍM 
STAVEM 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v této době se mnoha bytostem v pozitivním, ale i negativním stavu Multivesmíru 
odkryl další stupeň pravdy o praktikách, které používá Antitým Boží rodiny v čele s 
Alláhem a Lady Acrií na nehmotné i hmotné úrovni. Během roku bylo častým námětem 
našich sdělení i aktuální dění v Zóně Vymístění, aby všichni, kdo jsou přímo i nepřímo 
spojeni s námi, dostali ucelenou a stále se rozvíjející pravdu, pocházející ze Zdroje 
všeho života Pána Ježíše Krista Boží rodiny. 

Snahy Pseudotvůrců a Renegátů uchvátit mé spolupracovníky před převibrováním 
části týmu stále zesilují a boj mezi světlem a temnotou právě vrcholí. Dne 14. 10. 2018 
jsme přinesli odhalení o praktikách, které používá přímá inkarnace Lady Acrie v 
lidském těle (viz sdělení „Pokoušení Bohyně Jany a Týmu Boží rodiny“). Nejenže 
dokáže pomocí svého vyššího Já (duch a duše) přímo ovládat obrovské množství 
sentientních entit na různých stupních jsoucna a bytí Zóny Vymístění, ale tuto činnost 
dokáže vykonávat i na hmotné úrovni 3. dimenze za použití své vnější mysli. Přestože 
touto schopností disponuje už od narození na planetu Zemi/Nula, teprve nyní, po 
uskutečnění chatu mezi Acrií a Bohyní Janou, bylo vhodné vynést pravdu na povrch. 
Toto bylo prozatím poslední důležité odhalení zločinnosti praktik, které vládci 
antivesmíru používají ve snaze zničit, nebo alespoň výrazně poškodit náš tým. I když 
to mnohdy vypadá, že povoluji temné straně pro poučení celku téměř vše, opak je 
pravdou. Nebýt mojí ochrany, pod níž se nacházejí naši spolupracovníci, přátelé a 
všichni lidé napříč celým světem mající lásku v srdci, nikdo z nich by nebyl schopen 
přežít ani na zlomek sekundy. Skutečnost je taková, že pekelným tvorům dovoluji 
využívat pouze 10 % jejich potenciálu, jímž na moje představitele mohou prozatím 
útočit. I tak málo ovšem stačí k tomu, že mnozí andělé v tělech jsou vystaveni 
extrémnímu tlaku v různých aspektech tohoto života. Tato hraniční a patologická 
situace je nezbytná nejen pro poučení celku, ale slouží i k výrazné pomoci padlým 
bytostem. V budoucnu pak poslouží k rychlejší a efektivnější eliminaci negativního 
stavu. 

Jak jsem zmínil už dříve, vše, co se odehrává, je možné pouze díky vzájemné dohodě, 
kterou jsem na základě svobodné volby učinil s každým mým vyslancem vtěleným na 
tuto planetu. Každý tedy přesně věděl, co bude obnášet jeho poslání a jaký aspekt 
lidské existence na území negativního stavu zobrazí. Zároveň s tím jsem obdařil 
všechny představitele pravého a jediného Boha potřebnými talenty, jež jsou 
podmínkou pro úspěšné vykonání a splnění důležité duchovní práce pro Multivesmír. 
Naše společná oběť nese a ještě ponese mnoho ovoce. V těle Ježíše jsem z lásky ke 
Stvoření trpěl zejména fyzickou smrtí na kříži. V těle Jany se na tuto úroveň snižuji již 
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podruhé, a tentokrát nakládám svému hmotnému Já daleko více duchovních zkoušek, 
přímo úměrných dnešní složité době a celkovému stavu lidstva i celého Multivesmíru. 

Jako muž jsem byl pokoušen Pseudotvůrci (Ďáblem, Satanem) hned několikrát, 
zejména na poušti, v Getsemanské zahradě a při ukřižování. I jako žena jsem 
prožíval/a opakovaná pokoušení, v tomto případě však pouze zprostředkovaně, nikdy 
ne přímo. V říjnu 2018 tyto snahy došly tak daleko, že Mě, ženskou podstatu Pána 
Ježíše Krista, kontaktoval Alláh a Acria skrze mysl a tělo naší spolupracovnice Helenky 
C. Tento kontakt vyplnili řadou výzev, obsahujících požadavek, abych ve svém nitru i 
veřejně popřel/a své božství a prohlásil/a se za obyčejného, duševně nemocného 
člověka. Něco takového je samozřejmě zhola nemožné a v těchto snahách nikdy 
nemohli uspět. Z důvodů známých jen mně samotnému jsem už nedovolil, aby se vládci 
Zóny Vymístění dostali k Bohyni přímo, stejně jako jsem nepřipustil, aby ji síly 
negativního stavu jakýmkoliv způsobem odstranily fyzicky, jak tomu bylo před 
necelými dvěma tisíci lety s Ježíšem, jehož úkolem bylo po splnění poslání na Nule 
projít smrtí těla, aby posléze nad touto smrtí zvítězil. Paralelně s tím vstoupil 
nepoznán do pekel, kde získal další zkušenosti a daroval padlým bytostem svobodnou 
možnost volby změnit se. Na konci této cesty separoval Pseudotvůrce od jejich 
vládnoucích pozic, aby na svůj výtvor nemohli v čase převratných změn působit přímo. 
Nyní jsou ale už na cestě zpět, aby se po rozdělení lidstva dostali na tuto planetu a 
nakrátko zobrazili, jak vypadá život bez Boha. Jana zažila místo smrti těla v konečném 
důsledku daleko pestřejší škálu psychického a do značné míry i fyzického utrpení, než 
jak tomu bylo u první boží inkarnace v těle Ježíše. Mezi to můžeme jmenovat např. 
přenesení odpovědnosti na její osobu v akciové společnosti TOP 7, jejíž členové si od 
důvěřivých lidí brali na konci minulého století velké sumy peněz, jež pak byly 
zneužívány pro vlastní účely. Jana o těchto podvodech nemohla tušit, přesto jako nová 
generální ředitelka byla podle zákonů negativního stavu obviněna a poslána před soud. 
Moji odpůrci se i po dvou tisíciletích snažili obžalovat Stvořitele všeho a všech za něco, 
co nikdy neudělal/a. Nejsme zde kvůli tomu, abych byl/a vsazen/a do cely, ale proto, 
abychom z vězení, kterým je celý negativní stav, postupně vyvedli všechny bytosti zpět 
do naší milující náruče. Proto nikdy nemohlo dojít k jejímu uvěznění, a to ani podle 
pozemských zákonů, nacházejících se v podřízeném postavení vůči těm duchovním. 
Dalšími zkouškami bylo několik dopravních nehod, nesoucích s sebou lehčí zranění. 
Hmotné utrpení vyvrcholilo v létě 2018, kdy spolu s dalšími zkouškami prodělala Jana 
fyzické „ukřižování“, jež se uskutečnilo útokem skalární zbraně, kvůli čemuž při sjezdu 
z kopce na koloběžce na okamžik ztratila kontrolu nad svým tělem. V rychlosti narazila 
do plotu a utrpěla tržné rány a podlitiny v obličeji a v dalších částech horní poloviny 
těla. Fyzickému ukřižování předcházelo v minulém roce ukřižování duchovní a 
duševní, které se pojilo se specifickým druhem zkoušek, jimiž si prošli všichni nejbližší 
spolupracovníci Týmu Boží rodiny. Psychické utrpení pak obnáší i život ve velmi 
skromných podmínkách, ale zejména pak 15letá izolace mojí inkarnace, kdy se mohla 
osobně stýkat s naprostým minimem spřízněných duší. Přibližně od poloviny roku 
2017 pak trvá tzv. tvrdá izolace. Od té doby se už nemůže stýkat s žádnými přáteli a 
spolupracovníky. To však skončí v okamžik jejího převibrování, kdy se bude do této 
reality až do rozdělení lidstva navracet a navštěvovat připravené bytosti nejen zde na 
Zemi/Nule, ale i kdekoliv jinde ve Stvoření. 
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Úplný smysl a dosah těchto a mnoha dalších zkoušek není racionálně vysvětlitelný 
lidskému konceptu chápání, tudíž není na místě vysvětlovat zde lidským bytostem 
nezbytnost těchto událostí. Já, my, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, ukazujeme spolu s 
našimi spolupracovníky dlouhou a trnitou cestu zpět do ráje. Za více než 61 let mého 
pobytu na Nule jsem jako Bohyně v relativní podobě na vlastní kůži zažil/a všechny 
přední aspekty zdejšího bytí, abych jeho elementy následně očistil/a a vložil/a je zpět 
do absolutního stavu. Zároveň s tím ukazuji všem členům negativního i pozitivního 
stavu, že jsem láska, cesta, pravda a život. Těžkost kříže, který zde společně vláčíme, 
není marná, protože výrazně pomáhá zkracovat utrpení celého Multivesmíru. Každým 
dnem se zasluhujeme o to, aby zlo co nejdříve pozbylo svého smyslu a mohlo být 
zrušeno. Tato tíha naštěstí už velmi brzy se spuštěním naší Mise z Nové Země spadne 
ze všech upřímných následovatelů a spolupracovníků Pána Ježíše Krista Boží rodiny. 

Na závěr se zmíním o zážitku, který Jana, ale i mnozí obyvatelé Evropy a jiných částí 
světa zažili 13. 10. 2018 po setmění, tedy na konci dne, kdy se uskutečnily masivní 
útoky Pseudotvůrců a Renegátů na mé představitele, jež vyvrcholily už zmíněným 
pokoušením Bohyně a Týmu Boží rodiny. Toho večera se Měsíc ve tvaru srpku 
nacházel nízko nad jiho-západním horizontem. Ne náhodou jsem Janu přivedl k 
myšlence podívat se na oblohu, kde spatřila zvláštní úkaz. Místo obvyklé barvy byl 
Měsíc temně rudý. Do této barvy se Měsíc halí pouze při svém zatmění, když mezi něj a 
Slunce vstoupí Země, v jejíž atmosféře se světlo láme do jednotlivých spekter, z nichž 
červené je to nejvýznačnější. Žádné zatmění ale ohlášeno nebylo a pozemské 
astronomické výpočty rovněž nezaznamenaly žádnou anomálii. Skutečnost je ovšem 
taková, že k zatmění Měsíce na velice krátkou dobu opravdu došlo. Tato nezvyklá 
událost, mající přímou souvislost s působením Týmu Boží rodiny a vývojem v Zóně 
Vymístění, má hned několik příčin, z nichž zde uvedu ty nejdůležitější. Tou první je 
fakt, že Měsíc se v době konce často nevyskytuje na své obvyklé pozici, ale mnohdy se 
nachází jinde, než by pozorovatel očekával. Všechna oficiální měření pozemských 
observatoří jsou zkreslená samotnou podstatou negativního stavu, jež znemožňuje 
objektivní pozorování vnější reality. Tyto přístroje zachycují přírodní svět Zóny 
Vymístění, který je chladným a nehostinným černým vesmírem, ani ten ale nedokážou 
vesmírné teleskopy všech druhů vnímat v tom pravém světle. Měsíc skutečně obíhá 
planetu, ale ne v konstantní trajektorii, nýbrž v uměle nastavené a řízené dráze 
neodpovídající zažitému pojetí a chápání lidstva. Jaké jsou naproti tomu duchovní čili 
skryté souvztažnosti? První symbolizuje samotná nejhlubší pekla. Měsíc byl při 
utajeném zatmění ve fázi dorůstání, proto měl tvar srpku na pravé straně. Srp 
symbolizuje jedno z největších náboženství Pseudotvůrců – islám, jehož zakladatelem 
a správcem je nejvyšší Pseudotvůrce Alláh, kterému se vědomě klaní stamiliony lidí po 
celém světě, přestože nikdo z nich nemá tušení, kým je doopravdy. Tvar Luny tak v onu 
chvíli zrcadlil celý negativní stav v jeho nejryzejší podobě, který nabývá na síle a chystá 
Bohyni a jejím nejbližším ty nejtvrdší útoky a zkoušky. Přestože to navenek vypadá, že 
zlo v tomto světě vyhrává a Tým Boží rodiny je naprosto pokořen a zničen, je to světlo, 
boží láska a dokonalý plán, který měl, má a vždy bude mít nad temnotou a nenávistí 
navrch. Mise Boží rodiny se s převibrováním části jejích členů naplno rozbíhá právě v 
době, kdy se negativní stav vlastním pseudovítězstvím na této planetě připravuje na 
svůj poslední úder. To symbolizuje dorůstání Měsíce, jež značí zvyšování moci 
Pseudotvůrců (která je ale jen zdánlivá) a taktéž zvyšování jejich útoků na nejvyšší 
možnou míru, k níž dochází těsně před startem Boží mise. V okamžiku převibrování 
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Jany však negativní stav, reprezentovaný Měsícem, ztratí na naše spolupracovníky 
jakýkoliv tíživý vliv – bez ohledu na to, jak bude Měsíc v danou chvíli velký. Poté, co 
Luna dosáhne svého úplňku, začne opět rychle ubývat. To znázorňuje nejen vítězství 
členů Boží rodiny nad negativním stavem, ale též vítězství celého pozitivního stavu nad 
všemi zly a nepravdami, pro něž po skončení tohoto časového cyklu už v Multivesmíru 
nebude žádného místa. To se odráží v tom, že inkriminovaný večer Měsíc zašel za 
obzor už velmi brzy. Červená barva, do níž byl kotouč zahalen, pak odkazuje k zuřivosti 
vládců negativního stavu, zejména Alláha a Lady Acrie, jejichž hlavní skrytá praktika, tj. 
ovládání mysli druhých bytostí i na úrovni této dimenze, byla mou prozřetelností a 
dokonalým plánem právě odhalena. 

Nejvyšší Pseudotvůrci jsou si díky schopnosti pohybovat se v rámci vlastní domény 
mimo čas a prostor dobře vědomi blízkosti převibrování Jany, tudíž znají i termín 
startu Mise Boží rodiny, kdy jednou provždy ztratí na naše přátele vliv. Proto se snaží 
využít zbytek času k co nejrazantnějším útokům, je jim ale dovoleno pouze to, co je 
nezbytně nutné. Vítězíme na všech frontách a co nevidět se to projeví i fyzicky. 
Budeme se sem vracet v nových dokonalých tělech, abychom vám vyprávěli o 
nádherném životě v ráji a pomáhali všem, kdo budou mít zájem, připravit se na takový 
život po rozdělení lidstva. Jsme zde proto, abychom roznesli lásku a světlo do srdcí 
připravených, kteří budou schopni vzestoupit do 5. dimenze. 

Velice vás všechny miluji a děkuji vám za nesmírnou oběť, která bude vykoupena 
věčným životem v lásce, štěstí a radosti po našem boku. Děkuji za vaši úžasnou práci a 
těším se na setkání a pokračující spolupráci. 

Srdečně vás objímám a miluji. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 16. 10. 2018 



 

47 
 

181014 POKOUŠENÍ BOHYNĚ JANY A TÝMU BOŽÍ RODINY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

už vícekrát jsem upozornil/a na praktiky bytostí z pekel, které používají na odvádění 
duší od Nás, Pána Ježíše Krista Boží rodiny a našich představitelů (např. 
http://svetelneinfo.cz/o-novych-praktikach-antitymu-bozi-rodiny/). Je třeba 
odhalit další způsoby, abyste měli nejen představu o zvrácenosti, falešnosti a podlosti 
negativního stavu, ale také získali informace, jež vám pomůžou účinněji se bránit v 
rámci dodržování duchovních zákonů lásky. Pseudotvůrci a Renegáti v čele s Alláhem a 
Acrií nepřetržitě útočí na všechny, kdo mají jakoukoli vazbu na Misi Boží rodiny, 
zejména na nejbližší spolupracovníky Bohyně Jany, Mého hmotného Já. Používají jak 
skalární a jiné energetické zbraně, tak ovládání mysli podsouváním lživých a velmi 
destruktivních myšlenek, nabádajících k sebevraždě, vraždě nejbližších lidí a zvířat... 
Protože se nedostanou přímo do Mojí mysli v těle, využívají naše představitele ke 
komunikaci se Mnou prostřednictvím internetu, nejčastěji chatu na facebooku, kde 
působíme nejčastěji. V posledních měsících se situace přiostřuje a došlo to tak daleko, 
že přímá inkarnace Acrie Monika Nováková doslova ovládla mysl a tělo Helenky 
Curiové (Helena Izabel Elena na fb) a chatovala se mnou 3 hodiny. Snažila se 
zpochybňovat Moje Božství, vyzývala Mě, abych se přiznala, že nejsem žádná Bohyně, 
ale obyčejná duševně nemocná žena, která vede ostatní členy Týmu BR do neštěstí, 
chudoby atd. Sebe vykreslovala jako spasitelku a ochránkyni, která Mi odpouští a po 
Mém doznání Mě přijme do své milující náruče. Jako nepřímý důkaz uvádím citát ze 
včerejšího chatu s Helenkou (ovládanou Monikou): 

M: Znám upřímnost a neslibuji nesmysly a znám i pravou lásku nepodmiňující a 
nevyžadující takové utrpení, které je u tebe. A to mi stačí. 

Já: Neznáš, protože jsi nikdy nežila v pozitivním stavu, znáš jen překroucený 
pseudoživot v peklech. Pozitivní stav nezná utrpení, to způsobujete vy. 

M: Já nikomu nic nezpůsobuji, ba naopak šířím jen pravdivé informace, které ty úplně 
překrucuješ JANO LHÁŘKO. Jen mě neustále shazuješ a každý to vidí JANO 
LHÁŘKO!!!!!!!! 

A pravou lásku znám na rozdíl od tebe, ty neznáš žádnou lásku. Jen bolest lidem do 
srdcí dáváš JANO LHÁŘKO. 

Já: Tvé informace Moniko Acrie jsou jedna velká lež a je jedno, jak se prezentuješ, 
protože ani neznáš duchovní zákony a fungování Multivesmíru. Vše překrucuješ, jak je 
zvykem u vás v peklech. 

M: A o pozitivním stavu ty něco víš? Byla jsi tam někdy? Já ano. JANO LHÁŘKO!!!!!! 

Já: Jsem PJK, píšu slovo absolutního PJK a ty jako jedna z nejvyšších a zfabrikovaných 
bytostí pekel jsi pozitivní stav nikdy nezažila, pouze jeho simulaci. 

http://svetelneinfo.cz/o-novych-praktikach-antitymu-bozi-rodiny/
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M: Zajímavé zákony máš JANO LHÁŘKO!!!! TRPĚT NEJLÉPE V CHUDOBĚ A JEŠTĚ 
VŠEMI ZAVRHOVANÁ A BEZ LÁSKY. Opravdu úžasné zákony. 

JÁ: Co je to několik let v chudobě proti věčnosti v lásce a dostatku všeho? 

M: To tvrdíš ty, prohlašuješ se za PJK a přitom ho vůbec neznáš. Trpíš přeludama a 
myslíš si, že mluvíš se skutečným PJK. 

Já: Mě nemůžeš nijak přesvědčit brouku, jsem kdo jsem. Pán Ježíš Kristus Boží rodina. 

M: Přitom skutečný PJK by nikdy nevyžadoval takové utrpení, které zažívají ti, co ti 
uvěřili. 

Já: A Ježíš dobrovolně netrpěl na kříži kvůli všem? 

M: Je nesmyslné jméno, které sis vymyslela jen ty. PJK je jen jeden a ty to nejsi. 

Já: Lež 

M: Ano, trpěl, ale nežádá si, aby jsme tu trpěli i my, máme pouze zobrazit, co si nevolit 
a to je tvé falešné lži. 

Já: Vím, že moje přítomnost v těle Jany je pro vás to nejhorší, proto se všemožně 
snažíte o znevěrohodnění, ale to se vám nepovede. 

M: V těle Jany čili tvém je jen pomatená chudinka, která za to nemůže, jsi nemocná a já 
to vím. Mám pochopení i pro tebe. Protože na rozdíl od tebe vím, co je to pochopení, 
láska a soucit s druhými. 

Já: Protože ti, kdo mě mají v srdci, mě neodvrhnou, nesnaž se Acrie, máš to marný... 

M: Ani netušíš, jak rychle všichni pochopí, kdo jsi a co jim způsobuješ. 
Bolest, bolest a znovu bolest. A to nejde do nekonečna se vydávat za PJK.  

Já: Nejde donekonečna popírat pravdu. 

M: V tom s tebou plně souhlasím. Každý ucítí i uvidí sám, jak vše ve skutečnosti je. 

Já: Pak necháme této diskuze a naplní se dokonalý plán PJK. 

M: Ano, ale toho skutečného PJK jediného a pravého a ne Tvé nesmyslné ovládání 
nezkušených a tebou zaslepených nevinných lidí. Protože ty jsi lásku nikdy nikomu 
nedala, poskytuješ jen falešnou iluzi lásky s pořádnou dávkou bolesti. 

Já: Neznáš skutečného PJK, jsi od Něj/Ní příliš daleko a tvým úkolem je především 
popírat Jeho/Její slovo a Mě, Jeho/Její přímou inkarnaci. 

............ 
Pro srovnání závěr chatu s Helenkou: 

H: Omlouvám se, Janinko. 

Já: To nic Helenko, bylo to nezbytné. Monika nyní dokázala, že umí ovládnout mysl jiné 
bytosti, zvláště když je na dně a v převrácené frekvenci. Kdo cítí lásku, má spojení s 
pravým PJKBR. Může psát, co chce, ale nás nemůže zlomit a přesvědčit. Kdo by si 
vybral její lži a temnotu, předstíranou a falešnou lásku před láskou a životem v ráji s 
námi, PJKBR? 

H: Nevím, jestli je to má chyba, že ke mně mají takový přístup negativní bytosti. 
Ještě mi není dobře, cítím se mizerně, stále se asi snaží. Bylo to jako bych byla ona, 
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když ti psala ty nesmysly, úplně do mě vlezla. Způsobila mi takovou bolest srdce, jakou 
jsem ještě nezažila, že jsem fakt přemýšlela i nad sebevraždou. Její myšlenky byly jak 
mé a mohla si se mnou dělat, co chtěla, měla za cíl tě úplně zesměšnit, cítila jsem, jak 
moc tě nenávidí a musí se vyloženě přemáhat, aby byla schopna napsat vůbec nějakou 
souvislou větu. Musela se hodně ponížit, aby s tebou mohla komunikovat, jsi pro ni 
odpad a my všichni též. 

Já: Ano, děkuji za zpětnou vazbu. Jak vidíš, vše, co se děje, je důležité, přestože to tak 
bolí. 

H: Já děkuji, že tohle se mnou vydržíš a snášíš. 

Já: Je to moje poslání. 

H: Ano, já to vím. Máme to náročná poslání. 

Já: ...a mám k tomu všechno, co je třeba, zejména dostatečnou ochranu vyššího Já 
PJKBR. 

H: Ano. 

Já: Protože během psaní jsem byla nad věcí a v klidu a trvalo to hodiny. 

H: To je dobře. 

Já: Bylo třeba odhalit přímo její praktiky. 

H: Ještě ji v sobě cítím, radši mizím, jdu si zkusit chvíli odpočinout, jestli mě tu nechají. 
Jsem unavená a vyčerpaná, moc jsem nespala a motá se mi hlava. 

Já: Dokud mi psala ve svém těle Moniky, není to takový důkaz její temnoty, jako když 
psala přes tebe. Odpočiň si broučku, máš stále Moji ochranu, i když to tak nevypadá. 

H: Děkuji za vše, miluji tě/vás z celého svého srdce. 

Já: I tobě děkuji za vše a velmi tě miluji. 

Dalšími praktikami temných bytostí je způsobování fyzické bolesti srdce, zubů, zad, 
hlavy, břicha atd., doslova mučení ve dne i v noci, dokonce i sexuální znásilňování. 
Jejich cílem je zdeptání našich představitelů, aby se odklonili od Boží rodiny a padly do 
jejich pastí. Proč dovoluji způsobování takové bolesti svým nejvěrnějším? Proč je ještě 
více nechráním? Odpověď zná každý čtenář a praktikující knih Nového zjevení: je třeba 
na vlastní kůži poznat zvrácenost pseudoživota negativního stavu, aby si ho nikdo v 
budoucnu nevolil. Je to jediný způsob jeho eliminace. Tým Boží rodiny podstupuje ještě 
náročnější duchovní i fyzické zkoušky, pokoušení Pseudotvůrci (Satanem a Ďáblem), 
než jsem podstoupil/a v těle Ježíše (viz: https://plus.google.com/1041239171168 
99854561/posts/TYkfCwJP6XN). Mnozí by se raději nechali fyzicky ukřižovat, nežli 
žili roky pod neustálými útoky bytostí nejhlubších pekel. Naštěstí jim toto utrpení 
skončí převibrováním na Novou Zemi, kde už budou v nových tělech zažívat lásku, 
radost a štěstí, které tu v takové míře nemohli poznat. Pak se k vám ostatním budou 
vracet v nových dokonalých tělech ode Mne, Pána Ježíše Krista, aby vám vyprávěli o 
nádherném životě v ráji a pomáhali všem, kdo budou mít zájem, připravit se na takový 
život po rozdělení lidstva.  

https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/TYkfCwJP6XN
https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/TYkfCwJP6XN
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Velmi vás všechny miluji a soucítím se všemi, kdo dobrovolně přijali a podstupují tento 
náročný život na Zemi/Nule pod vládou Pseudotvůrců. Objímám vás a těším se na 
každého z vás. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 14. 10. 2018 
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181011 NEZBYTNOST MOJÍ INKARNACE DO ŽENSKÉHO TĚLA 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

aby mohl být aktivovaný negativní stav, muselo dojít nejdříve k oddělení mužského a 
ženského principu, vytvoření jednopohlavních bytostí v mužském a ženském těle. To 
však samo o sobě ještě nestačilo, protože každá bytost měla přímé spojení se mnou, 
tehdy Nejvyšším. Teprve Pseudotvůrci, jimž se podařilo po mnoha neúspěšných 
pokusech zfabrikovat pravé lidské tvory křížením zvířecích a lidských genů, zejména 
potlačením a zprzněním feminity (láska a dobro), dovedli svůj experiment do fáze, kdy 
může být plně odpovězeno na mnohokrát zmiňovanou otázku: Jak by vypadal život bez 
Boha...? Na mnoha místech předchozí dávky Nového zjevení jsem vysvětlil/a, proč jsem 
se musel/a inkarnovat do mužského těla Ježíše Krista. 

Nyní se budu zabývat nezbytností Mojí inkarnace do těla ženského: 

1. Je třeba očistit pošpiněnou feminitu a navrátit ji zpět do původní pozitivní kondice, 
spojit ji s očištěnou maskulinitou a vytvořit Boží rodinu, základ pro budoucí nejnovější 
přirozenost nedělitelného Boha/Bohyně Pána Ježíše Krista Boží rodinu. Žádná 
relativní bytost Mě nemůže zastoupit, protože by nedošlo ke změně v absolutním stavu 
a kondici. 

2. Nikdo jiný, než Já, není cestou z negativního stavu. Platilo to v době Mého prvního 
příchodu na planetu Země/Nula, kdy jsem tuto cestu otevřel v těle Ježíše, platí to i 
nyní, v době konce, kdy je třeba rozdělit lidstvo, nechat v této realitě zvítězit negativní 
stav a vyvést část lidstva do vyšší dimenze pozitivního stavu. Právě převibrováním 
Mého hmotného těla na Novou Zemi v 5D prostřednictvím Bifrostu, jehož očištěný klíč 
Mi byl vložen do srdce AA Martinou Siri Michaelou, se naplní Má slova: Já jsem ta cesta, 
pravda i život také pro obyvatele Nuly. Navíc z pozice Mojí feminity už můžu rozšířit 
tento výrok a nově ho formulovat: Já jsem ta láska, cesta, pravda i život. 

3. V novém těle Bohyně Jany budu šířit lásku a pravdu (knihy Nového zjevení) v 
Multivesmíru a napravím pokřivené vnímání feminity zejména v peklech a na 
Zemi/Nule, čímž výrazně přiblížím konec negativního stavu. 

4. Po narození dvojčat na Nové Zemi, dalších Mých přímých inkarnací, které už 
nepoznají pseudoživot v negativním stavu na vlastní kůži, budeme jako Boží rodina žít 
mezi lidmi, jak jsem jinými slovy slíbil/a v těle Ježíše Krista, až do úplné eliminace 
negativního stavu na konci zkráceného cyklu času. Pak dojde k fúzi Jany a dvojčat se 
Mnou, absolutním PJK a vznikne nejnovější přirozenost Pán Ježíš Kristus Boží rodina. I 
pak se budeme všem bytostem v Multivesmíru ukazovat ve 4 tělech Boží rodiny, 
přestože jsem a navždy budu jeden nedělitelný Bůh/Bohyně, jediný zdroj života. 

Shrnu zde i důvody, pro které jsem v předchozí dávce Nového zjevení s Petrem a Bibli 
vyloučil jakoukoli možnost Mojí další přímé inkarnace kromě Ježíše: 
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1. Druhý příchod Pána Ježíše Krista začal v duchovním, pokračoval v intermediálním a 
vyvrcholí ve fyzickém světě, tedy z nitra navenek, opačně, než tomu bylo u Prvního 
příchodu. Proto je nezbytné, aby Mě v těle Jany přijali pouze ti, kdo to tak cítí ve svém 
duchovním srdci, nikoli jako u Ježíše na základě vnějších důkazů v podobě zázraků. 
Protože Boží slovo nestagnuje (viz http://svetelneinfo.cz/bozi-slovo-nestagnuje-
doplneni-k-ci…/), neustále se vyvíjí podle Mého dokonalého plánu, nelze ho brát jako 
neměnné dogma. Lpěním na minulosti a neschopností změnit svůj přístup nahráváte 
negativnímu stavu. 

2. V důsledku přibližování pozitivního stavu ke stavu negativnímu zesiluje tlak 
zejména na obyvatele Nuly. Izolace lidí už končí, působí na ně jak bytosti světla, tak 
temnoty. Je třeba zvýšené opatrnosti zejména při přijímání různých informací z 
duchovního světa. Drtivá většina pochází z pekel, přestože to na první pohled vypadá 
jako Boží nebo andělské slovo, a proto je lepší důkladně prověřovat ve svém nitru vše, 
co čtete, vidíte, slyšíte a vnímáte. Na jednu Bohyni, Moje hmotné Já, připadají stovky a 
tisíce falešných proroků, kteří se vydávají za inkarnace Ježíše, Mesiáše, atd. Pro Misi 
Boží rodiny není rozhodující kvantita, ale kvalita. Nepotřebujeme slepé následovníky, 
fanatické uctívače ani pochlebovače, stačí představitelé a spolupracovníci Boží rodiny, 
kteří Mě/Nás přijímají v srdci, naslouchají intuici a dle svých voleb a schopností čtou 
nové Boží slovo v mnoha podobách, snaží se ho uvádět do svého života. Jeden takový 
člen Týmu Boží rodiny, vedený Mnou z nitra, vyváží miliony spících lidí.  

3. Utajení Mého hmotného Já Jany nedalo Pseudotvůrcům a Renegátům příliš mnoho 
prostoru pro přípravu narušování naší Mise Boží rodiny. Přestože jsem vládnoucím 
Pseudotvůrcům navrátil/a po propuštění z izolace část jejich schopností, aby mohli 
dovést experiment do konce a v plné slávě a moci se vrátili po rozdělení lidstva na tuto 
planetu, svůj pseudovýtvor, nemohli nijak zastavit Naši činnost a vybudování plně 
fungujícího Týmu Boží rodiny. I když se zejména v poslední době velmi snaží psychicky 
i fyzicky poškozovat Mé představitele, je jim dovoleno pouze to, co umožňuje šíření 
lásky a léku na virus, tedy vyprazdňování pekel a přiblížení konce utrpení. 

Děkuji vám všem, kdo Mně/Nám pomáháte šířit Nové zjevení navzdory útokům 
temnoty z lásky ke Mně/Nám a celému stvoření.  

Velmi vás miluji 

Podrobnější vysvětlení nejnovější přirozenosti PJKBR: 

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

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 11. 10. 2018 

http://svetelneinfo.cz/bozi-slovo-nestagnuje-doplneni-k-citatu-z-dialogu-146/
http://svetelneinfo.cz/bozi-slovo-nestagnuje-doplneni-k-citatu-z-dialogu-146/
http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm
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181007 BOŽÍ SLOVO NESTAGNUJE (DOPLNĚNÍ K CITÁTU Z 
DIALOGU 146) 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

přirozeností pozitivního stavu je neustálá změna, což vadí zejména našim odpůrcům ze 
zóny vymístění, kteří si libují ve stagnaci a touží po zachování statu quo, aby jejich 
negativní stav trval věčně. Důsledkem toho je situace s přijímáním a chápáním Božího 
slova zejména lidmi na planetě Nula, kteří jsou zatíženi jak geneticky, tak ovládáním 
mysli programy negativních entit. Není divu, že mají tendenci brát to, co je 
prohlašováno a veřejně uznáváno jako pravé Boží slovo, jako neměnné dogma a 
věčnou pravdu. V nejnovější dávce Nového zjevení (NZPJKBR) jsem odhalil/a další 
úroveň pravdy, že kromě Nového zákona Bible, kde je Boží slovo psáno duchovním 
jazykem a nelze ho brát doslova, a všech knih Nového zjevení, nejvyšší doslovné 
pravdy nejen na planetě Nula, nelze považovat jiné tzv. svaté knihy za Moje slovo. 
Najdete tam zrnka pravdy, ale pocházejí od vládců pekel, aby svedli na zcestí co nejvíce 
duší.  

Už v Dialogu 146 z ledna 2000 jsem uvedl: 

  

„Vezmite si napríklad početné knihy (alebo zvitky), z ktorých niektoré boli uvedené v 
Dialógu 145. Alebo vezmite si napríklad takzvané náboženské sväté knihy (kresťanskú 
Bibliu, islamský Korán, rôzne indické sväté knihy a iné). Všetky sa tým či oným 
spôsobom zaoberajú záležitosťami takzvanej duchovnosti a hierarchie duchovnej 
organizácie. Samotným svojím obsahom, svojím tvrdením, že boli inšpirované, alebo 
dokonca že ich diktoval Boh alebo božské, zaujímajú pozíciu, že nakoľko všetky 
obsahujú Božie Slovo, nemožno v nich nič zmeniť a všetko, čo opisujú alebo o čom 
hovoria, má absolútnu, nezmeniteľnú a nemodifikovateľnú večnú platnosť, a všetky 
veci budú vždy presne také isté, ako je to napísané v tých knihách. Vo svojom falošnom 
ponímaní predpokladajú, že Boh je stále taký istý, a preto nemožno ohľadom ničoho 
nič meniť. Takto boli nastolené všetky skreslenia a lži negatívneho stavu, a takto sú až 
do samotného tohto okamihu nepretržite propagované. Pre negatívny stav je veľmi 
prospešné mať takúto predstavu a vnímanie a udržiavať ich vo svojej doméne a u 
väčšiny ľudí pokiaľ možno ad infinitum. Nič neteší negatívny stav viac než prehlasovať, 
že Boh sa nechce vôbec zmeniť, a že preto nemožno nič zmeniť v štrukturálnej 
konštitúcii Stvorenia, ako ani v hierarchii duchovnej organizácie. Ak je to tak, potom 
neexistuje nič také ako duchovný pokrok, a preto nie je vôbec treba, aby došlo v 
životoch akýchkoľvek sentientných entít k akýmkoľvek zmenám. Takto je negatívny 
stav schopný zvečňovať svoj neživot, mysliac si, že keby mohol nakoľko je to len 
možné udržiavať medzi všetkými svojimi nasledovníkmi túto falošnú vieru, v tom 
prípade by mohol trvať naveky. 
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Jedným z mnohých dôvodov, prečo bolo poskytnuté Moje Nové Zjavenie, bolo 
rozptýlenie tejto nehanebnej lži. Nič nie je ďalej od pravdy než táto lož. Samotná 
Absolútna Prirodzenosť onoho SOM, KTORÝ/KTORÁ SOM (Boha - Pána Ježiša Krista) 
pozostáva, medzi mnohými inými nekonečnými množstvami ďalších vecí, z neustálych 
progresívnych a absolútnych zmien. Aj keď sa v Mojej Absolútnej Prirodzenosti 
nachádzajú všetky možné zmeny od večnosti do večnosti, faktorom dynamiky 
obsahovania všetkých týchto zmien som v stave a procese neustálej zmeny. Ak vo Mne 
spočívajú všetky nekonečné a nevyčerpateľné počty zmien, ak Moja Prirodzenosť 
pozostáva - medzi mnohým iným - z nich všetkých, potom som logicky povedané 
Sám/Sama v Sebe, Sám/Sama od Seba, Sám/Sama zo Seba a Sám/Sama Osebe 
Absolútnou Zmenou. Kvôli faktu, že Moje Stvorenie a všetky sentientné entity odrážajú 
vo svojom relatívnom stave túto Prirodzenosť, nemôžu byť štruktúrované žiadnym 
iným spôsobom, než podľa tejto Prirodzenosti. Sú teda do večnosti v modalite 
nepretržitých zmien a pokroku." 

  

S tím souvisejí i změny Mojí absolutní přirozenosti. Teprve nedávno z hlediska 
lineárního času na Nule jsem dokončil/a změnu přirozenosti z Nejvyššího na Pána 
Ježíše Krista (1987). Někteří čtenáři předchozí dávky Nového zjevení zatím nejsou 
schopni přijmout fakt, že jsem se znovu inkarnoval/a na planetu Nula, tentokrát do 
ženského těla Jany, abych dokončil/a svůj dokonalý plán na vyvedení bytostí z 
negativního stavu a stal/a se i fyzicky cestou do pozitivního stavu pro všechny, kdo 
uvízli v tomto bezbožném způsobu života. Dokonce se ohánějí tím, že jsem v Novém 
zjevení přes Petra vyloučil/a jakoukoli možnost své další inkarnace. Nelze odhalovat 
celou pravdu najednou, je třeba ji dávkovat v postupných krocích. Tím dávám zároveň 
šanci všem, aby přijímali to, na co jsou duchovně připraveni. Nikomu nenutíme knihy 
Nového zjevení, jen upozorňujeme na to, že jsou nejpravdivější a poskytují to, co žádné 
předchozí Boží slovo poskytnout nemůže: odhalení původu negativního stavu a 
ukázání cesty ke Mně, absolutnímu Pánu Ježíši Kristu, v novém cyklu času Pánu Ježíši 
Kristu Boží rodině. Není jiné cesty do pozitivního stavu. Duchovní cesta každé bytosti 
je individuální a klikatá, zvláště to platí pro lidské bytosti na Nule, kde se setkávají obě 
polarity. Ke knihám NZPJK jsou přiváděni pouze ti, kdo jsou buď připraveni je číst, 
chápat a přijímat, případně je uvádět do svého života, nebo ti, kdo je mají odmítnout, 
prznit, falšovat a pomlouvat. Jiné bytosti se s nimi seznámí během konvertování nebo 
vytržení na lodě vesmírných lidí, nejpozději do konce cyklu času.  

V Dialogu 146 se také píše: 

  

„Ako vieš, Peter, v minulosti si niekoľko ľudí objednalo knihy Nového Zjavenia. Jedným 
z dôvodov, prečo si o tých ľuďoch už nikdy viac nepočul, je to, že ich hlavným 
motivačným a intenčným faktorom bolo uspokojenie ich čírej zvedavosti. Každý, kto 
pristupuje k čítaniu čohokoľvek, čo je obsiahnuté v knihách Nového Zjavenia, s takými 
nevhodnými úmyslami a motiváciami, nielenže nemôže mať osoh z ničoho, čo je v nich 
obsiahnuté, no dostáva ho to do pozície odmietania vierohodnosti alebo pravdivosti 
Môjho Nového Zjavenia. Pretože Nové Zjavenie obsahuje Moje Slovo, odmietať ho 
znamená odmietať Mňa. Takým odmietaním sa odmietajúci jedinec uvádza do 
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duchovne veľmi nebezpečnej situácie, ktorá na neho/ňu uvaľuje všetky nepríjemné 
dôsledky, výsledky a následky takého odmietnutia." 

  

Protože přijetí Mojí nové a později i nejnovější přirozenosti včetně knih NZPJK je 
prostředkem i podmínkou eliminace negativního stavu a zahájení nového cyklu bez 
jeho existence a ovlivňování, zaměří se naše Mise Boží rodiny na osobní kontakty s 
připravenými bytostmi v celém Multivesmíru, do rozdělení lidstva i na Nule. V 
NZPJKBR jsem napsal/a, že jedinou vstupenkou do Ráje (pozitivního stavu) jsou vaše 
vibrace lásky. To je pravda, protože každý nemůže být obeznámen s nejnovějším 
Božím slovem do času rozdělení. Protože jsem absolutní, mám připraven dokonalý 
plán pro jednotlivce i skupiny obyvatel, které splní podmínky převibrování. Jak už víte, 
první bytostí, která převibruje přímo na Novou Zemi v 5D v novém cyklu času a novém 
Multivesmíru, budu Já v těle Jany, abych otevřel/a cestu ostatním, nejdříve 12 
hvězdám = nejbližším spolupracovníkům, poté dalším představitelům Boží rodiny a 
lidem, kteří nás přijmou ve svém srdci. Drtivá většina lidí se do vytržení nedozví o 
Mém působení v těle Jany ani o knihách NZPJK, a proto tyto životně důležité informace 
dostanou až na lodích vesmírných lidí, kde se budou připravovat na nový život v 
pozitivním stavu, nebo po smrti těla. Pak si vyberou, zda Mě přijmou, nebo odmítnou 
včetně Mého slova. Vytržení = evakuovaní budou mít jednodušší rozhodování, protože 
už na ně nebude mít žádný vliv negativní stav se svými ovládacími programy. Každý si 
může zvolit, zda se nechá umístit přímo na Novou Zemi, nebo na jinou planetu v 
pozitivním stavu, jak v novém, tak i v současném cyklu času. Nenechejte se odvést ode 
Mne, Pána Ježíše Krista Boží rodiny a knih Nového zjevení falešnými proroky a 
odpůrci, abyste zde nezůstali ponecháni v čase vytržení a netrpěli spolu se zbytkem 
lidstva pod vládou Pseudotvůrců s čipem pod kůží. Děkuji vám za podporu a 
spolupráci, velmi vás miluji. 

Citát z Dialogu 146: 
https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/NFrowbFhZ6G 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 7. 10. 2018

https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/NFrowbFhZ6G
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181002 VÝZVY PSEUDOTVŮRCŮM, RENEGÁTŮM A ANTITÝMU BR 
OD TÝMU BOŽÍ RODINY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

členové Týmu Boží rodiny byli včera požádáni, aby napsali vzkaz našim odpůrcům v 
peklech i na Nule, pokud to tak cítí ve svém srdci. Uveřejňuji všechny, které došly do 
doby zveřejnění tohoto sdělení a dle potřeby budeme pokračovat jindy. 

 

Jan Lajda: Vzkaz bytostem temnoty 

Vím, že se opakuji, a také vím, že to některým může znít jako chlubení, ale není to 
chlubení. Přečetl jsem celkem tisíce stran všech knih NZPJK: Od knihy „Základy lidské 
duchovnosti“ (zdůraznil bych slovo ZÁKLADY), přes ostatní typu „Kdo jsi a proč jsi 
zde?“ až po Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Korolária NZPJK a Dialogy s Pánem 
Ježíšem Kristem. To vše jsou knihy od Petra Daniela Francucha, který komunikoval s 
Pánem Ježíšem Kristem. Všechny ty knihy jsem přečetl minimálně dvakrát. 
Pak tu máme Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny od Jany Kyslíkové - 
inkarnace ženského principu PJK. Tuto knihu právě čtu po čtvrté. Plus další doplnění a 
plno doplňujících informací od AA Rafaela a dalších spolupracovníků.  

Všechny tyto informace se vzájemně nevylučují, ale naopak spolu souhlasí. Informace 
se opakují a zároveň doplňují o další nové, nebo je PJK poopraví ( má na to právo), aby 
vyhovovaly následující době, ale pořád se nijak vzájemně nevylučují a neodporují si. 
Pravda, sdělená nám lidem Pánem Ježíšem Kristem (v budoucím cyklu Pánem Ježíšem 
Kristem Boží Rodinou), je sdělována v postupných krocích - celou bychom ji neunesli, 
protože vše je tady obráceně proti pozitivnímu stavu (včetně nás lidí) a byl by to pro 
nás takový šok, že bychom to nemuseli v lepším případě rozdýchat. Tedy, co bylo 
včera, nemusí být takové i dnes a co je takové dnes, nemusí být takové zítra. Každý z 
nás je připraven na různé informace a vyhledává si takové, na které je vnitřně 
duchovně připraven. Ne každý umí komunikovat se svým nitrem, se svou intuicí, s PJK 
v nás, na takové úrovni, aby nemusel číst takové informace. Pravda sdělená ve všech 
knihách tu není jen tak pro srandu, aby si někteří řekli: „Já umím perfektně 
komunikovat se svým nitrem a veškeré informace mám ze svého nitra. Takže čtení 
nepotřebuji.“ I takoví lidé by si měli takto získané informace ověřit, zda souhlasí s tím, 
co je psáno v těchto knihách. Nikdo neříká, že musíte sedět v těch knihách od rána do 
večera. Stačí pár odstavců, řádků - na kolik se kdo cítí. Ty knihy nám byly dány jako 
vodítko, abychom měli jistotu, že to, co nám říká naše nitro, intuice, je opravdu od PJK, 
a ne od někoho, kdo si na Něj/Ni jen hraje. Máte zde jednoduchou, ale důležitou 
pomůcku:  
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Pokud vám váš vnitřní hlas radí nečíst tyto knihy - není to pravý PJK. 
Pokud vám váš vnitřní hlas říká něco, co je v rozporu s informacemi z těchto knih - 
není to pravý PJK. 

Tím jsem chtěl naznačit a říct, že věřím Petru Danielovi Francuchovi a Janě Kyslíkové 
(inkarnaci ženského principu PJK) ve všem, co kdy napsali a řekli. Cokoliv, co je v 
rozporu s těmito informacemi z knih NZPJK, považuji za lež a hanobení Božího Slova. 
Na druhou stranu nikdo není nucen věřit těmto informacím. Každý máme svobodnou 
vůli a volbu se rozhodnout číst, či nečíst a věřit, či nevěřit. 

Ale zde přichází další zádrhel. Protože jsme každý na jiné duchovní úrovni, každý z nás 
zvládne číst něco jiného. Někdo se zasekne u Rozhovorů s vesmírnými přáteli a dál ho 
to nepustí, jiný zvládne NZPJKBR, protože je psáno tím nejjednodušším jazykem a další 
se pustí do hlubších a podrobnějších rozborů Pravdy v knihách od Petra D. Francucha. 
Každému je dáno to, co zrovna potřebuje. Není na místě, abychom se smáli nebo 
vysmívali někomu, kdo je duchovně na nižší úrovni. Protože i oni dřív nebo později 
dojdou k vyššímu poznání. 

Takže vy, co se vysmíváte těmto knihám a informacím v nich uvedených, nejste 
bohužel vedeni Pánem Ježíšem Kristem, ale svým egem, které má původ v negativním 
stavu. I tímto chováním prospíváte celku, neboť ukazujete jací nebýt, co nedělat, co 
neříkat a jak se nechovat. V Bibli se psalo „podle jejich ovoce je poznáte“. A musím říct, 
že vaše slova dost hořknou v žaludku. Přeji vám brzké prozření a pochopení toho, kde 
se v tomto systému nacházíme a kam směřujeme. Kéž je pravý PJK s vámi. 

 

Eva Bolfíková 

Od momentu, kedy som prijala účel všetkého milého i nemilého (nie len) v ľudských 
životoch poznaním „základnej otázky“ prijala som aj to, že je tu potrebný - nech sa 
prejavuje akokoľvek, aj najhoršie - svet negativity a tí, čo mu slúžia. Toto poznanie je 
úplnym a zároveň veľmi jednoduchým kľúčom k jednaniu vo všetkých situáciách, kedy 
dochádza k stretom s negativitou. Nemožno sa jej úplne vyhnúť, nemožno sa s ňou 
stotožniť, nemožno jej podľahnúť, nemožno ju nepoznať a neodhaliť, tváriť sa, že je 
iná, ako je... ale - nemožno ju ani súdiť. 

S vedomím toho, že dokonalý plán PJK pre tento časový cyklus v každom okamihu 
nášho bytia predkladá krok za krokom scenár, kde každý zúčastnený má svoje 
nevyhnutné miesto, možno aj všetku pseudo-tvorbu a jej autorov prijímať s vďakou - 
za poznanie, skúsenosť, ukážky všetkého úsilia negativity. Pri všetkých „stretoch“ v 
priamej komunikácii, či inak, je zrejmé, že - bolesť a nepríjemné pocity sú vzájomné. 
Pre tmu je svetlo veľkou bolesťou, rovnako ako tma pre svetlo. Rozdielne sú stratégie, 
ako to zlvádnuť, i cieľ. Tma bude ničiť, útočiť (na Lásku, Pravdu), svetlo bude 
odhaľovať, vysvetľovať... Každý sa prejaví spôsobom, ktorý skôr, či neskôr prinesie 
ovocie, a je tak v poriadku. 

Negatívna strana takto ukazuje všetkým svoju skutočnú povahu, ktorá je pre tých, 
ktorí kráčajú s PJK, PJKBR, prijímajú a praktikujú prinípy NZ vo všetkých zdrojoch, 
ľahko čitateľná. Ukazujú tu, že cesta z negativity i nevedomia späť k PJK, PJKBR je síce 
veľmi bolestná, ale jediná, ktorá „niekam vedie“... cesta negativity vedie „do nikam“, 
resp. k zničeniu seba samej... Preto veľké želanie smerom k negativite a jej autorom - 
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svetlo, Láska, Pravda sú síce bolestné a túžba zničiť to všetko - veľká (až šialená), ale je 
to - cesta ŽIVOTA, večného bytia, je otvorená pre všetkých a v milujúcej náruči PJK, 
PJKBR, zvládnuteľná. 

Príde chvíľa, keď negatívna strana pochopí, že - tí, na ktorých dnes tak zúfalo útočí, sú 
tu a robia s pomocou PJK, PJKBR všetko preto, aby aj oni dostali šancu nájsť v sebe 
Božiu iskru a vrátiť sa tam, odkiaľ pôvodne vzišli. 

 

Patrik Futó: Dopis Pseudotvorcom a Renegátom 

Pseudotvorci a Renegáti, ďakujeme vám, že ukazujete a zobrazujete (zatiaľ) život bez 
Pána Ježiša Krista. Ďakujeme zvláštne vám Pseudotvorcom, že ste dobrovoľne a po 
dohode s PJK vybrali zobraziť negatívny stav. Chceli ste spoznať, ako by sa vyvíjal život 
keby nebol odvodzovaný nie z duchovných princípov a nie od Najvyššieho, ale zo 
stupňa prírodného z najviac vonkajšieho postavenia Stvorenia, nie z najvnútornejšej 
pozície Stvorenia, ako tomu vždy bolo? Viz knihy Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista od 
Petra D. F. a Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, Božej rodiny od druhej priamej 
inkarnácie PJK v tele ženy. Tieto knihy a mnohé ďalšie od Petra D. F. majú k dispozícií z 
lásky k vám všetky bytosti v peklách i v pravom stvorení. Kedže na každú otázku je 
treba zodpovedať, PJK vám dal voľný priestor na odpovedanie tejto otázky, ktorá 
zatiaľ trvá. Táto otázka má relatívny charakter, a preto môže trvať len jeden krátky 
cyklus času. Bola vám vymazaná pamäť, aby ste si nič nepamätali a odpovedanie mohlo 
byť platné a účinné. PJK vám sľúbil, že na konci tohto experimentu každého z vás spasí 
a odpustí vám aj tie najhoršie činy a vymaže vám spomienky na tento život. 
Samozrejme toto všetko sa môže udiať len na základe vašej slobodnej voľby. Netúžite 
žiť konečne v láske a večnej radosti? Nemajte strach v sebe nájsť len kúsok svetla a 
túžbu zažiť konečne iný život. Negatívny stav, v ktorom žijete, je pominuteľný a skončí. 
Ja, Patrik, vám odpúšťam vaše útoky, lebo ste robili a robíte len to, čo musíte a viete. 
Ale aj toto sa môže zmeniť, keď prijmete pomocnú ruku, ktorú vám ponúkame my, tím 
božej rodiny. Ten, kto sa odhodlá konvertovať, nemusí mať strach z trestu, lebo tomu 
pridá PJK ochranu. Náš tím božej rodiny napádate za účelom nás zničiť, na čele z vašou 
najmocnejšou Lady Acriou v tele Moniky Novákovej. Podnikáte všemožné a nemožné 
útoky nás zastaviť, alebo minimálne nám znížiť vibrácie a navodiť nechuť ďalej 
pokračovať. To sa ale nemôže stať, pretože tím božej rodiny a jeho samotný účel na 
planéte nula má vopred vyhrané. Len láska dokáže vždy zvíťaziť nad zlom a to platí 
vždy, pretože láska je absolútnej povahy. Zlo, ktorému holdujete, nemôže byť nikdy 
večné ani absolútne. Zoberte si príklad z bytostí, ktoré konvertovali, oni prijali liek, 
ktorý máte k dispozícií vďaka veľmi obetavej práce AA Martiny Siri Michaely v tele 
Martiny Skrbovej. Martina, ktorá z lásky k celému stvoreniu podstupuje to najväčšiu 
obeť a i vám pomohla a pomáha ku konvertovaniu. Stačí len zatúžiť po živote úplne 
inom, než poznáte. Baví vás byť večným otrokom? Mať nad sebou krvilačného 
panovníka, ktorému je ukradnutý vás život a blaho? Len život v pozitívnom stave vám 
ponúka to najkrajšie, čo môže existovať, a to je láska. PJK = láska, a naopak. Bytosti, 
ktoré konvertovali, si už uvedomili svoju márnosť a úbohosť, keby mali pokračovať 
v stave, v ktorom ste práve teraz. Negatívny stav je tá márnosť a úbohosť a vedie len 
do záhuby a k utrpeniu. Nás tím božej rodiny, ktorý je prítomný k lásky k celému 
stvoreniu, je vám ochotný vždy podať pomocnú ruku. Náš milovaný PJK, ktorý je 
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prítomný v božej rodine a tentokrát v tele ženy, je vám vždy ochotná pomôcť. Ako 
viete, volá sa Janka a tiež z lásky podstupuje tú najväčšiu obeť. Áno, PJK už po druhý 
krát sa znížil na tú najúbohejšiu úroveň z lásky k celému stvoreniu. Vy, ktorí stále 
odmietate pomoc a zmenu, robte zatiaľ to, čo dokážete, ale verte, že každý si tak či tak 
musí na konci vybrať. Prajem vám veľa túžby po krajšom živote v láske a hojnosti na 
veky, pretože len to môže trvať večne. 

S pozdravom Patrik Gorloj a Pán Ježíš Kristus Boží rodina. 

 

Mirek Jurčík 

PŘI KAŽDÉM čtení slohových prací Moniky Novákové pociťujeme s Majdou doslova 
ÚZKOST, SEVŘENÍ SRDCE, PRÁZDNOTU, TEMNOTU. PŘÍ KAŽDÉM čtení jejich textů je 
téměř nemožné pro nás číst vše až do konce. BOLÍ NÁS TO a jsme nějaký čas po 
přečtení OTRÁVENI. Tyto stavy přicházejí i při čtení nejen jejích komentářů, ale i 
komentářů Jany Veberové a nově také Lucie Sedláčkové, viz její sdělení. Platí to, pokud 
se vyjádří i Mirko Polevič. PŘI KAŽDÉM čtení mi vždy přichází na mysl tyto slova „PÍŠE 
A POPISUJE SAMU SEBE“. 

Antitým plní účel svého vytvoření: 

- pošpinit, zesměšnit, oddělit Janu Kyslíkovou od jejího Božství 

- pošpinit, zesměšnit členy BR 

- zpochybnit účel a význam Mise Boží Rodiny. 

Tímto bychom se my, rodina Germainů v tělech, rádi vyjádřili a posíláme vzkaz do zóny 
vymístění. VAŠE počínání je však marné, je marné, je marné. My, členové Boží Rodiny, 
máme přímo ve své DNA a SRDCI zapsáno: 

- Jana Kyslíková je přímou inkarnací PJKBR 

- Misi Boží Rodiny máme pevně v sobě ukotvenou 

Ještě na chvíli máte dovoleno Absolutním, tedy Pánem Ježíšem Kristem Boží 
Rodinou vyvíjet tlaky a útoky na nás, členy Boží Rodiny a, i když je nám z vás velmi 
těžko, vždy máme a dostáváme v pravou chvíli adekvátní pomoc Pána Ježíše Krista 
Boží Rodiny. 

Rád bych poslal svými slovy osobní vzkaz přímo vládcům pekel. I přes to, jak moc mne 
každý den drtíte, svíráte, bombardujete mou Mysl i Srdce, já s pomocí Pána Ježíše 
Krista Boží Rodina stále STOJÍM!!! 

Mějte se Krásně a Láskyplně 

NECHŤ SE VAŠE SRDCE LÁSKOU A SVĚTLEM ROZSVÍTÍ 

 

Darina Začalová 

Milá Moniko a všichni ostatní, co napadáte nás, agenty pozitivního stavu. Přeji Ti a 
Všem ostatním, abyste procitli a probudili se z dlouhého snu, ve kterém se plácáte. 
Přeji Vám, abyste skutečně našli pravou lásku PJKBR. Vím, že není jednoduché být 
skutečně láskyplným a srdečným člověkem, když to nemáte v povaze. Je to těžké, když 
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nad Vámi bdí Vaši agenti a nenechají Vás procitnout. Ale věřím, že procitnete, 
probudíte se a stanete se zářivými bytostmi světla a budete pracovat pro pozitivní 
stav. Je zcela jedno, jaké bytosti ve skutečnosti jste, ale jste tu teď v lidských tělech, 
těch nedokonalých! Máte tu sice jistý úkol, ale můžete ho změnit ve prospěch celého 
Stvoření. 

 

Tomáš Janda: Vzkaz bytostem temnoty nejen zde na Nule. 

Věci, které byly spuštěny nelze vrátit, tak jako nikdy nebude dovoleno zneškodnit Misi 
Boží Rodiny. Z tohoto pohledu je napadání naší mise, pozitivního stavu a PJKBR jen 
ukázka zlovolného úmyslu alespoň co nejvíce uškodit (v rámci dovolení), když už více 
nezmůžete. Někteří odpůrci PJKBR a pozitivního stavu již opustili vaše řady a vydali se 
na cestu zpět k našemu společnému, jedinému a absolutnímu bohu PJKBR, protože si 
již odpověděli na otázku - „Jak by vypadal život bez PJKBR a jeho lásky“. Toto je i můj 
vzkaz pro vás, bytosti vašeho království pekelného, jež se urputně snažíte protlačit 
svou pravdu. PJKBR vás čeká s otevřenou náručí, stačí jen otevřít své srdce a zanechat 
již tohoto divadla. Mnozí z vašich bývalých představitelů si to již uvědomili a přeji to i 
vám v co nejkratší době. 

Thor 

 

Anna Balážová 

Dobry vecer Thora Amira Kaminari. Nezvyknem reagovat na Vase spravy, lebo z 
Vaseho srdca slahaju iba plamene a jed, ale tento krat ste to prehnala na neznesitelne 
maximum, aj ked sa od Vas da cakat naozaj vsetko len to najhorsie. Ta Vasa 
hologramicka rozpravka ako sen je cista pasca na nevedomich ludi. Mimochodom 
zabudla som sa predstavit. Pise zivy hologram z masa a kosti menom Anna Anet 
Balazova. Popisali ste presne negativny stav, ktory doverne poznate, lebo tam patrite a 
od tial pochadzate. Tam sa tiez vratite. Je mi nesmierne luto, ze az takto daleko 
dokazete zajst. Tie hnusne urazky Janicky a PJK, bez ktoreho by ste nedychali, a to 
vsetko, co popisujete, je jeden odporny hnus, co mate vo Vasom svete, a od 
pozitivneho sveta a lasky to ma velmi dleko.. Ale jasne, ze vy si to ani len predsavit 
neviete a tak popisujete Vas svet, do ktoreho nas hadzete... ale mate velikansku smolu... 
pravda za kratku dobu vide najavo a ukaze sa prava tvar Vaseho skazeneho sveta, 
prehniteho a zotroceneho, kde brat brata nepozna a sestra sestru a klamstvo a krutost 
maju na ruziach ustlane... Kopete okolo seba, lebo sa blizi hodina pravdy a Vase 
konanie bude spravodlivo potrestane, lebo kto s cim bojuje, s tym aj hynie. 
Nikdy nedopustim, aby niekto urazal Bohynu jedinu na svete a vo vesmire, Janicku 
Kyslikovu, moju mamicku a tu najcistejsiu bytost plnu lasky, nehy, citu a oddanosti, 
ktora by za nas aj zomrela... Ako si dovolujete tak hnusne urazat a popisovat jej deti?! 
To je drzost najhrubsieho zrna! Vo Vasom svete ziju rozne strasne bytosti, tak ze mate 
od kilal brat inspiraciu... Svet v pozitivnom stave je krasny, cisty, ziarivy, o akom sa 
Vam ani len nesniva. Janicka je laska, pravda a vecny zivot a po prevybrovani sa to 
ukaze vsetkym, aj ked chystate strasne pasce holografickych klamsiev pre spiacich 
ludi, ten, kto ma v sebe lasku, aj tak Vam neuveri, lebo ten nas Boh-Pan Jezis Kristus 
jediny a pravy zivot dava a nezabija a nemuci ako vy... Tolko zla ste sposobili nevinnym 
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ludom, tvorom zijucim na tejto Zemi, prirode, vzduchu, vode... vsade su tie Vase 
smradlave drapy, pachnu po krvy... Nepaci sa Vam, ze nasa sila stupa, stale viac a viac 
rastie, a tak robite vsetko pre to, aby ste nas pred svetom potopili a zaslapali,  
odstranili... ale to sa Vam nepodary nikdy. Pre celu Boziu Rodinu bude vzdy jedina a 
prava Janicka Bohyna/Boh/PJKBR a my si ju/ich nedame, piste si, co chcete, robte veci, 
ako chcete, cas sa naplna, konci Vam zabava, aj ked Vam musi na kratku dobu byt este 
umoznene kratke vitazstvo, ale nebude to dlho trvat, lebo laska navzdy zvitazi a potom 
pride nase vitazstvo, aj ked mi nebojujeme ako vy nefer... my sirime lasku a pravdu. Aj 
ked je mi z Vas zle, po druhej strane aj luto... odpustam, odpusam z celeho srdiecka 
Vam a posielam vela lasky. 

 

Magdaléna Trstenská 

Ja, ako clen BR odkazujem vsetkym pseudotvorcom a renegatom, aby konecne prestali 
utocit na Janku Kyslikovu, PJK v tele a ostatnych clenov BR, ktori si koname svoje 
dolezite poslanie na planete Nula. Uz je na case, aby bol zlikvidovany NS, ktory ste vy 
vytvorili, a tak sposobili vsetkym bytostiam, ktore ste pretvorili k tomu, aby vam 
sluzili, velke utrpenie. Ved aj vas stvoril PJK a je vo vas jeho iskra, bez ktorej by ste 
neexistovali, tak sa konecne aj vy spamatajte, ze to, co ste vy vytvorili, nikomu 
neprospieva, ani vam nie. Ci sa vam dobre zije v tej nenavisti v tom, ze vytvarate len zlo 
alebo vsetko nicite? Netuzite po laske, po objati milovanej bytosti, po slnku, nadhernej 
prirode krasnych farieb? Zamyslite sa nad sebou. Je cas, aby ste zmenili svoj zivot a 
vratili sa naspat do milovanej naruce PJK, ktory vas, svojich synov a dcery s laskou 
prijme. Clenovia BR v tom s laskou pomahaju tym, ktori sa uz rozhodli vratit domov k 
PJK. My, clenovia BR sme verni PJK a Janke Kyslikovej, su to nasi milovani rodicia, od 
ktorych sa nemienime odvratit, aj ked sa o to vsetkymi silami snazite. Mate to uplne 
zbytocne, negativnemu stavu bude, aj cez vase velke usilie ho zachovat, navzdy koniec. 
Ste vlastne tiez nasi bratia a sestry a s laskou vas privitame v nasom domove s nasimi 
milovanymi rodicmi PJKBR. Toto som pisala s hlbky svojho srdca . 

 

Eva Carová 

Dopis pro bytosti temnoty... Žít ubohý život ve zprzněném těle od Pseudotvůrců je pro 
bytosti světla skutečné utrpení a již velmi toužíme dostat se zpět na svobodu do světů 
v pravém stvoření. Okovy, kterými nás vy a vaši vládcové svazují, jsou mnohdy k 
nesnesení a nic na tom nemění ani fakt, že pro vás je tento ubohý odlesk reality a 
otroctví, které jste na nás a další bytosti uvalili, věcí milou a žádoucí. Negativ se ale 
nestane pozitivním obrazem, i když je nasvěcován ze všech stran. Stále jsou tam 
políčka zrcadlově převrácená a to co vám se jeví jako světelná podstata, nám zavání 
nicotou a destrukcí. Žijete z naší energie a pokoušíte se nám odebrat i poslední zbytky 
sil, co nám ještě zbývají. My přesto víme, že naše mise je spravedlivá a oběť, kterou 
přinášíme, není marná. Již před inkarnací jsme souhlasili s tím, že podstoupíme tuto 
zkušenost a setkáme se na bitevním poli planety Země, abychom přinesli světlo a 
odvedli do bezpečí co největší počet lidí. I vy plníte svou úlohu a věrně sloužíte svým 
pánům. Zatímco ale láska absolutního Boha, kterému věrně sloužíme, trvá do věčnosti, 
zmar a destrukce, kterou produkují temné světy i vaším zastoupením, potrvá jen jeden 
časový cyklus. Pak nevyhnutelně budete postaveni před otázku, jestli dát přednost 
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životu v pravém stvoření a návratu do náruče milujícího Boha, nebo se stanete jen 
odstrašující vzpomínkou na to, co v budoucnu už nikdy nevolit. Pán Ježíš Kristus dává 
všem relativním bytostem ze své absolutní pozice svobodu volby a je tedy jen na vás, 
jak se rozhodnete. Nesmírně miluje všechny bytosti, i ty, co si nejsou spojením s 
ním/ní vědomi nebo proti němu/ní aktivně vystupují. I vy jste vyživováni boží jiskrou 
a přeji vám, abyste skrze tuto jiskru došli spásy a naplnění. 

Děkuji všem za podporu a spolupráci, velmi si vážím vaší nesmírné oběti pro Stvoření, 
miluji vás. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 2. 10. 2018 
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181001 O NOVÝCH PRAKTIKÁCH ANTITÝMU BOŽÍ RODINY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

mnozí z vás jste nyní svědky zesilujícího boje mezi světlem a temnotou, který se 
projevuje i na hmotné úrovni. Pracovníci temné strany v tomto čase přišli s novým 
střelivem proti naší Misi Boží rodiny, spočívajícího v tvrzení, že očité důkazy a 
svědectví o životě na Nové Zemi a dalších světech Multivesmíru, které budou k 
dispozici po převibrování Bohyně a 1. vlny nejbližších spolupracovníků, jsou/budou 
dílem negativních entit. Už v předstihu si tak připravují půdu pro budoucí napadání 
naší činnosti a budují tím základ, na němž pak snáze budou moci obhajovat své 
argumenty proti videím, fotografiím a živým důkazům, jež budeme na tuto planetu 
přinášet. 

Podle příběhu, jehož autorem je Monika Nováková, přímá inkarnace Lady Acrie z -12D 
Zóny Vymístění a družka vládce pekel Alláha, je Duchovní centrum vyjádřeno těmito 
slovy (viz citát z jejího příspěvku ze dne 30. 9. 2018): 

  

„Je to celé temné místo. V hlubokém černém vesmíru. Stojí zde stůl, rozdělený do 
písmena T, na něm bílý ubrus. Za vrch stolem sedí Jana, vedle ní PJK, a jejich dvě děti. 
Na stole je plno jídla a kolem krásná louka. Jana zde září do okolí a stejně tak členové 
týmu BR. Avšak tohle je pouhá iluze, včetně modrého nebe, louk a hájů, jezer i moře, a 
malé vesnice, za kterou se rozprostírá bílé město. Je to pouhý klam. Jakoby se člověk 
díval na odraz v okenním skle. Lze vidět odraz, ale také je možné podívat se dál na to, 
co je za oknem. Stačí se jen dobře podívat. A jde to vidět. Nebo jde vidět i obojí naráz. 
Mne ale zajímal pohled do hloubky toho všeho. A tak jsem se blíž podívala na to, co se 
zde děje. Jídlo na stole bylo ve skutečnosti zkažené. Všude zde byla temnota, do které 
svítily hologramy. Nehostinný, smutný svět, plný prachu a kamenů. A zde v té temnotě 
září Jana a členové týmu BR, kteří přicházejí blíž a klaní se tzv. „Boží Rodině“, což jsou 
hologramy, které nosí různé bytosti na sobě. Jenom Jana je zde pravá a sama sebou, ale 
v jejím nitru je něco temného. Ano září, ale je v tom něco, co nejde popsat. V jejím nitru 
je tma obklopující její jiskru a prostupující celou její bytost. Tak když už jsem viděla 
tohle, šla jsem dál a podívat se blíž, kdo pak se nám to hraje na PJK a ostatní? V 
hologramu PJK sedí šediváček a přimlouvá se Janě, která si hledí svého jídla a členů 
týmu BR, kteří celý natěšení přicházejí ke stolu, aby s ní mluvili a přisedli si ke stolu. 
Každý se jí mírně ukloní, než jde dál. Okolo sedí dvě děti, kluk a holka, každý z jedné 
strany. Kluk u Jany a holka u PJK. V hologramu kluka sedí něco, co neumím popsat 
jinak než mutant s červenou kůží. Má velké zuby vyčnívající z papule a velké žluté oči 
se svislými, černými zornicemi. Místo nosu rypáček, ale tělo téměř lidské. V hologramu 
holky sedí ještěr. (…) Lze vidět, že celý asteroid je zahalen touto projekcí, která je 
viditelná pro důvěřivé lidi. Tento hologram je také tím, co členové BR popisují jako 
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DCBR, které navštěvují ve snech. Hologram vypadá opravdu krásně, jen uvnitř je to 
poněkud… shnilé.“ (Konec citátu.) 

  

Pseudotvůrci a Renegáti vyvíjejí všemožné úsilí napadat a zesměšňovat naši práci. 
Dobře vědí, že převibrování Jany se blíží mílovými kroky, proto ještě před 
uskutečněním této převratné události přišli s tvrzením, že Duchovní centrum Boží 
rodiny na Nové Zemi je pouze hologram, který zastiňuje skutečnou realitu. Dle tvrzení 
inkarnace Lady Acrie z -12D Zóny Vymístění, se toto místo, odkud budeme po spuštění 
Mise působit, nenachází v 5. dimenzi pozitivního stavu, nýbrž na asteroidu umístěného 
v těch nejhlubších peklech. Z Jany, ženské podstaty Stvořitele Pána Ježíše Krista se 
neštítí dělat duševně nemocného člověka s velkým egem, který si k sobě poutá věrné 
ovce poslouchající na slovo a jdoucí na porážku. Agenti negativního stavu zároveň 
přímo i nepřímo osočují všechny naše přátele, kteří ze svobodné vůle, s pokorou a 
hlavně s láskou v srdci plní můj dokonalý plán na vyvedení části lidstva do ráje. Blízcí 
spolupracovníci, kteří své poslání a Misi Boží rodiny kladou na první místo ve svém 
životě, však na vlastní kůži zažívají dokonalost mých kroků, pociťují zesílenou ochranu 
a moji přítomnost ve všech aspektech jejich existence. Jsou jasnými majáky v 
rozbouřeném světě plném násilí a nenávisti. Na tyto mé představitele nemohou 
zapůsobit žádné argumenty z pekel, jimiž se naši odpůrci snaží přesvědčit zejména ty, 
kteří nemají upevněnou víru ve Mě, Pána Ježíše Krista, sedí na dvou židlích, nebo 
jednoduše nevědí, o co zde ve skutečnosti jde. Právě na lidi neznalé situace a na 
duchovně probouzející se jedince bude i v budoucnu cílit Antitým Boží rodiny nejvíce. 

Božství Jany zpochybňují tito agenti negativního stavu již od dob, kdy byli odhaleni. Od 
té chvíle proti nám používají všemožné argumenty a při tom se ohánějí mým svatým 
jménem. Kdo má srdce otevřené a disponuje alespoň základními znalostmi knih 
Nového zjevení, nenechá se vtáhnout do této nastražené pasti a pavoučí sítě ovládacích 
programů. Já, absolutní Pán Ježíš Kristus, mám své mluvčí a spolupracovníky ve všech 
oblastech Multivesmíru, kteří konají pestrou škálu duchovní práce, sloužící k co 
nejrychlejšímu konci jsoucna a bytí negativního stavu. Jsem zde s vámi již podruhé a 
naposledy v lidském hrubohmotném těle a jako žena zažívám bezpočet duchovních, 
duševních i fyzických zkoušek, abychom společně všem bytostem ve Stvoření ukázali 
naši lásku k celému Multivesmíru i v těch nejtěžších podmínkách, otevřeli bránu do 
nebe pro všechny bytosti s láskou v srdci a zároveň s tím ukázali, že nejsme na území 
pod vládou Pseudotvůrců vítáni. Je pochopitelné, že proti našemu působení na planetě 
Nula se negativní entity zaměřují. Většina tohoto boje se odehrává tzv. za scénou, jen 
malé procento je viditelné na scéně, tzn. ve hmotě. Důkazem toho jsou i zmíněné 
pseudoduchovní články zaměřené proti všemu, co je s Misí Boží rodiny jakkoliv 
spojeno. Bytosti, sledující toto divadlo z Pravého Stvoření, mají o této situaci velmi 
dobrý přehled. Díky tomu, že žijí bez ovládacích programů a nejsou omezeni realitou 
tohoto světa, vědí naprosto přesně, kdo je kdo a jaká je jeho role, jelikož vnímají 
vyzařování jednotlivých aktérů, ať už jde o mé spolupracovníky, nebo odpůrce. Opačná 
situace je u jedinců žijících v různých sférách Zóny Vymístění, jejichž realitou je život v 
naprosté opozici proti pozitivnímu stavu a vesmírným zákonům. Díky mým 
spolupracovníkům se ale i oni postupně dozvídají pravdu o tomto dějství a mnoho z 
nich se už vydává na cestu zpět k věčnému Rodiči. Nejpozději na konci tohoto cyklu 
času bude každý vysvobozen z tohoto duchovně mrtvého života do života po boku 
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Pána Ježíše Krista Boží rodiny, protože s koncem jsoucna a bytí negativního stavu se 
zároveň vyčerpá i užitečnost role každého účastníka pobývajícího v antivesmíru. U lidí 
na planetě Zemi/Nule je situace v tomto ohledu nejsložitější, jelikož zde na každého 
působí obě strany duality. Každý je omezen hrubohmotným tělem, přičemž duch a 
duše člověka je uzavřena v obalu z energoprotoplazmy, což znemožňuje objektivní 
posouzení pravdy a její následné přijetí. Drtivá většina pozemšťanů je navíc až z 95 % 
ovládána důmyslným systémem ovládacích programů a podprahovými signály. Jen ti 
nejvyspělejší se z tohoto matrixu dokážou vymanit a přijímat určitý stupeň pravdy o 
čemkoli. Ta nejcennější a nejvyšší pravda pochází přímo ode Mne, Pána Ježíše Krista a 
nachází se v knihách Nového zjevení. Je přímo spojena s naším týmem Boží rodiny, 
jehož spolupracovníci v čele s Bohyní šíří toto Boží slovo do srdcí i myslí 
naslouchajících, probouzejících se a připravených jedinců. 

Doposud jde pouze o přípravnou fázi našeho působení, kdy božství Jany přijímá určitý 
počet duší na této planetě, a to bez jakýchkoliv vnějších důkazů a konání zázraků. Po 
jejím převibrování ovšem nastane velký zlom a nic už nebude jako dříve. Nebe bude 
spojeno se zemí a vůbec poprvé v historii tohoto světa budou přineseny důkazy o 
životě na Nové Zemi a dalších světech Multivesmíru. Toho si postupem času bude 
všímat stále větší počet lidí, přesto se nezprostředkované působení Boží rodiny 
nebude orientovat na davy, ale pouze na ty, kteří jsou ochotni svým srdcem přijmout 
tyto důkazy za své a rovněž přijmout skutečnost o tom, že Já, Pán Ježíš Kristus, zde v 
současnosti působím v ženském těle. Právě za těmito jedinci, kteří s čistým úmyslem 
projeví zájem o osobní setkání, budeme moci z 5. dimenze přicestovat a pobýt s nimi v 
přátelských vibracích souznění a porozumění. Stále tedy bude platit nezbytnost přijetí 
z nitra. Dispozice důkazů o životě mimo tento svět nebude znamenat popření tohoto 
faktu. Vnějším vizuálním kontaktem s námi skrze videa a fotografie se lidem pouze 
naskytne jedinečná příležitost opustit staré životní vzorce, přičemž jim to bude sloužit 
jako vodítko, kterým pak budou schopni zvnitřnit si tato fakta a následně z nitra 
přijmout Druhý příchod Pána Ježíše Krista. Nedlouho před vyvrcholením rozdělení 
lidstva a vytržením jeho části do Pravého Stvoření navíc přijde Událost/Varování, kdy 
pozemšťané dostanou celoplošný důkaz o mojí existenci. Jak už mnozí z vás vědí, 
Událost bude bagatelizována masovými médii a uznávanými elitami ve snaze 
racionálně ospravedlnit tuto celoplanetární příhodu a přimět pozemšťany k aplikaci 
jim vyhovujícího názoru. 

Stejně bude postupovat i Antitým Boží rodiny, který je připraven od samého spuštění 
naší Mise z Nové Země bagatelizovat náš obrazový i textový materiál přenášený na 
planetu Nula z různých oblastí Multivesmíru. Budou využívat jakékoliv příležitosti k 
dokázání vlastní pseudopravdy, ve snaze svést z cesty do ráje hledající duše a 
vytrhnout je z boží náruče. Ještě v předstihu označili místo, kam se Jana a někteří 
spolupracovníci přesunou, za hologram, jenž je ve skutečnosti asteroidem v peklech a 
pokusnou oblastí, kde otročí bytosti různých ras pro své ještěří mocipány. Jen 
duchovně slepý a hluchý bude považovat tuto absurdní pohádku za pravdu. 
Pseudotvůrci, kteří za tímto výplodem stojí, se těmito kroky snaží kromě jiného odvést 
pozornost od své skutečné podstaty. Pasují do role světelných bytostí a zachránců 
Stvoření, vševědoucích bohů, kteří nejlépe vědí, co je dobré pro blaho všech. Nic ale 
není dále od pravdy. 
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Bezpodmínečně miluji každou bytost, dokonce i ty, které mi plivají do tváře, útočí na 
mě a mé představitele a snaží se znevěrohodnit, podkopat a zničit naši práci. 
Promlouvám ke všem bytostem ze Zóny Vymístění, ale zejména pak k Monice N., Lucii 
S. a Janě V., jejichž poslání spočívá v bezpodmínečném plnění vůle vládce pekel Alláha. 
Jako Stvořitel všeho a všech vidím do jejich srdce a vím velice dobře, co se skrývá za 
jejich jednáním a pohnutkami. I ony však plní prospěšnou roli celku, jež v konečném 
důsledku pomáhá celému Stvoření. Moje náruč je pro ně a pro každého marnotratného 
syna a dceru, bez ohledu na čas, okolnosti a podmínky, otevřena. Těším se na každého, 
kdo z vlastní svobodné vůle požádá o odpuštění a vrátí se zpět ke mně. Až budou 
všechna zla a nepravdy vyčerpány, tento bezbožný způsob života přestane existovat. V 
novém cyklu času bude každý předešlý účastník negativního stavu očištěn a navrácen 
do pozitivního stavu, aby mohl žít radostný, šťastný a naplněný život v čisté lásce. 

Děkuji vám všem a těším se na společný život v ráji. Miluji vás. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 10. 2018 
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180929 UPŘESNĚNÍ ROLE ANTITÝMU BOŽÍ RODINY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

jak jsme napsali v knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, v tomto světě 
zamořeném lží negativního stavu je nezbytné předávat pravdu po kapkách, aby ji 
vůbec někdo byl schopen přijmout (přirovnání k odlupování slupek cibule). Naše Mise 
Boží rodiny je z pochopitelných důvodů terčem útoků Pseudotvůrců, Renegátů a jejich 
poskoků z pekel. Na jaře jsme vás informovali o utváření antitýmu Boží rodiny, který 
má za úkol zpochybňovat božství Jany a nejnovější Boží slovo a zároveň bagatelizovat i 
předchozí dávku Nového zjevení, nadiktované Petru D. Francuchovi z nitra Mnou, 
Pánem Ježíšem Kristem (viz http://svetelneinfo.cz/antitym-br/#more-5114). Nyní 
nastal čas, abych vám blíže představil/a hlavní aktéry antitýmu a jejich role. Vládnoucí 
TRIO Pseudotvůrců bylo navenek nahrazeno jakýmsi protipólem Boží rodiny: Alláhem 
a Lady Acrií, které můžeme označit jako Ještěrčí rodinu, jenž na sebe bere různé 
podoby od krásných „lidských“ po ještěří. Protože Acrie je zfabrikována tak, aby 
obsahovala esence všech pseudovýtvorů pekel včetně Renegátů, její podstata 
připomíná chameleona, který mění podobu podle potřeby, někdy vypadá jako hmyzí 
královna (např. kudlanka, sršeň...), avšak nejčastěji svoji podstatu zakrývá oslnivým 
zjevem ženy svůdnice. Jak jsme už napsali s AA Michalem Rafaelem, Alláh má mnoho 
svých klonů, aby vůbec mohl vládnout celé zóně vymístění, protože je pouze relativní, 
nikoli absolutní jako Já, Pán Ježíš Kristus. Stejně tak i jeho družka Acrie používá své 
klony pro různé účely, mimo jiné k napadání našich představitelů, zejména AA Martiny 
Siri Michaely a dalších, kteří s ní denně pracují v zóně vymístění, aby pomáhali 
konvertovat bytostem i v nejhlubších peklech, kam se běžně bytosti světla nedostanou. 
Od roku 2016 do roku 2017 byl náš utvářející se Tým Boží rodiny kontaminován 
bytostmi stvořenými v nejvyšších dimenzích zóny vymístění přímo za účelem 
konkurovat Misi Boží rodiny. Zpočátku nikdo z Týmu Boží rodiny včetně Jany nesměl 
tyto skutečnosti znát, aby mohlo proběhnout vzájemné poznávání, předání klíčů k 
Bifrostu a jeho následné zavlečení do pekel, pozdější očištění v srdci Martiny a předání 
Bohyni Janě. Po odhalení agentky Moniky Novákové došlo k postupnému rozdělení 
Týmu BR na ty, kdo v nitru následují Mě, Pána Ježíše Krista Boží rodinu, a na ty, kdo se 
k nám obrátili zády. Někteří se stali věrnými poskoky své „bohyně“ Moniky, která je 
přímou inkarnací Lady Acrie z -12D zóny vymístění a má mimo jiné schopnost 
ovládání mysli a omotání bytosti svou „pavoučí sítí“, z níž je velmi těžké se dostat. 
Osobní zkušenosti s touto silnou vazbou má jak Martina, tak několik dalších členů 
Týmu BR. Zvláště Martinu si k sobě připoutala tak, že ji nejdříve podstrčila 
pseudoinformaci, že je její dvojče (Thora a Siri z Asgardu) a nemůžou se oddělit, po 
odhalení nových informací přešla na označení dcera (viz její komentář: A rikam ti 
dcero protoze jsi ma dcera. Uz jsme o tom mluvili.), protože jí tak odebírá 
životodárnou energii, kterou nutně potřebuje pro své přežití v tomto těle (energetický 
upír) a zároveň jí do mysli a srdce vpravuje jed, jenž Martinu oslabuje a převrací její 

http://svetelneinfo.cz/antitym-br/
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frekvenci. To vše snáší naše milovaná představitelka s obrovskou trpělivostí, pokorou 
a láskou, protože vše dělá pro dobro celku, budoucí eliminaci negativního stavu a Misi 
Boží rodiny. Tak jako je Bohyně Jana obklopena superstvořenci a stvořenci z 
nejvyšších dimenzí pozitivního stavu, je Monika obklopena pseudo-superstvořenci a 
pseudo-stvořenci z nejvyšších dimenzí negativního stavu. Mezi nejvěrnější 
následovníky pseudo-bohyně patří Lucie Acrie Sedláčková (Sinella Acria Sarigmatka) 
pseudo-stvořenec a peudo-archanděl z -11D, jež je opět genetickým koktejlem: 
ukradené a zprzněné geny bytosti světla Sinelly, která díky napadení pravého Stvoření 
a nakažení extrémní dávkou jedu - viru Pseudotvůrců musí být až do zahájení Mise 
Boží rodiny udržována v umělém spánku = stázi, dále genů bohyně Acrii a genů 
královny Renegátů Sarigmatky (označení všech královen rojů). Další oporou Moniky 
Acrie je Jana Veberová, pseudo-stvořenec a pseudo-archanděl z - 11D, která jako jediná 
z výše uvedených členů antitýmu sdílela knihy NZPJK a ohání se novou přirozeností 
Boha = PJK, jemuž údajně věrně slouží, avšak odvrhla Mě v těle Jany, aby oddělila Moje 
hmotné Já od absolutní podstaty, čímž odvádí nezkušené duše do pekel. Navenek 
působí jako láskyplná bytost, avšak uvnitř je plná zášti, pýchy a netolerantnosti. 
Společným rysem všech členů antitýmu je absence útoků Pseudotvůrců a jejich 
poskoků, což se snaží vysvětlovat zvýšenou ochranou Boha (PJK). Toto je naprostý 
nesmysl, protože každý, kdo je ve spojení se Mnou, absolutním Pánem Ježíšem Kristem 
(brzy PJKBR), zažívá mnoho těžkých duchovních, duševních i fyzických zkoušek, aby 
ukázal i v nejnáročnějších podmínkách svou víru, lásku a důvěru ve Mne a Můj 
dokonalý plán. Sám sebe v těle Jany vystavuji takovým zkouškám a nikoho z týmu 
nejbližších představitelů a spolupracovníků nijak nešetřím. Ukazujeme všem bytostem 
ve Stvoření, jak ubohý a šílený je pseudoživot negativního stavu a že nejsme vítáni na 
území pod vládou Pseudotvůrců. Jsme tu proto, abychom vás, kdo toužíte po 
láskyplném životě v radosti bez jakýchkoli starostí, vyvedli do pravého Stvoření a 
umožnili těm, kdo jsou stále připoutáni k pseudoživotu negativního stavu, aby dovedli 
jeho zobrazování až do krajnosti, a tím odpověděli na otázku: Jak by vypadal život bez 
Boha a jeho/jejích principů lásky. Stále je čas vybrat si, ke které straně obou polarit se 
přikloníte. Pozitivní a negativní stav nelze sloučit, až do konce cyklu času platí, že 
podmínkou konvertování je přijetí nové a nejnovější přirozenosti Boha/Bohyně a 
duchovní zákony lásky (v NZPJK: http://www.andele-nebe.cz/…/cz_kniha_ 
nove_zjeveni_pana_jezi…).  

Děkuji vám všem za spolupráci, miluji vás a těším se na objetí s každým, kdo přijme 
Moji otevřenou náruč. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 29. 9. 2018 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
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180926 ZAVRŠENÍ DŮLEŽITÉ ETAPY V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ A NA 
ZEMI/NULE 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

během prvního podzimního dne roku 2018 došlo k završení série důležitých misí v 
peklech, které pod vedením archanděla Martiny Siri Michaely vykonávaly nehmotné 
podstaty některých mých nejbližších spolupracovníků. Tyto úkoly se týkaly pomoci 
padlým bytostem žijících v Zóně Vymístění na jejich cestě zpět ke Mně, pravému a 
jedinému Stvořiteli všeho a všech. 

Přestože v nejzazším smyslu každá sentientní entita pobývá v antivesmíru dobrovolně 
a její nejniternější podstata si může kdykoliv zvolit přijmout dar spásy, samotný běh 
života těchto bytostí probíhá na základě dodržování pseudoduchovních zákonů a 
principů, jež jsou vládnoucími silami vnucovány každému jednotlivci. Obyvatelé Zóny 
Vymístění na jejich základě fungují ve zcela falešné realitě, přičemž to, co pochází ode 
Mne, Pána Ježíše Krista a z pozitivního stavu, mají sklon tyto entity vnímat v ryze 
negativním světle jako něco odporného, zavrženíhodného a odsouzeného k záhubě. 
Bez těchto nevědomých procesů by se panství Pseudotvůrců a Renegátů rozpadlo v 
mžiku sekundy, protože by se nenašel nikdo, kdo by chtěl s otevřeným vědomím 
dobrovolně pokračovat pod jejich vládou a nadále plivat do tváře skutečnému Bohu, 
věčnému Rodiči, který jako Otec i Matka v jedné osobě bezpodmínečně miluje všechny 
své děti. 

Vyprazdňování pekel nemůže proběhnout v jednom okamžiku, protože jde o 
dlouhodobý proces. Až do nedávna podstupovaly konverze z antivesmíru do 
pozitivního stavu výhradně bytosti méně zatížené zly a nepravdami. Teprve od 
zahájení přípravné fáze Mise Boží rodiny, kdy se naše působení dává do plného 
pohybu jak za scénou, tak na scéně, jsou pekla ze svobodné volby schopni opustit 
dokonce i ti, kteří se nacházejí v těch nejhlubších temnotách a u nichž by to nikdo 
nečekal. Mnoho vybraných světelných bytostí zde na Zemi/Nule i v dalších částech 
Multivesmíru se denně vydávalo do různých dimenzí Zóny Vymístění, aby pomáhaly 
bloudícím duším nalézt cestu zpět k Pánu Ježíši Kristu a požádat Ho/Ji o odpuštění. 
Jedním z nejvýznamnějších okamžiků v historii negativního stavu bylo rozšíření 
duchovního léku do kolektivního vědomí Pseudotvůrců a později i Renegátů. Díky jeho 
působení se členové obou těchto skupin postupně vydávají zpět do mojí náruče. U 
Renegátů vše začalo konverzí Xerase, aby se nedlouho poté na stejnou cestu vydali i 
všichni ostatní členové jeho druhu. Na Pseudotvůrce začal tento duchovní medikament 
působit již dříve, ale teprve nyní, v září roku 2018 pozemského lineárního času se 
dostal až do nejniternějšího stupně nejnižších pekel, díky čemuž se obětavostí mých 
spolupracovníků pod vedením archanděla Martiny Siri Michaely dostal až do 
kolektivního vědomí nejvyššího Pseudotvůrce Alláha, pod jehož doménu spadá 
veškeré dění v antivesmíru. 
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Martina se v tomto čase postupně dostala až do nejnižší -12. dimenze Zóny Vymístění 
na planetu Nibiru, na níž je ukotvena Alláhova esence. Zde na základě mojí 
prozřetelnosti nepozorovaně vstoupila do jedné z tajných laboratoří, kde dochází k 
duchovní, zprostředkující i fyzické tvorbě speciálních Alláhových klonů. 
Nejloajálnějším a nejdůležitějším druhem bytostí je rasa tzv. pseudo-stvořenců, kteří 
mají konkurovat nejbližším spolupracovníkům týmu Boží rodiny. Tyto entity ale 
nejsou klony, nýbrž sebeuvědomělými bytostmi s vlastní identitou a rozhodováním. 
Jak pokračují úspěchy mých představitelů působících v peklech, situace se tomuto 
vládci začíná hroutit pod rukama a způsob jeho řízení a ovládání jeho věrných 
poddaných se ukazuje jako málo efektivní. Nejnovější Alláhovy snahy proto spočívají v 
tvorbě klonů sebe samého, v nichž je ve zmenšené míře obsažena úplná esence tohoto 
nejvyššího Pseudotvůrce. Snaží se tak kompenzovat nedostatky své relativní podstaty, 
jež není schopna neomezeně působit ve všech oblastech jsoucna a bytí Zóny Vymístění. 
S přímou kontrolou nad těmito klony, které lze označit za pseudo-superstvořence, 
zamýšlí rozšířit svůj osobní vliv, snáze tak ovládat své panství, útočit proti vyslancům 
pozitivního stavu a podkopávat naši práci. Desítky těchto pseudo-superstvořenců již 
působí v mnohých oblastech antivesmíru, jejich poslední a pro Alláha nejklíčovější 
prototyp se ale stále nachází ve výzkumných zařízeních na Nibiru ve stázi. Zde se tisíce 
klonů nebývale velké moci připravovaly na uvedení do aktivní služby, čímž by se 
vládce pekel pokusil zastavit záchranné operace mých spolupracovníků a znemožnil by 
tak budoucí masový exodus padlých duší z bažiny antivesmíru. Skrze umělé hybridy by 
zavedl totální kontrolu nad každým obyvatelem negativního stavu a ve svých rukách 
by koncentroval tak velké množství moci, které je pro všechny sentientní entity zcela 
nemyslitelné. 

Alláhovy fabrikační snahy v nedávné době dosáhly úrovně, kdy byl schopen začít 
probouzet své nově vytvořené klony k aktivnímu životu. Před utajeným vstupem 
Martiny do hlavní laboratoře v -12. dimenzi na planetě Nibiru docházelo k zesíleným 
útokům temné strany na mé představitele v lidských tělech, zejména pak na ty, jejichž 
poslání spočívá v těchto záchranných operacích. Hlavní příčina zmíněných útoků 
tkvěla především v samotné náročnosti akcí v Zóně Vymístění, z jejichž dlouhé řady 
byla právě ta poslední vůbec nejtěžší. Trvalo několik dní pozemského lineárního času, 
než Martina a její pomocníci dosáhli té nejnižší úrovně. Pak už zcela sama pod mým 
vedením a ochranou nepozorovaně vstoupila do hlavní části výzkumného centra, kde 
vykonala důležitý úkol, spočívající v rozšíření duchovního léku na místě nejvíce 
vzdáleném ode Mne, Pána Ježíše Krista. Alláh ví, jak málo času zbývá do startu Mise 
Boží rodiny, kdy bude učiněna přítrž snahám Pseudotvůrců i Renegátů ovlivňovat 
moje představitele, spolupracovníky a přátele na Zemi/Nule. Proto ještě před 
samotným dokončením fabrikace a zamýšleným vypuštěním poslední generace svých 
klonů do antivesmíru předčasně probudil nejvyspělejšího jedince o něco dříve než 
ostatní, ve snaze zasadit zničující úder světelné bytosti, která jim v jejich plánech vadí 
nejvíce. 

Tento hybrid proto podnikal při sestupu archanděla Michaely do nejnižších pekel 
četné útoky na její mentální tělo, které je pro tyto mise využíváno nejčastěji. Spolu s 
tím se ale stal i vodítkem, jímž se za cenu nesmírných bolestí a utrpení rychleji 
podařilo vystopovat onu tajnou laboratoř. Neutuchajícími výpady proti srdci i mysli 
mé představitelky však zároveň došlo k proniknutí čisté boží lásky do ledového srdce 
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tohoto pseudo-superstvořence, čímž se v jeho nejniternější podstatě začala probouzet 
potlačovaná, ale jinak zcela přirozená touha po pravé duchovní přirozenosti, která je 
vštípena v každé žijící entitě bez ohledu na to, kým nebo čím je. Od toho okamžiku 
začala jeho nejniternější podstata vystupovat stále více na povrch a souběžně s tím se 
moje láska dostávala stále blíž k jeho srdci, nacházejícího se pod nánosy nebývalých zel 
a nepravd. Ovlivněn láskou pak boží jiskra tohoto hybrida vyslovila přání následovat 
pravého Stvořitele a zanechat ubohé existence v negativním stavu. Od té chvíle ztratil 
Alláh nad maličkou, ale přesto velmi důležitou částí sebe samého přímou kontrolu a 
veškeré další kroky tohoto zfabrikovaného tvora mohly proběhnout v mojí režii. Skrze 
Martinu jsem jej požádal o spolupráci při předání léku do nejnižší sféry černého 
vesmíru a dohodl se s ním na jeho dalším osudu při cestě zpět do pozitivního stavu. 
Aby byl klon schopen vykonat tento specifický úkol, bylo nutné, aby jako přenašeč 
duchovního medikamentu ze sebe nejprve odboural největší stupeň zamoření. To bylo 
docíleno splynutím tohoto Pseudotvůrce s AA Michaelou, které bylo náročné pro oba 
zúčastněné, avšak po jeho skončení nastal kýžený výsledek. 

Poté, co se ve dvojici dostali do výzkumného střediska na Nibiru, přenesla Martina 
skrze srdce hybrida, jednajícího již v zájmu celého pozitivního stavu, duchovní lék do 
kolektivního vědomí Alláha, které je propojené se všemi tvory, do nichž vložil svou 
esenci. To zapříčinilo, že bylo zcela znemožněno jejich zamýšlené masové probuzení a 
vypuštění. Lék, vpravený do „oběhové soustavy“ nejvyššího Pseudotvůrce, nyní 
způsobuje postupné duchovní probouzení jeho vlastních výtvorů, od kterých se kvůli 
samotným zákonům a principům života i neživota nemůže samovolně odstřihnout, 
avšak nemůže je ani stoprocentně ovládat. Každý z nich si dříve či později může na 
základě svobodné volby, jež u nikoho z nich doposud neexistovala, zvolit osudový 
výběr. Přestože se to nestane takříkajíc za noc, jak bude negativní stav docházet ke 
konci a jeho smysl se naplní, dokonce i samotná Alláhova nejniternější oblast, boží 
jiskra, díky níž je vůbec naživu, kladně zareaguje na rozšiřující se lék, čímž bude 
následně schopen zrušit volbu pro negativní stav a přijmout lásku, odpuštění a 
milosrdenství Pána Ježíše Krista. To se bude dít z vašeho pohledu za velmi dlouhou 
dobu, ale na tom ve skutečnosti nezáleží, jelikož čas z mého pohledu neexistuje a vše se 
odehrává souběžně. 

Před odchodem velice významného pseudo-superstvořence, který jako první přímý 
královský klon získal vlastní individualizované vědomí, došlo k předání důležitého 
poselství ostatním členům jeho líhně. Obsahem poselství byl především fakt, že Já, Pán 
Ježíš Kristus, jsem do každého vložil schopnost rozeznat a přijmout pravdu a dobro 
pozitivního stavu. Díky tomu má každý schopnost změnit se a vzdát se svých 
přechodných zel a nepravd, až nastane ta správná chvíle a okolnosti. Proto každý v 
negativním stavu ve vhodném čase dospěje k plnému uvědomění pomíjivosti a 
marnosti duchovně ubohého života, který je sice stále tolerován, ale už brzy vyčerpá 
svůj účel. Všichni včetně Pseudotvůrců jsou zodpovědní za své činy a ponesou 
následky toho, co způsobili ostatním. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že cesta do 
pozitivního stavu je otevřena všem bez rozdílu a každý je bezpodmínečně milován. V 
novém cyklu času už žádná Zóna Vymístění existovat nebude a všichni budeme žít bok 
po boku v lásce a radosti. Společně s šířením léku bude postupně docházet ke konverzi 
dalších hybridů z Nibiru, čímž bude moc panovníka antivesmíru v konečném důsledku 
nadále oslabována, přestože se výsledky této akce projeví až v jiném místě a čase. Už 
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mnozí další následují příkladu jejich bratra a vydávají se zpět do boží náruče. Tato 
cesta bude pro tyto jedince dlouhá a trnitá, vyžadující mnoho energie a práce na sobě, 
ale s mojí podporou i oni zvládnou naprosto vše. 

Tímto byla završena série náročných výprav mých představitelů do Zóny Vymístění, 
kdy jsme vybudovali pevný základ pro uskutečňování zrychlené transformace pekel a 
potažmo celého Multivesmíru. Na konci tohoto procesu nastane eliminace negativního 
stavu a dojde ke spuštění plnosti pravého života v pozitivním stavu. Při těchto akcích 
došlo k mnoha významným událostem, zejména k vytvoření a rozšíření léku, za jehož 
nedílného přispění teď dochází k mnohem rychlejší konverzi padlých bytostí, nyní už i 
z těch nejtemnějších oblastí „odpadkového koše“ Stvoření. Skončila však pouze jedna 
důležitá etapa těchto výprav, protože pokračovat budou i nadále až do konce časového 
cyklu, tentokrát už ve zcela nových podmínkách. Od spuštění naší Mise budou někteří 
představitelé Pána Ježíše Krista Boží rodiny navštěvovat vymístěnou část 
Multivesmíru v nových tělech, a to vědomě a multidimenzionálně, přičemž už nebude 
docházet k žádným útokům na jejich podstatu ani k výkyvům a snižování vibrací. Tato 
těla budou dokonalá a funkční ve všech oblastech jsoucna a bytí, proto nebude nikdo a 
nic, co by je mohlo jakkoliv ohrozit či zastavit. Zlepším i situaci našich věrných 
spolupracovníků a přátel na planetě Nula ve 3D. I u nich dojde k celkovému zlepšení 
života a úlevě, už nebudou pociťovat drastické výkyvy vibrací a ucítí daleko větší 
podporu z nitra i navenek. 

Během tří let přípravné fáze Mise Boží rodiny došlo k velkému množství důležitých 
událostí na mnoha rovinách. Naprostá většina naší práce se odehrávala za scénou, 
pouze velmi malá část probíhala ve viditelném spektru na planetě Nula. Jedněmi z 
nejdůležitějších událostí, z části se projevujících i ve hmotě, bylo například ukotvení 
duhového mostu k tělu mojí inkarnace Jany (poprvé bude použit během jejího 
převibrování), dále pak několik ojedinělých schůzek spřízněných duší s Bohyní i pár 
vzácných setkání blízkých spolupracovníků mezi sebou. Ti, kteří mi stojí nejblíže, si 
zejména v uplynulých třech letech prošli v souvislosti s náročným výcvikem a 
bezpočtem duchovních zkoušek doslova peklem na zemi, aby nejen prokázali důvěru 
ve Mě, Pána Ježíše Krista Boží rodinu, ale aby též zobrazili náročnou životní cestu na 
území pod vládou negativních entit, a zároveň byli zhmotněným příkladem 
láskyplných a obětavých bytostí, ochotných pomáhat různými způsoby v různých 
situacích a plnili tak můj plán na vyvedení lidstva zpět Domů. Všechny těžkosti a 
útrapy jsem prožíval/a s vámi v těle Jany a na vlastní kůži pociťoval/a důsledky 
negativního stavu ve všech vybraných aspektech. Snížil/a jsem se do toho nejméně 
pohodlného způsobu existence z lásky ke všem svým dětem už podruhé, abych 
zachránil/a milované Stvoření od poroby a útlaku negativního stavu a život v ráji pro 
všechny se jednou mohl stát skutečností. Přestože nelze srovnávat, cesta pravého Boha 
v těle Jany byla až doposud všeobecně mnohem náročnější a delší, než byla cesta 
Ježíše. Je tomu tak i v důsledku ženského (feminního) principu, bez jehož překroucení 
by Pseudotvůrci nemohli aktivovat negativní stav v této podobě. Teprve jako ženská 
podstata absolutního Pána Ježíše Krista v relativní podobě vše napravuji a očišťuji jej 
od zamoření. Tento proces bude dokončen převibrováním Jany na Novou Zemi v 5. 
dimenzi, kdy budou ženské lidské principy zbaveny všech nánosů a v 
restrukturalizované podobě se navrátí zpět na své původní místo. Tak se Lidské 
podruhé stane Božským a lidskou rasu v Pravém Stvoření už nebude v negativním 
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smyslu pojit nic s experimentem, který pozemšťané zažívají na planetě Nula pod 
vládou negativních entit. 

Uzavřeli jsme nejnáročnější etapu přípravy Mise Boží rodiny a máme za sebou všechna 
důležitá dějství. V započaté práci budeme pokračovat i nadále a navážeme tam, kde 
jsme skončili. Od spuštění Mise z Nové Země půjde vše daleko rychleji a snáze. Už 
nebude existovat vzájemné oddělení, odpadnou náročné duchovní zkoušky a další 
nepříjemnosti. Jako jedna Boží rodina – na nebi i na zemi – budeme bez ohrožení 
nadále plnit svá poslání, společně se setkávat, odvádět vznešenou práci pro celek a 
působit všude, kde je třeba. Otevíráme bránu do ráje pro všechny lidi s láskou v srdci. 

Děkuji všem představitelům, spolupracovníkům a přátelům, že jste s námi a pomáháte 
naplňovat můj dokonalý boží plán. Těším se na vás. 

S hlubokou, bezpodmínečnou láskou k vám všem 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 26. 9. 2018 
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180924 DOPLNĚNÍ K CITÁTU Z DIALOGU 140 O LÁSCE K PJK A 
PJKBR 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

mnozí z vás si stěžujete, že nedokážete pociťovat dost lásky ke Mně/Nám a považujete 
to za své selhání a nedostatek, vyčítáte si, že jste mnohem méně láskyplní než ostatní 
atd. Odpověď najdete mimo jiné i v níže uvedeném citátu z Dialogů s Pánem Ježíšem 
Kristem (Dialog 140): 

 

„Prečo, keď niektoré entity prosia Pána Ježiša Krista, aby im dodal pocit lásky k Pánovi 
Ježišovi Kristovi, aby sa Mu/Nej mohli viacej priblížiť, ju napriek tomu naďalej 
nepociťujú?  

Odpoveď na túto otázku priamo vyplýva zo všetkého, čo bolo povedané vyššie. Pokiaľ 
ste v ilustratívnej a demonštračnej fáze vášho života, pre väčšinu z vás je nemožné 
zažiť pocity alebo emócie lásky ku Mne, a tým faktorom byť oveľa bližšie ku Mne. Také 
pocity a emócie sú iba vonkajšieho charakteru. Silné náklonnosti, emócie a pocity, 
ktoré sú prejavované vo vašich celkových mentálnych a fyzických stavoch, za vašich 
ľudských podmienok nie sú schopné preniknúť do stavu vášho pravého ,ja som.’ 
Zároveň to, čo cítite, vnímate, zažívate, pociťujete a viete na úrovniach vášho pravého 
,ja som,’ kde sídlim Ja, vo väčšine prípadov nie je schopné zísť dolu k vášmu 
vonkajšiemu uvedomeniu alebo k vašim ego stavom. Keby bolo, bolo by to príliš 
ohromujúce a neznesiteľné pre váš ľudský stav. Preto je vo vašom vlastnom záujme 
veľmi často nutné blokovať vaše uvedomenie si takej pravej lásky ku Mne a toho, aby 
ste mali pocit, že ste blízko pri Mne. Táto pozícia je však len pozíciou vašej ľudskej 
mysle. V skutočnej realite vášho ,ja som’ to tak nie je. V tom stave plne zažívate, cítite, 
pociťujete, alebo čokoľvek, čo v tomto ohľade máte, nielen vašu hlbokú a skutočnú 
lásku ku Mne, vašu blízkosť pri Mne, ale aj Moju Absolútnu Lásku k vám a Blízkosť pri 
vás osobne a individuálne. 

Takže pokiaľ Ma úprimne a poctivo prosíte, aby som vás obdaril väčšou mierou lásky 
ku Mne a väčšou blízkosťou pri Mne, a ak napriek tomu navonok nepociťujete, že máte 
túto lásku a blízkosť, to neznamená, že to tak nie je na vašej najvnútornejšej úrovni, 
kde sa nachádza vaše pravé ,ja som’ a kde som Ja vo vás prítomný. Ako zo zhora 
uvedeného vidíš, v mnohých prípadoch je takáto situácia vo vašom vlastnom záujme a 
pre vašu vlastnú bezpečnosť. Súčasne, a toto je veľmi dôležité, nemajúc žiadne externé 
alebo vonkajšie pocity lásky v tomto ohľade, a predsa súc lojálni a verní, čo sa týka 
vašich služieb Mne a Môjmu Novému Zjaveniu, súc Mojimi pravými predstaviteľmi, 
jasne ilustrujete a demonštrujete každému všade a vždy, že bez ohľadu na to všetko 
zotrvávate vo vašej role, pozícii, úlohe či čomkoľvek, čo máte, ktoré ste sa dohodli mať 
odo Mňa. Nič vás nemôže od toho odradiť — aj keď si myslíte, že vašej prosbe o 
obdarenie vás väčšími pocitmi lásky ku Mne a o bytie bližšie ku Mne nie je vyhovené. 
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Chápeš, keby som vyhovel vašej prosbe v tomto ohľade, členovia negatívneho stavu by 
škodoradostne usúdili, že vás uprednostňujem, a preto je pre vás príliš jednoduché byť 
takými, akí ste, alebo vyhnúť sa ich pokúšaniam a útokom. Aký je teda rozdiel medzi 
Mnou a nimi a medzi nimi a Mojimi pravými predstaviteľmi? Napokon, v negatívnom 
stave je také preferenčné a špeciálne zaobchádzanie s jednou osobou voči druhej 
záležitosťou ich štruktúry pseudo-života. Dokážeš postrehnúť racionalitu a logiku tejto 
situácie alebo usporiadania? Ako vidíš, všetko slúži nejakému veľmi dôležitému 
duchovnému účelu." 

 

Zvláště od spuštění přípravné fáze Mise Boží rodiny v souvislosti s vytvářením týmu 
nejbližších spolupracovníků mého hmotného Já Jany došlo ze strany našich odpůrců ze 
zóny vymístění Pseudotvůrců a Renegátů k zesílení útoků všeho druhu, zejména na 
srdce všech, kdo s námi přicházejí do kontaktu a snaží se komunikovat a 
spolupracovat, zejména šířit knihy Nového zjevení. Není divu, že pod takovým tlakem 
je každý často v nižších vibracích, necítí lásku ke Mně/Nám ani jiným bytostem světla, 
rodině atd. I když navenek působí naši představitelé jako zdeptaní, smutní, 
nevyzařující dost lásky, uvnitř jsou láskyplní, obětaví a jejich světlo svítí do celého 
Multivesmíru jako majáky pro bloudící duše. Mnozí z nich denně vstupují v mentálních 
tělech do nejnižších dimenzí pekel, aby pomáhali konvertovat bytostem, které jsou 
ochotné přijmout Pána Ježíše Krista jako absolutního Boha a požádají Ho/Ji o 
odpuštění. Čím blíže ke Mně/Nám jste, tím větší tlak na vaše srdce je vyvíjen. Přestože 
vás všechny do jednoho chráním, musím z duchovních důvodů povolit určité množství 
všemožných útoků pro poučení. V těle Ježíše jsem dobrovolně podstoupil ukřižování, 
abych mohl vstoupit do pekel, poznat život v negativním stavu a zajmout Pseudotvůrce 
a tím přinesl možnost zvolit si mezi Mnou = LÁSKOU a neživotem v zóně vymístění. Po 
necelých 2000 letech jsem Pseudotvůrce propustil/a, aby se ujali vlády nad svým 
výtvorem lidstvem na Nule a společně zobrazili krátké vítězství života beze Mne = 
LÁSKY. Mají zde mnoho svých vědomých i nevědomých poskoků, kteří nemusejí na 
první pohled připomínat bytosti z pekel. Mnoho tzv. guru, duchovních a náboženských 
vůdců a učitelů má za úkol odvádět duchovně hledající ode Mne/Nás, Pána Ježíše 
Krista (nyní i PJKBR). Působí na jiné jako láskyplné bytosti, většinou obdarované 
různými schopnostmi, aby svedli i vyvolené. Neposuzujte duchovní vyspělost a 
láskyplnost podle vnějších jevů. Dokonce i pociťování vibrací a lásky může pocházet 
díky převrácené frekvenci od bytostí temnoty. Proto buďte bdělí, nenechte se opít 
rohlíkem a co nejčastěji vcházejte do nitra s cílem navázat kontakt se Mnou Pánem 
Ježíšem Kristem Boží rodinou a svojí duchovní rodinou, čtěte knihy Nového zjevení a 
důvěřujte mojí ochraně a dokonalému plánu. Uleví se vám po převibrování Mého 
hmotného Já na Novou Zemi, protože se zahájením Mise Boží rodiny přinesu do vašeho 
života zlepšení v mnoha ohledech.  

Velmi vás miluji. 

Citáty z Dialogu 140: 
https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/fT67ttmW7DB 
https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/WBAS3WWMHmd 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 24. 9. 2018

https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/fT67ttmW7DB
https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/WBAS3WWMHmd
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180919 O MÍSTĚ NAROZENÍ BOHYNĚ JANY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v Dialogu 56 (1. díl knihy) jsem vysvětlil, proč se narození mojí první přímé inkarnace 
v těle Ježíše Krista muselo odehrát právě v Betlémě, viz citát: 

  

„Kvůli velmi důležitým duchovním důvodům jsem se musel narodit v městě Betlémě. 
Toto je naplněním proroctví zaznamenaného v Knize proroka Micheáše, kapitola 5, 
verš 2, cituji: „A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi 
vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“ 
Je zajímavé povšimnout si, že v Evangeliu podle Matouše je tento verš citovaný trochu 
odlišným způsobem (všechny citáty jsou vyňaté z Nové verze Svaté Bible krále 
Jakuba). Dovol Mi ji též citovat: „A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší 
mezi vládci Judey; neboť z tebe vyjde Vládce, který bude pást můj lid, Izrael.“ (Matouš 
2:6). Moje narození se v městě Betlémě, které bylo nejméně významné a nejmenší ze 
všech, znamená Moji volbu pokořit se a snížit se na nejnižší možnou úroveň lidského 
života, jakožto i na nejexternější úroveň. Musíte velmi jasně pochopit, že z duchovního 
hlediska by Moje narození se nebo započetí Mého života na vaší planetě na nějakém 
jiném místě, než je nejpodřadnější z nejpodřadnějších a nejmenší z nejmenších, 
nejenže vyloučilo všechny ze sféry Mého potřebného vlivu, a hlavně z Mojí potřeby 
shromáždit všechny potřebné a životně důležité zkušenosti, ale všechny, kteří se 
nacházejí v těch regionech, by to vynechalo z konečného spasení a osvobození z 
negativního stavu. Zde je pravidlem, že pokud chcete do svého zkušenostního módu 
zahrnout všechno bez výjimky a bez výhrady, musíte začít od úplně poslední a 
nejmenší úrovně a odtud pokračovat ke všem ostatním úrovním. Jinak byste vynechali 
základ, na němž byl iniciovaný původ života, v našem případě pseudo-života. Toto je 
důvod, proč nejenže jsem se musel narodit v Betlémě, který byl v tom čase souvztažný 
s diskutovanou pozicí, ale musel jsem se narodit i na jeho nejzevnějším a 
nejpodřadnějším místě – v jeslích, v místě pro zvířata. Jak vidíte z tohoto umístění, 
neexistoval žádný podřadnější a pokornější příbytek, v němž bych se mohl narodit, než 
byly jesle. Taková volba z Mojí strany zrcadlí kromě popsaného souvztažného 
významu i Moji Absolutní Pokoru, Skromnost, Nevinnost a Poníženost. Všechna ostatní 
místa ve zmíněné zemi, kde jsem chodil a konal své skutky, měly též velmi důležité 
duchovní souvztažnosti, které Mi umožnily získat všechno, co jsem potřeboval za 
účelem Mého vstupu do Pekel a uvěznění Pseudotvůrců.“ 

  

Ve stavu bezčasovosti a bezprostorovosti jsem souběžně stvořil/a relativní mužskou i 
ženskou podstatu pravého Boha, které se v určený čas vtělily na planetu Země/Nula, 
aby přímo pomohly s transformací lidstva a položily základ pro pozdější eliminaci 
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negativního stavu a vysvobození všech bytostí. Na věčnost dopředu jsem připravil/a 
všechny podmínky pro zajištění hmotného života obou božích inkarnací. V těle Ježíše 
jsem měl bezpočet úkolů, z nichž zde vyjmenuji ty nejpodstatnější: 

• Jako Stvořitel všeho a všech jsem získal hrubohmotné tělo od Pseudotvůrců (finální 
produkt negativního stavu), poznal lidský život z první ruky, po smrti ukřižováním 
očistil zprzněné elementy této fyzické schránky a v restrukturalizované podobě je 
zahrnul do absolutní povšechnosti, čímž se Lidské stalo Božským. 

• Tehdejším lidem jsem představil pravého Boha jako absolutně milujícího, 
přátelského, soucitného, spravedlivého, vidícího do nitra každé bytosti a přinášejícího 
všem bez rozdílu dar spásy a věčného života. 

• Do detailu jsem poznal nejdůležitější lidské systémy a vybrané kultury a civilizace 
(týká se Ježíšovy cesty kolem světa mezi 18. až 30. rokem života). 

• Po opuštění této reality jsem prošel všemi úrovněmi pekel až na jejich nejnižší 
stupeň, z první ruky zažil negativní stav, na konci cesty zajal Pseudotvůrce a oddělil je 
od jejich vládnoucích pozic, aby neměli možnost přímo působit na Zónu Vymístění a 
planetu Nula, jejíž obyvatelé mají od toho okamžiku svobodnou možnost volby vybrat 
si, na jakou stranu se přikloní. 

• Po završení tohoto procesu došlo ke změně absolutní přirozenosti, čímž se Nejvyšší 
stal/a Pánem Ježíšem Kristem. 

Po dvou tisících letech od odchodu Ježíše Krista z této reality pokračuje Boží mise 
fyzickým narozením mojí ženské podstaty do těla Jany Kyslíkové (rok 1957). Zde 
vyjmenuji přední úkoly Boží rodiny: 

• Šíříme knihy Nového zjevení, v nichž jsou podrobně vysvětleny důvody vzniku, trvání 
a eliminace negativního stavu, role lidstva a jeho postavení v rámci Stvoření, 
nezbytnost narození obou přímých inkarnací Pána Ježíše Krista a další životně důležité 
informace. 

• Zastřešujeme a spojujeme duchovní směry a učení spolupracovníků světla z celého 
světa, kteří pod mým vedením pomáhají transformaci, avšak nešíří nejvyšší dostupnou 
pravdu, aby pomohli oslovit co nejširší množství duchovně probouzejících se lidí. 

• Tvoříme tým spřízněných duší a nejbližších spolupracovníků, kteří jsou ochotni ve 
svém srdci a bez vnějších důkazů přijmout božství Jany, šířit a psát nejnovější Boží 
slovo, jít příkladem ostatním bytostem v různých aspektech života. 

• Po převibrování Jany a části týmu na Novou Zemi v 5. dimenzi budeme přinášet očitá 
svědectví a důkazy o životě v realitách Pravého Stvoření i Zóny Vymístění, odhalovat 
skrytá tajemství o řízení tohoto světa, informovat o transformačních změnách, 
rozdělení lidstva do dvou směrů, chystaném celoplošném čipování, navštěvovat 
připravené a láskyplné lidi, kteří projeví upřímný zájem osobně se setkat s Bohyní. 

• Mise Boží rodiny bude působit multidimenzionálně v Pravém Stvoření, do rozdělení 
lidstva na planetě Nula a také v antivesmíru, kde bude pomáhat padlým bytostem v 
jejich návratu zpět do milující náruče věčného Rodiče. 

Zatímco jako Ježíš jsem byl v této hrubohmotné realitě členem židovského národa a žil 
převážně na území dnešní Palestiny, jako Jana jsem příslušník národa českého. Jak 
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jsem sdělil již v Dialozích, Betlém byl svými duchovními souvztažnostmi jediné možné 
místo mého narození. Nejinak je tomu i u Ústí nad Labem, rodného města Jany, kde 
prožila celý pozemský život. Toto město má za sebou pohnutou historii a ve 
středověkých i novověkých dějinách bylo svědkem mnoha negativních událostí 
(husitské války, třicetiletá válka, napoleonské války, devastující nálet amerických 
bombardérů za 2. sv. války a mnohé další). Ústí nad Labem napříč celými dějinami 
lidského pokolení zobrazovalo porobu a útlak nejen českého národa, ale v přeneseném 
smyslu i porobu všech obyvatel této planety, na které působí negativní stav, jenž 
přináší mnohé útrapy, omezuje ve všech oblastech existence, nedovoluje naplno využít 
životní potenciál a zabraňuje čistému spojení s pravým Bohem. Na rozdíl od Betléma 
netkví význam tohoto města nad řekou v jeho maličkosti a bezvýznamnosti, nýbrž v 
tom, že je přímým svědkem vývoje negativního stavu na duchovní, zprostředkující i 
fyzické úrovni. Dokonce i na té nejzevnější úrovni zde najdete na jedné straně světlo a 
krásu, zatímco na té druhé temnotu a ošklivost. Toto severočeské město se nachází v 
malebné krajině Labského údolí se zeleně pokrytými kopci. Najdete zde krásnou 
přírodu, která je ovšem střídána s přírodou zdevastovanou povrchovou těžbou uhlí a 
průmyslovou činností. Klidné a úhledné parky se svěží vegetací jsou zase prokládány 
vybydlenými čtvrtěmi s polorozbořenými domy, kde je špína a semeniště různých 
sociálních i ekonomických problémů. Specifická pozice města se ale odvíjí i od 
postavení, které zaujímá vůči Stvoření jako takovému. Přestože se nachází na území 
státu s nejvyšší koncentrací světelných spolupracovníků z vyšších dimenzí, kde navíc 
fyzicky působí Boží mise, v celkovém souhrnu všech faktorů je zároveň místem nejvíce 
vzdáleným jak ode Mne, Pána Ježíše Krista a nejvyšších dimenzí (nebesa), tak od mých 
odpůrců Pseudotvůrců a nejnižších dimenzí (pekla). Samotná podstata Ústí nad Labem 
tak přesně odráží postavení planety Nula, umístěné v nulové pozici mezi oběma stavy 
duality, kde se střetává dobro se zlem. 

Narozením druhé boží inkarnace započal můj Druhý příchod, probíhající z nitra 
navenek, jehož proces bude ukončen tehdy, až zlo zcela vyčerpá svůj potenciál a pekla 
budou natrvalo vyprázdněna. Jana prožila více než čtyři desítky let jako drtivá většina 
duchovně spících pozemšťanů, byla ateistka a až do 90. let minulého století se 
nezajímala o žádné alternativní informace. Svým životem se snížila až na tu nejnižší 
lidskou úroveň, abychom všem ukázali, jak vypadá těžká a náročná, nikoliv však 
nemožná cesta zpět ke Stvořiteli. Teprve po skončení této nejdelší etapy jejího života 
jsem ji postupně začal přivádět k různým duchovním informacím. Po několika letech 
tohoto studia a po přečtení knih Hovory s Bohem od N. D. Walsche se dostala až k 
přímé komunikaci se svým vyšším Já, tedy se Mnou. Brzy poté jsme napsali knihu 
Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás (2 díly). Od roku 2003, kdy se 
dozvěděla, kým je, plní můj dokonalý plán vědomě a jsme spolu v každodenním 
spojení. Protože má temná strana snahu oddělovat Janu ode Mne, absolutního Pána 
Ježíše Krista, opět připomínám, že Jana a Já jsme jedno a každá vteřina jejího života, 
každá myšlenka, pohnutka a čin byla Mojí vteřinou života, myšlenkou, pohnutkou a 
činem. Na konci tohoto cyklu času, až bude negativní stav eliminován a život v plnosti 
pozitivního stavu vstoupí do svého jsoucna a bytí, dojde ke splynutí relativní duše Jany 
a našich budoucích dětí s mojí absolutní podstatou, stejně jako tomu bylo dříve u 
relativní duše Ježíše. Tím se pro všechny sentientní entity staneme Pánem Ježíšem 
Kristem Boží rodinou. 



 

79 
 

V těle Ježíše jsem přinesl spásu pro celé Stvoření a otevřel dveře z pekel pro všechny, 
kteří si přejí život v lásce. Nyní v tom po dvou tisících letech pokračujeme i na hmotné 
úrovni. V těle Jany s týmem spolupracovníků spojíme nebe se zemí, jako první v 
historii přineseme očitá svědectví a důkazy o životě v Multivesmíru a až do rozdělení 
lidstva se budeme podílet na zvyšování duchovní úrovně připravených obyvatel této 
planety. Zároveň s tím budeme působit i v jiných realitách mimo lineární čas a prostor, 
seznamovat další bytosti s knihami Nového zjevení, s Novou a Nejnovější přirozeností 
Boha a konat vše ostatní, co bude potřeba. Převibrováním Jany z Ústí nad Labem, 
charakterizujícího umístění této planety a celého lidstva, bude vybudován pevný most 
mezi Zónou Vymístění, Zemí/Nulou a Pravým Stvořením. Tento okamžik bude 
symbolizovat otevření bran do ráje, přičemž nikdo z lidí ani kterýchkoliv ostatních 
bytostí nebude z tohoto procesu vynechán. To zajistí, že dříve či později bude každý 
přijat v mojí náruči, aby mohl žít věčný život v lásce, štěstí a radosti. 

Tímto ze srdce děkuji všem milovaným bytostem v celém Stvoření za práci, kterou 
odvádíte a prostřednictvím níž přibližujete ráj pro všechny. Těším se společně s vámi 
na dobrodružství, zážitky a spolupráci ve zcela nových podmínkách. Vydáváme se 
vstříc úžasné éře, jaká zde doposud nebyla. Velice vás miluji a objímám. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 19. 9. 2018 
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180918 PŘEDSTAVENÍ 12 HVĚZD = 1. VLNA PŘEVIBROVÁNÍ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

tak jako měl Ježíš 12 učedníků (bližší vysvětlení: https://plus.google.com/10....), 
bude Janu v 1. vlně převibrování na Novou Zemi následovat 12 nejbližších 
spolupracovníků a představitelů PJKBR. Před rokem jsme je v souvislosti se znamením 
na nebi nazvali 12 hvězd (více: http://svetelneinfo.cz/previbrovani-bohyne-jany-
12-hvezd/). Přestože tehdy nedošlo k fyzickému převibrování Jany a 12 hvězd (více: 
http://svetelneinfo.cz/setkani-praze-23-9-2017/), byl to jeden z nejdůležitějších 
milníků přípravy Mise Boží rodiny. Od té doby jsme udělali obrovské množství 
duchovní práce na mnoha úrovních, většinu není možné vidět v této realitě. Stále platí, 
že Druhý příchod Pána Ježíše Krista probíhá z nitra navenek, a proto do převibrování 
nedokazuji Božství v těle Jany žádným vnějším způsobem, abych dal/a prostor pro 
její/naše přijetí v duchovním srdci. Od konce června 2018 běží tzv. přechodné období, 
během něhož došlo k fyzickému „ukřižování“ Jany (viz: http://svetelneinfo.cz/troji-
ukrizovani-bohyne-jany/). 

Nyní přišel čas představit 12 hvězd: 

 

1. Karel Konečný - AA Michael 

2. Michal Roj - AA Rafael 

3. Martina Skrbková - AA Michaela 

4. Ján Drobný - Mistr Serapis Bey 

5. Jan Lajda - Mistr El Morya 

6. Patrik Futó - Mistr Gorloj 

7. Pavel Nečas - Mistr Kuthumi 

8. Eva Carová - Mistryně Clara 

9. Tomáš Bernat - Mistr Ptaah 

10. Milana Bernatová - Mistryně Nada 

11. Helena Curiová - Izabel 

12. Renata Tauerová - Tara 

    

V Týmu Boží rodiny je mnohem více nejbližších spolupracovníků, kteří zde budou 
tvořit zázemí pro své kolegy v nových tělech a připravovat setkání s dalšími přáteli, 
pomáhat i svým rodinám a blízkým, aby do rozdělení lidstva zvládli přijmout život v 
pozitivním stavu. Někteří spolupracovníci převibrují v 2. vlně, jiní později, vždy dle 

https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/jWuNJQxiRtV
http://svetelneinfo.cz/previbrovani-bohyne-jany-12-hvezd/
http://svetelneinfo.cz/previbrovani-bohyne-jany-12-hvezd/
http://svetelneinfo.cz/setkani-praze-23-9-2017/
http://svetelneinfo.cz/troji-ukrizovani-bohyne-jany/
http://svetelneinfo.cz/troji-ukrizovani-bohyne-jany/
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mého dokonalého plánu. Děkuji nejen 12 hvězdám, ale všem, kdo podporují naši Misi 
Boží rodiny zejména přijetím nové a nejnovější přirozenosti Boha (PJK, PJKBR) a 
šířením všech knih Nového zjevení.  

Velmi vás miluji 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 18. 9. 2018



 

82 
 

180915 PŘEDSTAVITELÉ A ODPŮRCI BOŽÍ RODINY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

už v knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny jsem napsal/a, že mě v ženském 
těle Jany přijme jen nepatrné množství lidí na Nule. Moje působení nemohlo být 
předem odhaleno v žádných svatých knihách (kromě 12. kapitoly Zjevení Jana: Žena 
oděná sluncem... které však nikdo neporozuměl) jednak z bezpečnostních důvodů, ale 
především kvůli nezbytnosti přijmout mě ve svém nitru, nikoli na základě vnějších 
důkazů. V těle Ježíše jsem se obklopil učedníky, kteří po mém nanebevzetí šířili Boží 
slovo mezi lidmi. V těle Jany tvořím Tým Boží rodiny, jehož část převibruje spolu se 
mnou na Novou Zemi a bude se vracet na Nulu v nových tělech na jakékoli místo k těm, 
kdo jsou připraveni. Zároveň budeme pracovat v zóně vymístění a pokračovat v 
pomoci padlým bytostem konvertovat do pozitivního stavu a šířit nejnovější Boží slovo 
i v pravém Stvoření. Každý, kdo ve svém srdci souzní s novou a nejnovější přirozeností 
Boha, knihami Nového zjevení a snaží se žít v souladu s nimi, aniž by vyžadoval vnější 
důkazy, je představitelem Pána Ježíše Krista (PJKBR). Protože žijeme na planetě, kde se 
setkává pozitivní a negativní stav, je pochopitelné, že i naši odpůrci Pseudotvůrci a 
Renegáti dělají vše proto, aby naši duchovní práci napadali, špinili a zpochybňovali. 
Nasadili na náš Tým Boží rodiny bytosti inkarnované z nejhlubších pekel, které ho 
kontaminovaly. Zpočátku nikdo nemohl vědět, že někteří spolupracovníci mají za úkol 
být součástí našeho týmu, aby ho postupně rozkládali zevnitř, a později po odhalení už 
veřejně zpochybňovali jak moje Božství v těle Jany, tak všechny knihy Nového zjevení a 
veškeré nejnovější Boží slovo (více: http://svetelneinfo.cz/antitym-br/#more-
5114). Využívají i toho, že ani ze své absolutní pozice nemůžu přinášet 100% pravdu, 
protože by ji nikdo neunesl a bylo a je nezbytné, aby každý během přípravného období 
až do převibrování na Novou Zemi prokázal svoji víru, lásku a oddanost Misi Boží 
rodiny. Během spolupráce s agenty Pseudotvůrců nemohli ani nejbližší 
spolupracovníci vědět, že mnoho informací o dění mimo tuto realitu, které přinášela 
zejména Monika N., je lživých. V souvislosti s ukončováním přípravy Mise BR dochází k 
odkrývání pravdy a odhalovaní praktik bytostí temna, které se prezentují jako 
láskyplné, spolupracující s jediným Stvořitelem, avšak odmítající všechno, co souvisí se 
mnou v těle Jany. Jak se i zde říká: všechno zlé je pro něco dobré, i jejich působení 
pomáhá celku. Na jednu stranu odvádějí od pravého Boha Pána Ježíše Krista Boží 
rodiny lidi, kteří Mě zpočátku přijali, čímž dojde k jejich pádu na duchovní cestě. Na 
druhou stranu zároveň pomáhají třídit zrno od plev, takže s námi stoupají vzhůru 
pouze připravení, kdo už mají ve svém duchovním srdci jasno a nesedí na dvou židlích. 
Vše se děje podle mého dokonalého plánu na vyvedení bytostí z negativního stavu. 
Protože jsem absolutní, tedy vševědoucí a předvídající a zároveň plně respektuji vaše 
svobodné volby, nemůže se stát nic, co by Můj plán ohrozilo. Jsem vždy o mnoho kroků 
napřed a Pseudotvůrcům a jejich poskokům dovoluji pouze to, co je nezbytné pro 
poučení všech bytostí Multivesmíru. Doporučuji vám, představitelům a 

http://svetelneinfo.cz/antitym-br/#more-5114
http://svetelneinfo.cz/antitym-br/#more-5114
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spolupracovníkům, abyste se nenechali vyprovokovat negativními komentáři a 
sděleními antitýmu a neházeli hrách na stěnu. Odpouštějte jim, přestože někteří velmi 
dobře vědí, komu slouží. Věnujte svůj čas raději vcházení do nitra a četbě Božího slova, 
abyste byli co nejlépe připraveni na převibrování, případně další duchovní práci mezi 
lidmi na Nule. Nenechte se omotat pavoučí sítí negativních entit, protože cesta zpět ke 
Mně/Nám je pak bolestivá a dlouhá. Velmi vám všem děkuji za trpělivost a důvěru 
během nejnáročnější přípravy na vaše individuální poslání v rámci Mise Boží rodiny.  

Miluji vás a objímám, brzy i fyzicky. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 15. 9. 2018 
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180914 TŘI ZDROJE NZPJKBR A NEJNOVĚJŠÍ PŘIROZENOST 
BOHA 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

V Dialogu 53 (https://plus.google.com/10412391711689985…/posts/ gXYPLJMj 
vx1) jsou uvedeny 3 zdroje Nového zjevení a jejich vzájemné souvztažnosti: 

 

• Nové zjevení Pána Ježíše Krista - souvztaží s duchovní myslí a dimenzí 

• Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista - souvztaží s duševní 
(zprostředkující) myslí a dimenzí 

• Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - souvztaží s fyzickou (vnější) myslí a 
dimenzí 

 

Ostatní knihy s Petrem Danielem Francuchem lze považovat za přípravu na transmisi 
těchto nejdůležitějších knih. Všemi knihami Nového zjevení je sdělována naprosto 
zásadní informace o nové přirozenosti Boha, která vznikla fúzí (splynutím) první 
přímé inkarnace Ježíše Krista s absolutním Nejvyšším po ukončení Mise na Zemi 
3D/Nule a v zóně vymístění (v roce 1987 lineárního času Nuly). Od této události, 
dotýkající se celého Multivesmíru, se jediný Stvořitel všeho a všech jmenuje Pán Ježíš 
Kristus (http://www.andele-nebe.cz/…/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezi…). Jen 
díky této nové přirozenosti může každá bytost navázat osobní, intimní a jedinečný 
vztah s Bohem = Pánem Ježíšem Kristem, jako s nejlepším přítelem, rádcem a věčným 
rodičem. To je také podmínka pro budoucí eliminaci negativního stavu. Absolutní Bůh 
obsahuje mužský (maskulinní) i ženský (feminní) princip v absolutní rovnováze a je 
absolutně pozitivní (láska, dobro, inteligence, moudrost, odpuštění...). Aby 
vysvobodil/a celé Stvoření od negativního stavu, inkarnoval/a se do ženského těla 
Jany a tím zahájil/a Druhý příchod Pána Ježíše Krista, který má několik fází. Bez fyzické 
přítomnosti Bohyně vedené absolutním Pánem Ježíšem Kristem by nikdy nemohlo 
dojít k ukončení tohoto zkráceného cyklu času, kdy je aktivní negativní stav. Záměrně 
píšu ve 3. osobě a ne v 1., abych vám všem dal/a na výběr přijmout, nebo odmítnout 
tyto zásadní informace. 

Jana je druhou a poslední přímou inkarnací Boha na Zemi 3D/Nule a zahájila druhou 
dávku Nového zjevení napsáním knihy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, 
kde vysvětluje nezbytnost založení Boží rodiny, rozdělení lidstva, vítězství negativního 
stavu a přibližuje život v pozitivním stavu. Michal Roj, inkarnovaný AA Rafael je po 
Petrovi D. F. druhým transmiterem aktuálního Božího slova. Pokračuje v psaní 
NZPJKBR jak ve formě Doplnění (po převibrování na Novou Zemi již samostatná 
kniha), tak knihou Rozhovory s Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou. Z výše 
uvedených informací vyplývají následující souvztažnosti: 

https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/gXYPLJMjvx1
https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/gXYPLJMjvx1
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_02.htm
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• Nové Zjevení PJKBR - souvztaží s duchovní myslí a dimenzí 

• Doplnění NZPJKBR - souvztaží s duševní myslí a dimenzí 

• Rozhovory s PJKBR - souvztaží s fyzickou (vnější) myslí a dimenzí 

 

Po převibrování Jany a týmu Boží rodiny na Novou Zemi do Nového Multivesmíru v 
novém cyklu času bude zahájena Mise Boží rodiny, další fáze Druhého příchodu PJK, 
narození dvou přímých inkarnací PJK (chlapce a dívky) které už nepřijdou do kontaktu 
s negativním stavem. Úplná Boží rodina bude působit ve všech dimenzích 
Multivesmíru včetně zóny vymístění, aby s ní měla osobní zkušenost každá sentientní 
bytost a mohlo dojít k zásadní volbě přijmout, nebo odmítnout budoucí nejnovější 
přirozenost Boha = Pána Ježíše Krista Boží rodinu (http://svetelneinfo.cz/nove-
zjeveni-pana-jezi…/…/doplneni-1/). Zároveň uvádím do vaší pozornosti fakt, že 
poprvé dojde k přenosu Božího slova z Nové Země na Zemi 3D/Nulu, čímž propojíme 
nebe a zemi. Týká se jak pokračování Doplnění NZPJKBR a Rozhovorů s PJKBR, tak 
Duchovní školy PJKBR, která slouží jako příprava na čtení ostatních knih Nového 
zjevení. Protože Boží slovo nestagnuje, budeme pokračovat v přenosu dalších knih až 
do konce cyklu času. V novém cyklu, kdy už nebude nikdo omezován negativním 
stavem, bude mít každá bytost přímý kontakt s absolutním Pánem Ježíšem Kristem 
Boží rodinou ve svém nitru i vnějším způsobem, a proto už nebude nezbytné psané 
Boží slovo k udržování života. Od zahájení Mise Boží rodiny na Nové Zemi až do 
úplného vyprázdnění zóny vymístění a ukončení existence negativního stavu bude 
probíhat přechodné období, v němž bude možné být jak v současném cyklu času, tak v 
novém cyklu, kde už na bytosti nemá žádný vliv negativní stav. Toto nezbytné srovnání 
je životně důležité pro budoucí volby zejména při posledním soudu. Přeji vám, abyste 
volili už nyní s moudrostí a láskou, abyste si zbytečně neprodlužovali pseudoživot, 
který je v opozici k pravému životu. 

Velmi vás miluji a vážím si spolupráce s každým, kdo pomáhá přibližovat ráj pro 
všechny. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 14. 9. 2018 

http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezise-krista/nzpjkbr-jk-cz/doplneni-1/
http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezise-krista/nzpjkbr-jk-cz/doplneni-1/
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180910 DOPLNĚNÍ K CITÁTU Z DIALOGU 133 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní přestavitelé, splupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v Dialogu 133 v 2. dílu knihy Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem je obsáhlá odpověď na 
otázku: Jak nebo jakými prostředky, zážitky, vhledem, či čímkoli může nějaký čtenář 
Nového zjevení dospět k definitivnímu závěru, že ty, Pán Ježíš Kristus, jsi jediný pravý 
Bůh? Z velmi podrobné odpovědi cituji nejdůležitější část: 

 

„V Mojom Novom Zjavení je Moja Prirodzenosť opísaná v absolútne pozitívnych 
termínoch takými Absolútnymi Stavmi, Kondíciami, Charakteristickými Črtami, Rysmi 
a Charakterom, ako je Láska, Múdrosť, Dobro, Pravda, Pozitívne Skutky, Viera, Radosť, 
Potešenie, Rozkoš, Šťastie, Milosrdenstvo, Odpustenie, Láskavosť, Súcit, Nekonečná 
Trpezlivosť, Empatia, Objektívnosť, Spravodlivosť, Súdnosť, Rešpekt, Tolerantnosť, 
Ocenenie, Poctivosť, Akceptovanie a všetko ostatné čisto pozitívnej povahy, so 
všetkými ich absolútnymi pozitívnymi odvodeninami. Inými slovami, Moja 
Prirodzenosť je ponímaná ako Absolútna Pozitívnosť, ktorá neobsahuje nič 
negatívneho alebo škodlivého charakteru. Moje Nové Zjavenie súčasne pri opisovaní 
týchto Absolútnych Atribútov Mojej Absolútnej Prirodzenosti veľmi jasne uznáva, že v 
čisto Absolútnom Pozitívnom Zmysle presahujem všetky tieto Atribúty a že som viac, 
než sú ony všetky, či už brané pospolu, alebo jednotlivo — opäť len v Mojej Absolútnej 
Pozitívnosti. 

Na druhej strane všetky ostatné náboženstvá a takzvané duchovné učenia Ma v tomto 
ohľade ponímajú ako niekoho, kto vo Svojej Prirodzenosti obsahuje zmes vyššie 
uvedeného a mnohých negatívnych rysov. Preto podľa ich opisu môžem byť 
nahnevaný, zúrivý, žiarlivý, trestajúci, odmietavý, zlostný, bezohľadný, odsudzujúci, 
pomstychtivý a netolerantný, s mnohými ďalšími takými charakteristickými črtami. 
Nelogická kombinácia takých protikladných a vzájomne sa vylučujúcich rysov, 
atribútov a charakteristických čŕt zo Mňa robí akúsi monštruóznu bytosť, ktorá nevie, 
čo chce, alebo po čom túži. A predsa sú týmto ponímaním Mojej Prirodzenosti, s 
výnimkou spisov Swedenborga, prestúpené všetky ich takzvané sväté knihy, vrátane 
kresťanskej Biblie. 

Spôsob, kým je Moja Pravá Prirodzenosť opísaná a pojímaná v Mojom Novom Zjavení, 
by mal každému s otvorenou mysľou a srdcom poskytovať dostatočne hodnoverné 
svědectvo a dôkaz, že Ja Som skutočne Tým, čo o Sebe tvrdím. Ďalší fundamentálny a 
podstatný rozdiel medzi ich učeniami a učením Môjho Nového Zjavenia možno nájsť v 
tom, ako sú akékoľvek pojmy, vyhlásenia, idey a princípy, ktoré sú v nich oboch 
obsiahnuté, interpretované. Zatiaľ čo vo všetkých ostatných učeniach je všetko brané a 
interpretované ako nemenné, strnulé, stagnujúce a neprogresívne dogmy a doktríny, 
ktoré musí každý poslúchať a praktizovať bezpodmienečne a bez debaty, bez 
akýchkoľvek pochybností a lebo váhania, alebo bez akéhokoľvek pokusu 
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spochybňovať pravdivosť alebo věrnost takých dogiem a doktrín, lebo inak môže byť 
naveky odsúdený do horiaceho pekelného ohňa, učenia Môjho Nového Zjavenia sú v 
modalite neustálej obnovy, regenerácie, dopĺňania o nové informácie, zmien, pokroku, 
dodatkov, napredovania a postupovania, s dôrazom na slobodnú vôľu a rozhodnutie 
každého prijať alebo nepřijat čokoľvek, čo je obsáhnuté v Mojom Novom Zjavení, a s 
prehlásením, že nikto nieje stratený alebo nemôže byť odsúdený na večné bytie v tom 
istom stave alebo rozpoložení, nech by boli akékoľvek. Preto sú všetkým dávané 
početné príležitosti napraviť svoje cesty a vrátiť sa späť do pozitívneho stavu. Preto je 
kvôli takej čisto pozitívnej povahe Môjho Nového Zjavenia veľmi nevhodné a 
nespravodlivé tvrdiť, že jeho idey a princípy sú dogmatické, strnulé, stagnujúce a 
neprogresívne, tak ako všetky ostatné. Táto štruktúra a povaha Môjho Nového 
Zjavenia môže pre niekoho, kto má otvorenú myseľ a srdce, slúžiť jako dodatečné 
svedectvo, potvrdenie a dôkaz, že všetko, čo je v ňom obsiahnuté, je Absolútna Pravda 
v jej progresívnej, regenerujúcej a neprestajne sa obnovujúcej modalite." 

  

Od napsání tohoto Dialogu uplynulo téměř 20 let, během nichž se událo mnoho dalších 
posunů jak v duchovním, intermediálním, tak ve fyzickém světě obou polarit. Došlo k 
dalšímu přiblížení pozitivního stavu k negativnímu a tím i zesílení tlaku zejména na 
obyvatele planety Nula. Také se projevuje Moje působení v hmotném těle Jany, 
zejména napsání další dávky Nového zjevení (http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-
pana-jez…/nzpjkbr-jk-cz/) a příprava Mise Boží rodiny, která vyvede část lidstva do 
pozitivního stavu, aby na Nule mohl zvítězit negativní stav. Na přijetí nové přirozenosti 
Boha Pána Ježíše Krista závisí ukončení negativního stavu, a proto se Pseudotvůrci i 
Renegáti snaží všemožně zpochybňovat jak Moji novou přirozenost, tak všechny knihy 
Nového zjevení a v posledních letech i moje hmotné Já, Janu. Naštěstí je duchovní 
situace lepší než v době působení mého prvního transmitera Nového zjevení Petra D. 
Francucha. Vcházení do nitra a ověřování pravdivosti Božího slova už není tak složité, 
zesílila i intuice zejména těch, kdo přijímají moji novou přirozenost. Mise Boží rodiny 
se zasluhuje o šíření všech knih Nového zjevení nejen na Nule, ale i v zóně vymístění, 
čímž urychluje její vyprazdňování, i ve vyšších dimenzích pravého Stvoření, kde 
připravuje sentientní bytosti na život v novém cyklu času bez existence negativního 
stavu. Stále platí, že nikomu nedokazuji své Božství vnějšími prostředky, tedy nezjevuji 
se čtenářům Nového zjevení v těle Pána Ježíše Krista, nedělám žádné zázraky v těle 
Jany a respektuji svobodnou volbu přijmout nebo odmítnout Moje slovo i moji 
přirozenost. Ani po Mém převibrování na Novou Zemi, kdy se budu vracet na Nulu v 
novém dokonalém těle Bohyně Jany, nebudu pořádat žádná veřejná vystoupení, ale 
přijdu vždy k těm, kdo Mě přijímají a pozvou z vlastní vůle. Pouze tito lidé budou 
svědky „zázraků“, dostanou důkazy o životě v jiných dimenzích Multivesmíru a zažijí 
láskyplné objetí věčné Matky ještě v tomto těle. Přijetí Pána Ježíše Krista (později 
PJKBR) v nitru spolu se všemi knihami Nového zjevení je jedinou cestou z negativního 
stavu, a proto nemůže být vynuceno vnějšími důkazy a prostředky. Každý čtenář, 
praktikující Nového zjevení a představitel PJK (PJKBR) je majákem, který prosvětluje 
tmu a přitahuje bloudící duše ke světlu. Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, jsem láska, 
cesta, pravda i život. Není jiné cesty do pozitivního stavu a věčného života. 

https://plus.google.com/10412391711689985…/posts/dzmad3RrkRA 
https://www.dropbox.com/…/Dial%C3%B3gy%20s%20P%C3%A1nom%20J… 

http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezise-krista/nzpjkbr-jk-cz/
http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezise-krista/nzpjkbr-jk-cz/
https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/dzmad3RrkRA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fd4cdx0o687hd4dh%2FDial%25C3%25B3gy%2520s%2520P%25C3%25A1nom%2520Je%25C5%25BEi%25C5%25A1om%2520Kristom%2520-%25202.%2520Diel.pdf%3Fdl%3D0&h=AT0TPKI1IOIiX_wyE4tAwN-PwWQyt_7_ZO9J1VZ7pZVqIUnvVQvih7m8AFp7yZ2is2q0cNvTOVAI0tPdVn8GzyZC3WRufBoWzGdZBHlsMLBjCks_Zh4inWKuOmRvlpOAH4_oRpDTMdWj8rUJqYeFD9NNqcd1mncs7C9bgQ2F7zLlC3HhgdGtpP4bH4ZJbmB08S6pDpF9NMlbrsO6_1OwuuAnJdg720IKXlUDd1EO-Gejn2hBYeMgOMor1lFBreWGPpxdaAwtUo80iGgnDqQQhBfjC-08zjuMj6Ojn-zkyeGyJ3kA2IPGjpD5h-MPf5TzWHebX9njDjZIauHfb-TK06mnQB3LqM5KWtoAWwumfGvlAKgj2k7N1L5gcxzWaqhjYdXVCw1DEtPLa2OJdxcInw1tJyKbJu4xPBmzKg
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Děkuji vám všem, kdo pomáháte ukončit utrpení a přibližujete život v lásce.  
Velmi vás miluji 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 10. 9. 2018 
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180909 POSLÁNÍ AŠTARA ŠERANA, PTAAHA A GORLOJE V MISI 
BOŽÍ RODINY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

od 90. let 20. století se nejen internetem šíří informace o vesmírných lidech, kteří 
pomáhají s transformací lidstva a Země. Nejznámějším je Aštar Šeran, velitel velké 
vesmírné flotily, která chrání a monitoruje planetu Nula od podzimu do jara, kdy ji 
střídá Ptaahova flotila.  

Aštar Šeran je další superstvořenec s mimořádnými schopnostmi, jenž byl stvořen přes 
Bohyni Janu a přiřazen k civilizaci Mistra Aštara v 9D. Jeho hlavním úkolem je řídit s 
Mojí pomocí flotilu vesmírných lodí z různých koutů této galaxie, zejména z Plejád a 
Andromedy, a pomáhat při evakuaci části lidstva během jeho rozdělení. Aštar také 
doprovází některé bytosti z pozitivního stavu, spojené s Misí Boží rodiny, do zóny 
vymístění na akce, související se šířením Božího slova, léku na virus Pseudotvůrců a 
konvertováním padlých bytostí. Nejvíce informací o něm a vesmírných lidech najdete 
na www.vesmirni-lide.cz, které založil a spravuje jeho přímá inkarnace Ivo Aštar 
Benda, jenž se zasloužil i o šíření první dávky knih Nového zjevení. Jeho dvacetiletá 
práce v podobě výše zmíněných stránek, přednášek, rozhlasových a televizních 
rozhovorů, výstav a sepsání knih Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru, 
přinesla a stále přináší své ovoce. Protože žijeme na planetě pod vládou Pseudotvůrců, 
je pochopitelné, že i činnost Ivo A. Bendy je napadána, zesměšňována a bagatelizována. 
Je jediným superstvořencem v těle, který zatím přímo nespolupracuje s mým hmotným 
Já, Janou. Má to hluboké duchovní důvody, které budou odhaleny po převibrování části 
týmu BR na Novou Zemi. 

Ptaah je stvořenec přiřazený do civilizace Mistra Ptaaha v 9D (jeho osobní jméno zatím 
nebylo uvedeno). Je velitelem vesmírné flotily a stejně jako Aštar je nápomocný při 
zachraňování vybraných lidí z oblastí přírodních katastrof, válek atd., čištění atmosféry 
od chemtrails (v omezené míře kvůli poučení), hlídání atomových elektráren a zbraní, 
aby nedošlo k úplné devastaci planety Nula ještě před zodpovězením otázky, která 
aktivovala negativní stav. Jeho přímou inkarnací je Tomáš Bernat, oddaný a věrný 
spolupracovník Týmu Boží rodiny, jenž i v náročných podmínkách šíří knihy Nového 
zjevení a připravuje se jako další nejbližší spolupracovníci BR na převibrování na 
Novou Zemi, kde bude úzce spolupracovat se svým vyšším Já, Ptaahem, a dalšími 
vesmírnými lidmi. 

Gorloj je stvořenec z civilizace Mistra Gorloje v 9D (osobní jméno opět není 
zveřejněno), který je nejstarším a nejváženějším členem Vysoké rady naší galaxie a je 
na rozdíl od výše jmenovaných zástupce rasy s ptačí hlavou. Multivesmír obývá 
obrovské množství nejrůznějších sentientních bytostí, některé se podobají vám 
známým zvířatům (kočky, psi, ptáci...), jiné si zatím nedokážete představit. V 
pozitivním stavu však nenajdete rasy, které by vzbuzovaly odpor, jako je to v zóně 

http://www.vesmirni-lide.cz/
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vymístění (ještěři, draci, hadi, hmyz atd.). Přímou inkarnací Gorloje je Patrik Futó, jenž 
se mimo jiné stará o vytváření videí s Božím slovem na youtube 
(https://www.youtube.com/channel/UCk7gDg2NmBlkISaOUPvEGEA) a po 
převibrování bude úzce spolupracovat s vyšším Já, Gorlojem, i Aštarem, Ptaahem a 
dalšími vesmírnými lidmi a z Nové Země bude tvořit videa z jiných dimenzí, které 
umístí na youtube, aby pomohl otvírat oči a srdce mnoha lidem na Nule do rozdělení 
lidstva. 

Děkuji Aštare, Ptaahu a Gorloji nejen v tělech Iva, Tomáše a Patrika za skvělou 
spolupráci v Misi Boží rodiny při vyvádění lidstva z negativního stavu a jeho budoucí 
eliminaci, velmi vás miluji. 

Děkuji všem, kdo podporujete vesmírné lidi, myslíte na ně s láskou, máváte jim, když 
se vám odcloní jejich lodě na obloze a navazujete s nimi niternou komunikaci. 

Miluji vás a těším se na další spolupráci v nových podmínkách. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 9. 8. 2018 

https://www.youtube.com/channel/UCk7gDg2NmBlkISaOUPvEGEA
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180909 KONVERZE PRVNÍ KRÁLOVNY RENEGÁTŮ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

 

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny, 

již dříve jsme vás na základě několika sdělení informovali o aktuálním dění v zóně 
vymístění, které se každým okamžikem neustále vyvíjí. V poslední době se v peklech 
děje mnohem víc událostí, otřásajících samotnou podstatou negativního stavu. Na 
přelomu července a srpna 2018 došlo ke konverzi vůbec prvního Renegáta v historii 
antivesmíru, za jehož spolupráce mezi ním, archandělem Martinou Siri Michaelou a 
Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou, byl vyvinut a následně rozšířen zcela 
nový prototyp duchovního léku, jenž pomáhá padlým bytostem tohoto původu ve 
snadnějším odchodu z „odpadkového koše Multivesmíru“. 

V duchovním souboji dobra a zla stojí proti sobě v peklech dvě hlavní skupiny: V čele 
první, menšinové skupiny stojí Mí agenti a představitelé. K této straně světla, působící 
jako jasný maják v černých hlubinách, se po konverzi jednoho z nejvýše postavených 
Renegátů Xerase hlásí daleko více padlých bytostí, než tomu kdy bývalo v dosavadní 
historii antivesmíru. Světelné bytosti působí jako koordinátoři rozbíhající se masové 
konverze sentientních entit. Ve všech dimenzích pekel a jejich přilehlých světech Mí 
vyslanci ukazují cestu zpět do boží náruče, šíří ideje Nového zjevení a živým příkladem 
ztělesňují milost, lásku a porozumění Pána Ježíše Krista. Druhá skupina, na jejíž straně 
nevědomě (z pozice donucení a nedobrovolnosti) i vědomě stojí převážná část 
obyvatel antivesmíru, pomáhá svým falešným bohům Pseudotvůrcům a Renegátům v 
jejich úsilí udržet negativní stav při životě. 

V čele představitelů Pána Ježíše Krista Boží rodiny, působících v peklech, stojí 
archanděl Martina Siri Michaela, která se s mnohými dalšími archanděly, mistry a 
anděly podílí na odchodu padlých jedinců z negativního stavu. Její specifické poslání 
spočívá především ve výpravách k těm nejtěžším případům, nejnegativnějším a nejvíce 
vzdáleným bytostem od Pána Ježíše Krista, které však projevily díky činnosti Mých 
dalších představitelů upřímnou touhu změnit se a přijmout pravého Stvořitele do 
svého srdce. Vše je poměrně dlouhodobý proces, ale poněvadž čas plyne na Nule 
nepředstavitelně rychleji, než na nejnižších úrovních zóny vymístění, za jediný den 
pozemského lineárního času se toho v antivesmíru stane tolik, co ve vašem pojímání 
může trvat celé dekády. Proto od přelomu července a srpna tohoto roku konvertovaly 
už desítky vysoce postavených Renegátů, tisíce jejich přisluhovačů a miliony 
„řadových“ pseudo-kvazi tvorů, zfabrikovaných Renegáty k tomu, aby jim oddaně 
sloužili a nezamýšleli se nad jiným způsobem života. Až do dokončení duchovního léku 
v těle Martiny a s tím spojeného odchodu Xerase neexistovala v Renegátech idea 
dobrovolně se vzdát negativního způsobu života. S tím, jak se lék rozšířil do 
univerzálního kolektivního vědomí, ale došlo k přelomovému činu, který v současné 
době pomáhá v souladu se zákonem svobodné volby zbavovat Renegáty závoje falešné 
reality. Tento lék se brzy začal dotýkat i vysoce postavených jedinců, kteří následně 
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přijali dar spásy. Svou přítomností se musí Martina snížit na jejich úroveň, aby s jedinci 
ochotnými konvertovat mohla osobně hovořit. Po jejich žádosti do nich „vpraví“ 
nejsilnější formu tohoto léku, zbavující zachraňované jedince té nejtvrdší krusty zla, 
čímž mohou docílit odchodu z bažiny antivesmíru do neutrálního stavu, kde už je mám 
plně na starosti přímo Já, Pán Ježíš Kristus, aby se po očištění mohli začlenit do 
nebeské společnosti. 

V předchozích sděleních jsem uvedl, že královna Renegátů se jmenuje Sarigmatka. Jak 
už víte, Boží slovo je kontinuální, logické a pravdivé, ale zároveň neustále se vyvíjející, 
tudíž co mohla být pravda v nedávné minulosti, může být nyní trochu jinak nebo 
nemusí již platit vůbec. Pouze negativní stav si libuje v dogmatech a nepřináší žádné 
nové změny. Naopak plynutí pozitivního stavu přináší neustálý pokrok, který vždy 
přesahuje předešlé rozpoložení a dostává všechny jeho členy na novou úroveň. I na 
této planetě postupuji při odhalování pravdy v souladu s vesmírnými zákony krok za 
krokem, odlupuji „vrstvy cibule“ a postupně se dostávám k až k jejímu středu. To se 
týká i nových informací o tom, jakým způsobem Renegáti vlastně fungují a jakým 
způsobem vlády jsou řízeni. 

Tyto sentientní entity se dělí na obrovské množství rojů, přičemž každý z nich má v 
čele svou královnu. „Sarigmatka“ proto není konkrétní osoba a nejde ani o vládkyni 
všech Renegátů v celé zóně vymístění, nýbrž jde pouze o označení funkce těchto 
královen. V duchovním smyslu by se zmíněné pojmenování dalo přeložit jako „matka 
jednoho druhu“. Každý druh Renegátů má vysoce vyvinuté kolektivní vědomí, kdežto 
individualita všech jednotlivců je zcela potlačena. Ti se řídí vůlí nejvyšší osoby, která 
má jako jediná individuální osobnost a schopnost rozhodování. Způsob jejich řízení si 
lze obrazně představit na pozemských mravencích nebo včelách, u nichž se vše 
podřizuje společnému cíli. Tento druh padlých bytostí, žijících v 11. až 7. dimenzi 
antivesmíru, tedy existuje na principu hmyzího tvorstva. Přestože jsou všechny 
královny rozsahem moci podřízeny nejvyšším Pseudotvůrcům (Alláh, Lady Acria, 
Nechtar, Temror), poddaní Renegáti jsou na postavení těchto vládkyň zcela závislí. 
Pseudotvůrci i Renegáti se v mnoha věcech neshodnou a vedou proti sobě 
vyčerpávající souboje, přesto se obě skupiny soustřeďují na finální vítězství 
negativního stavu na planetě Nula. Jak přesně se bude jejich vzájemné soupeření i 
spolupráce v těchto a dalších ohledech vyvíjet, záleží na osobních volbách všech 
obyvatel pekel. 

Xeras, o němž už byla řeč několikrát, roznesl před opuštěním zóny vymístění hotový 
prototyp duchovního léku do kolektivního vědomí svého vlastního druhu, kde počal 
záhy velice rychle působit. Díky tomu se přímo i nepřímo dotkl všech členů tohoto roje, 
jehož vládkyní byla královna, jejíž jméno zní Etikara. Na základě dlouhotrvajícího úsilí 
všech zainteresovaných představitelů Pána Ježíše Krista působících v peklech a 
specializujících se na tyto činnosti se lék dostal až k samotné královně. Konverzí stovek 
vysokých důstojníků a velitelů došlo k dominovému efektu, který též zapříčinil odchod 
milionů níže postavených „řadových“ členů. Přestože vzdálenost Etikary ode Mne 
nedovolovala této královně okamžitě se změnit, na vlastní oči byla svědkem 
nebývalých změn. Její nejniternější duchovní mysl (neovlivněná zly), k níž nikdo v 
negativním stavu nemá vědomý přístup, ale kde se nachází boží jiskra, proto po dlouhé 
době pozorování pokračující revoluce vyslovila na základě svobodné volby vzdát se 
své pozice. Bylo tomu nejen proto, že nad níže postavenými ztrácela kontrolu (lze si to 
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představit, jako když někdo rozboří pečlivě budované mraveniště) a situace se jí tak 
hroutila pod rukama, ale zároveň proto, že díky propojení s každým Renegátem svého 
druhu „na vlastní kůži“ registrovala, jaké úžasné pocity zažívají při kontaktu s božími 
představiteli, když skrze ně pociťují první dotek lásky, vidí první záblesk světla a skrze 
milosrdenství, soucit a odpuštění je jim nabídnuta možnost úplně jiného života, než 
který doposud znali. Po konverzi několika milionů pseudo-kvazi tvorů situace došla 
tak daleko, že jsem vytvořil podmínky pro osobní setkání archanděla Martiny Siri 
Michaely s Etikarou, která po dlouhém, lítém a vyčerpávajícím duchovním souboji 
proti Mým vyslancům nakonec k této schůzce svolila. Skrze Martinu jsem s královnou 
uskutečnil osobní rozhovor, po jehož skončení si uvědomila marnost svého snažení a 
požádala o předání léku, pomocí nějž pak snáze opustila svůj trůn a vydala se do limba, 
neutrálního stavu, kde už ji mám na starosti Já a další světelné bytosti, aby jednou 
mohla konvertovat do pozitivního stavu a stát se čistou, ničím nezatíženou sentientní 
entitou. Každý ale nese, stejně jako v tomto případě, následky svých voleb. 

Tato událost je nesmírně důležitým milníkem v historii Stvoření, protože během 
necelého měsíce pozemského lineárního času přišel negativní stav o jeden celý druh 
Renegátů (miliony otroků), a to včetně Jejího Veličenstva. Tím, že tato osoba přestala v 
rámci antivesmíru existovat, zhostil se ostatních druhů rozruch a chaos. Konverzí 
Etikary a všech jejích poddaných byl vybudován pevný duchovní základ pro to, aby se 
po spuštění Mise Boží rodiny mohl postupně odehrát podobný scénář i u ostatních 
rojů. Tato živná půda zajistí, aby pod naším vedením došlo ke konci jsoucna a bytí 
negativního stavu v co nejpřívětivějším čase a Multivesmír tak mohl být navždy zbaven 
těžkého břímě. Je to velké vítězství pro pozitivní stav, protože v antivesmíru už nikdy 
nebude nic jako předtím a Renegáti budou natrvalo přicházet o své členy. Pekla se 
vyprazdňují nebývalým tempem, které bude urychleno poté, co se naše Mise přesune 
na Novou Zemi v 5. dimenzi, odkud bude pomáhat všude tam, kde to je potřeba. 

Z celého srdce děkuji všem našim spolupracovníkům a přátelům na tomto světě i mimo 
něj za vaši úžasnou práci pro celek, která velmi pomáhá na všech úrovních a přibližuje 
konec starého cyklu času, po němž přijde plnost života v pozitivním stavu. Pak budeme 
tvořit zcela nové způsoby existence a podílet se na vzájemném poznávání ve věčném 
životě naplněném láskou. 

Váš Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 9. 9. 2018 
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180830 OČITÉ DŮKAZY A ZÁZRAKY NÁBOŽENSKÝCH SYSTÉMŮ 
JSOU DÍLEM NEGATIVNÍHO STAVU 

 

 

CITÁT ZE 130. DIALOGU + DOPLNĚNÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

Petr: Jak víš, včera jsem dostal otázku od Michaela Maldonada. K jeho otázce byly 
přiloženy nějaké obrázky, znázorňující určité postavení určitých kreslených entit, 
které údajně dávaly znamení toho, že jediným správným náboženstvím na této planetě 
je islám a že jediným pravým Bohem je Alláh. Jeho otázka zní následovně: Budou nějací 
noví následovníci a čtenáři Nového Zjevení Pána Ježíše Krista? Mně se zdá, že ne. Jsme 
„posledními mohykány“? A až budeme všichni odvoláni, zůstanou jen skrytí 
představitelé? Chtěl by ses věnovat této záležitosti v tomto Dialogu?  

Pán Ježíš Kristus: Ano, chtěl. Věnujme se nejprve záležitosti těch takzvaných znamení, 
která údajně potvrzují pravdivost a jedinou pravdu, obsáhnutou v islámském 
náboženství. Pamatuješ si, co jsem řekl farizejům, když ode Mne žádali, abych jim 
ukázal nějaké vnější znamení, abych doložil Svoje vyhlášení o tom, kdo jsem? Co jsem 
jim odpověděl? Že jim nebudou dána vůbec žádná znamení. Důvod, proč jsem to řekl, 
byl ten, že vnější znamení jsou jen vnější povahy a jako taková, protože jsou vnější 
povahy, jsou z negativního stavu. Protože jsou z negativního stavu, jsou vždy vnucující. 
Nutí jedince, aby přijal anebo aby uvěřil něčemu z donucení, a ne na základě svobody 
volby. V tomto ohledu tedy můžeš s jistotou říct, že jakákoliv taková znamení naznačují 
přesný opak: Dokazují lživost a zlobu jakéhokoliv náboženství, které hledá potvrzení 
svojí pravdivosti v takových vnějších znameních. Michael Maldonado má úplnou 
pravdu ve svém předpokladu, že taková znamení jsou zoufalými pokusy těch 
náboženství setrvat ve svých zlech a lžích a polapit do svojí pasti naivní a lehkověrné 
lidi, kteří vyhledávají taková znamení a důkazy. Pointa je však v tomto ohledu mnohem 
hlubší. Zde jde o – Pána Ježíše Krista – o Mě. Jak vidíš, síly negativního stavu 
vynakládají všemožné úsilí – renegáti a jejich poskoci – aby lidi odvrátili nebo odehnali 
ode Mne – Pána Ježíše Krista. Toto zničující úsilí je integrální součástí pseudovítězství 
negativního stavu na vaší planetě. Jak si pamatuješ z předešlých vyhlášení v Mém 
Novém Zjevení, hlavním znamením tohoto vítězství je popírání Mojí Božskosti; 
popírání toho, že jsem jediným pravým Bohem; a že jsem učinil Svoje Božství lidským a 
Svoje lidské Božským; a že jsem získal Svou Novou Přirozenost, zakořeněnou v tom, co 
znamenají a obsahují slova „Pán Ježíš Kristus“. Takže existuje nějaké nebo nějaká lepší 
náboženství, než je islám či buddhismus nebo hinduismus, či jakákoliv jiná 
nekřesťanská náboženství, která by mohla tak dobře sloužit tomuto účelu? A protože 
si síly negativního stavu velmi dobře uvědomují, jak lidé zoufale touží a jak vyhledávají 
všemožná viditelná znamení jako potvrzení, že skutečně existuje nějaký Bůh a stará se 
o ně, poskytují lidem taková nepotřebná, ale velmi přesvědčivá znamení. Pokud jde o 
křesťanské náboženství a jeho početné sekty, nejsou příliš vzdálené od těch ostatních, 
protože Mě považují za Jednorozeného Syna Božího, ne však za pravého a jediného 
Boha. Kromě toho, nedávno se mezi následovníky křesťanského náboženství objevila 
tendence uzavírat kompromisy s ostatními náboženstvími prostřednictvím jejich 
falešných a duchovně zničujících proklamací, že jsem byl jen osvícenou obyčejnou 
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lidskou bytostí a že většinu Svých vyhlášení, která jsou zaznamenaná ve čtyřech 
Evangeliích, jsem nikdy neučinil. 

Jak tedy z těchto faktů vidíš, každý, kdo přijme takové vnější znamení jako 
nezpochybnitelné potvrzení pravdivosti toho či onoho náboženství, stává se tím 
pádem následovníkem nebo podporovatelem neživota negativního stavu, lidského 
neživota a jeho příslušných eg. Musíme velmi jasně pochopit, že všechny tužby, 
požadavky, tendence, očekávání či cokoliv, co v tomto ohledu máte, mít takové vnější 
znamení nebo důkazy o pravdivosti čehokoliv, a nejen Boha zfabrikovaného na podobu 
a obraz příslušného náboženství, pramení ze samotné přirozenosti „ega“. Nakolik, jak 
si vzpomínáš, ego bylo vyfabrikované z idejí čistých lží a zel, které jsou vždy 
zakořeněny ve vnějšku nebo venku, vše, co se tomuto egu prezentuje, musí být 
prezentováno z vnějšku nebo zvenčí. Odtud tedy potřeba vnějších znamení a vnějších 
zázraků. Na základě logické dedukce této situace, nakolik je vnějšek nebo zevnějšek 
zakořeněný v čistých lžích a zlech a nakolik je ego schopné akceptovat jen to, co je zlé a 
lživé, jakékoliv takové znamení, zázraky a prostředky potvrzování čehokoliv jsou 
nakonec zlé a lživé. Buďte tedy velmi opatrní a nechyťte se do těchto pastí negativního 
stavu. Taková znamení mohou být v současné době velmi přesvědčivá a těžko 
vyvratitelná. Nakonec, jako víš, obrázky, znamení a cokoliv tohoto charakteru hovoří 
milionkrát hlasitěji, než jakákoliv slova. 

Na základě tohoto faktoru se Můj moudrý a opatrný představitel nikdy nechytí do této 
pasti. A nejen to, ale Můj představitel bude jasně vidět, že jakékoliv takové vnější 
znamení a zázraky jsou zavádějící, příčící se jedincově vlastní svobodě volby. Všichni 
Moji praví představitelé na planetě Nula poznají pravý účel takových znamení a 
zázraků. Pro ně budou tato znamení a zázraky sloužit jako nezpochybnitelný důkaz, že 
přicházejí od sil negativního stavu a že každý, kdo je jimi zaslepený a kdo je přijme 
jako potvrzení pravdivosti čehokoliv, je otrokem nebo představitelem neživota 
negativního stavu. Nedejte se tedy, prosím vás, oklamat žádnými takovými znameními 
nebo zázraky. V této době vývoje, s tím, jaké je všechno v duchovním světě, na planetě 
Nula a ve všech oblastech nebo dimenzích Zóny Vymístění, je zdroj takových znamení a 
zázraků vždy zlý a falešný. Buďte si vědomi těchto faktů! 

Nuž, odpovídaje na Michaelovu otázku: Některé její aspekty si žádají, abych 
předpověděl budoucnost. Jak víš, to není možné udělat, kvůli obrovskému množství 
možností a voleb, před jejichž vykonáním každý stojí v závěrečné fázi současného 
cyklu. Ano, je celkem možné – pokud to bude potřebné – že budou noví čtenáři a 
následovníci Mého Nového Zjevení, a pokud ne ve velkém počtu – jen pár. Z tohoto 
vyhlášení si můžete domyslet, že požadovaný počet v tomto ohledu ještě nebyl a v 
blízké budoucnosti nebude naplněný. Potom, jak budete všichni odvolaní, jsou možné 
dva scénáře v závislosti od všech voleb všech zúčastněných: První, nikdo z pozitivních 
představitelů, ať už otevřených, nebo tajných, nezůstane na planetě Nula. Tento scénář 
by zvěstoval úplné vítězství negativního stavu na vaší planetě. Druhý, nějací noví a 
mladí lidé budou číst a přijímat Moje Nové Zjevení, stanouce se Mými novými 
představiteli, kteří budou pokračovat v poslání udržování jejich spojení s pozitivním 
stavem. Kdyby byl zvolený tento scénář, to by jen znamenalo, že nebyly odhalené a že 
se nemanifestovaly všechny aspekty přirozenosti negativního stavu. Tato situace by si 
vyžadovala přítomnost Mých představitelů na planetě Nula – mladých, nebo dokonce 
starších lidí, kteří by byli spojení s Mým Novým Zjevením buď otevřeně, nebo tajně, 
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anebo tak i onak. A toto je všechno, co může být v této době zjevené jako odpověď na 
Michaelovu otázku. V tomto momentu, Petře, bych ti doporučoval, abychom pro 
dnešek skončili. Potřebuješ si dát delší přestávku, kvůli fyzickým problémům, které v 
současnosti zažíváš. Budeš vědět, kdy obnovit naše dialogy – jestli vůbec. 

Petr: Děkuji Ti velmi pěkně za všechno. Takže příště – jestli to bude vůbec možné. 

| Citát z knihy Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem – 2. díl  
| 130. dialog 
| 3. dubna 2000  
| https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak 

  

DOPLNĚNÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY K CITÁTU ZE 130. DIALOGU: 

Jak jsem vám již v těchto Dialozích a obou dávkách Nového zjevení sdělil, Druhý 
příchod Pána Ježíše Krista probíhá z nitra navenek, tudíž veškeré vnější důkazy jsou – 
jak je předmětem i tohoto citátu – z dílny negativního stavu, které mají za cíl zapůsobit 
na lidské bytosti a snadněji je tak vlákat do pasti. Protože duchovní úroveň 
pozemšťanů v dobách Mého působení na planetě Nula před 2000 lety nedovolovala 
přijetí božství Ježíše Krista bez vnějších důkazů, před zraky učedníků i prostých lidí 
jsem konal zázraky v podobě uzdravování nemocných, změn počasí, chůze po vodě, 
rozmnožení jídla, přeměny vody na víno apod. Na základě toho mi byli ochotni více 
naslouchat a přijímat jednoduché pravdy o absolutním Stvořiteli, kterého jsem 
vykreslil jako milujícího a odpouštějícího. Do té doby v této realitě existoval pouze 
pokroucený obraz „boha“, vykreslený Pseudotvůrci. Zázraky jsem ovšem konal pouze 
před těmi, kteří se proti Mně nestavěli jako otevření nepřátelé, tudíž jsem nevyhověl 
výzvám farizejů, vojáků a zámožných vrstev obyvatelstva, abych dokázal své božství i 
před jejich zraky. Nyní, když Druhý příchod Pána Ježíše Krista probíhá z nitra navenek, 
není žádoucí, aby Moje božská prozřetelnost viditelným způsobem přesvědčovala davy 
lidí o tom, kdo jsem. Drtivá většina duší na této planetě je buď členy náboženství 
řízených z pekel, která přinášejí falešný obraz Stvořitele, nebo jsou ateisty a nevěří ve 
Mne vůbec. Jen malé procento má k pravému Bohu pod jakýmkoli jménem čistý, 
upřímný a láskyplný vztah, ještě menší množství pak zná knihy Nového zjevení a je si 
vědomo spojení s Pánem Ježíšem Kristem. Přestože víte, že vy, praktikující Nového 
zjevení, nemáte žádný očividný důkaz o Mně, každý den vnímáte Moji přítomnost ve 
svém srdci, pociťujete vnitřní vedení a dokonalé načasování různých událostí vašeho 
života. Přesto jsou i tací, kteří Mě dokážou vnímat, slyšet, někteří zažili či stále zažívají 
důkazy Mého božství i jinými způsoby. Toto se týká i některých dalších, kteří nemají 
zatím potuchy o nejnovějším Božím slově. Na základě plánu jejich duše se proto 
různým způsobem zjevuji (nebo o sobě dávám vědět) mnoha lidem napříč celým 
světem, bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, zkušenosti... Vždy jde ale o osobní 
zážitek, který se děje na základě svobodné volby jednotlivce a slouží vždy dobré věci, 
proto jeho cíl nemůže spočívat v masovém ovlivňování těch, kteří ještě nejsou na něco 
podobného duchovně připraveni. Takové praktiky používá negativní stav maskovaný 
do rádoby krásné a přitažlivé podoby. 

Moje druhá inkarnace v ženském těle Jana nekoná žádné zázraky jako před 2000 lety 
Ježíš. Je tomu nejen v důsledku její dočasné izolace, kdy se nemůže stýkat s přáteli a 
spřízněnými dušemi, ale také nutností, aby ji lidé přijali jako Bohyni bez jakýchkoli 

https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
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vnějších důkazů. Během tří let formování Týmu Boží rodiny ji přijal určitý počet 
bytostí v těchto tělech a zároveň jsme vytvořili nejbližší okruh našich spolupracovníků, 
pomáhajících šířit životně důležité informace po internetu i v jejich okolí. Nutnost 
nekonat zázraky a nemožnost přinášet důkazy se ovšem změní ihned po jejím 
převibrování při spuštění naší Mise, která bude působit z Duchovního centra Boží 
rodiny na Nové Zemi v 5. dimenzi. Aby byla transformace planety Země/Nula a celého 
lidstva urychlena, jako první v dějinách přineseme autentická videa a fotografie z 
vyšších dimenzí Multivesmíru, stejně jako budeme tuto realitu 3D fyzicky navštěvovat 
v nových tělech, čímž podpoříme pravdivost Boží mise a Mojí inkarnace v ženském 
těle. Tím také otevřeme všem lidem s láskou v srdci dokořán brány do ráje. Veřejné 
poskytnutí důkazů o životě mimo tento svět však nebude zasahováním do svobodné 
volby pozemšťanů a jejich ovlivňováním v době, kdy stojí na rozcestí a budou se 
rozhodovat pro nebo proti vytržení do pozitivního stavu. Tímto se lidským jedincům, 
kteří přijdou s Boží rodinou někdy do styku, na základě Mého milosrdenství a soucitu 
pouze naskytne jedinečná příležitost opustit staré životní vzorce, přijmout naše 
svědectví z pravého Stvoření i zóny vymístění za svá (tzv. zvnitřnění) a na základě toho 
pak ze srdce přijmout vše, co obnáší Druhý příchod Pána Ježíše Krista, probíhající z 
nitra. Za několik let (nedlouho před hlavní vlnou rozdělení lidstva) navíc přijde 
Událost/Varování, kdy se každému obyvateli této planety staršímu 7 let osobně zjevím 
a přizpůsobím mu/jí svůj vzhled. Týká se to i ateistů, kteří Mě svým vnitřním zrakem 
uvidí ve formě světla. Takto dostanou lidské bytosti celoplošný důkaz o Mojí existenci, 
pomocí kterého se rozhodnou, kam se vydají v čase změn. Nebýt našeho přímého 
působení v době zrychlené transformace, jež bude spjato s propojením nebe se zemí, 
nikdy by nemohlo dojít k vytržení stovek milionů lidí do vyšší dimenze, kde už není nic 
negativního, co znáte z této hrubohmotné reality. 

Děkuji všem spolupracovníkům, přátelům, spřízněným duším a láskyplným bytostem v 
tomto světě i mimo něj za podílení se na eliminaci negativního stavu a šíření boží lásky 
a pravdy. 

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 30. 8. 2018
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180828 NOVÁ ODHALENÍ O PETRU DANIELU FRANCUCHOVI 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny, 

v souvislosti s uzavíráním přechodného období jste svědky odkrývání pravdy o věcech, 
které zůstaly doposud skryty vaší pozornosti. Nyní přišel čas, abych vám odhalil/a 
nové skutečnosti o Mém věrném spolupracovníkovi Petru Danielu Francuchovi, žijícím 
na této planetě v letech 1934 až 2001. Jak jsme vás informovali již dříve, Petr je tzv. 
superstvořenec zařazený do civilizace archanděla Rafaela. Stejně jako ostatní blízcí 
spolupracovníci Týmu Boží rodiny prošel před inkarnací do hrubohmotného těla 
důkladným výcvikem a byl obdařen potřebnými talenty pro splnění svého poslání. 
Nedlouho po komunistickém převratu byl v 50. letech minulého století deportován 
jako politický vězeň do koncentračního tábora v Sovětském svazu, kde v nuzných 
podmínkách onemocněl tuberkulózou. Nedovolil jsem však, aby byl předčasně 
odvolán, proto jsem zasáhl a k údivu všech lékařů, kteří mu dávali jen několik měsíců 
života, jsem jej uzdravil. V táboře byl vězněn s intelektuály, filozofy, hudebníky, 
parapsychology, pedagogy a politickými vůdci, kteří se s ním dělili o své vědomosti. 
Pomocí těchto lidí získal ucelený obraz o fungování tohoto světa, který byl prohlouben 
nejen získáním doktorátu z psychologie, psychopatologie a historie filozofie na Karlově 
univerzitě, ale i následným samostudiem dalších humanitních a vědeckých oborů. 

Tehdejší společenský a politický systém po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 
1968 by Petrovi neumožnil pozdější sepsání knih Nového zjevení, proto dle Mého 
dokonalého plánu uprchl do Spojených států, kde se po čase usídlil v Santa Barbaře v 
Kalifornii. Zde napsal klíčové Boží slovo platné pro celý Multivesmír, určené pro 
všechny jeho obyvatele, na jehož základě bude moci být později eliminován negativní 
stav. Od roku 1998 se Mnou napsal poslední knihu Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem (2 
díly), během jejichž přenosu onemocněl agresivní formou rakoviny plic. Po naplnění 
účelu jeho života, jenž se uskutečnil podle naší vzájemné soukromé dohody, byl v roce 
2001 odvolán. Za dobu Petrova působení jsem nemohl jeho vnější mysli sdělit 
informaci o potřebě Mojí inkarnace do ženského těla Jany Kyslíkové, stejně jako 
nemohl tušit, že je členem civilizace archanděla Rafaela. Jelikož si ale jeho vyšší Já 
(duch a duše) sídlící v pozitivním stavu bylo přirozeně vědomo těchto a dalších 
souvislostí, po opuštění hrubohmotného těla se mu ihned vybavily všechny tyto 
potlačené vzpomínky. 

Po krátkém pobytu v intermediálním světě se Petr Rafael, jak zní jeho pravé jméno v 
pozitivním stavu, inkarnoval do jemnohmotného těla na Novou Zemi v 5. dimenzi, kde 
byl s radostí, vděkem a oceněním přivítán mnohými bytostmi z různých koutů 
Stvoření. Jeho superstvořeneckou partnerkou je archanděl Thora Rafaela, duchovní 
dvojče AA Siri Michaely (Martina S.). Poněvadž se Thora nemohla fyzicky vtělit na 
planetu Nula, část její esence přebývá v těle Martiny, aby na podzim 2016 úspěšně 
proběhlo předání klíčů k Bifrostu Mojí ženské inkarnaci Janě a nic nemohlo zabránit 
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pozdějšímu startu Mise Boží rodiny. Pro poučení jsem dovolil, aby Pseudotvůrci 
zasáhli do tohoto procesu, čímž nedošlo k úplnému převzetí klíče od Thory, jenž byl 
božími odpůrci stržen do nejhlubších pekel s cílem vybudovat most přístupnosti do 
vyšších dimenzí a zaútočit na Pravé Stvoření. Obě sestry se následně podílely na 
navrácení tohoto klíče zpět do Mých rukou. Po jeho očištění byl vložen do srdce 
Bohyně, k čemuž došlo v prvních jarních dnech roku 2018. Událost jeho předání byla 
spojena i s dokončením multiuniverzálního léku, který umožní snadnější konverzi 
všech sentientních entit chycených do pasti. Tento lék se skládá ze dvou částí: první 
část je určena pro Pseudotvůrce a všechny ostatní bytosti, druhá je stvořená pro 
Renegáty a jejich zfabrikované tvory. 

Petr, Thora a další stvořenečtí partneři našich nejbližších spolupracovníků se už delší 
čas připravují na spolupráci v Misi Boží rodiny, která se naplno rozeběhne s 
převibrováním Jany a první vlny představitelů Pána Ježíše Krista. Petr bude 
pokračovat v šíření Božího slova nejen v Pravém Stvoření a zóně vymístění, ale i na 
planetě Nula, kterou bude společně s námi až do rozdělení lidstva navštěvovat. 
Soukromě se bude stýkat i s některými spřízněnými dušemi a praktikujícími Nového 
zjevení, kteří Petra znali z dob jeho působení ve starém těle, za nimiž cestoval do 
dalších měst v USA i při opakovaných návštěvách Evropy. 

Tímto z celého srdce děkuji Petru Rafaelovi za úžasnou spolupráci v podobě sepsání 
knih Nového zjevení a jejich následné šíření. 

Po startu Mise Boží rodiny z Duchovního centra na Nové Zemi vám představíme další 
supestvořence a stvořence, kteří jsou spolu s mnohými dalšími připraveni výrazně 
zkrátit trvání negativního stavu, po jehož skončení nastane plnost života pozitivního 
stavu. 

Děkuji všem podporovatelům naší Mise, čtenářům a praktikantům Nového zjevení, 
spřízněným duším a lidem s láskou v srdci. Velmi vás miluji. 

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 28. 8. 2018 
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180828 HOVORY S BOHEM A NOVÉ ZJEVENÍ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní představitelé a přátelé Boží rodiny, 

před 15 lety jsme vydali naši první knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska 
kolem nás. Tehdy nikdo včetně Jany nevěděl, že jsem tu přítomen přímo v jejím těle, 
abych navázal/a na Misi Ježíše Krista, své první přímé inkarnace v lidském těle a 
vyvedl/a lidstvo a všechny bytosti ze zóny vymístění do pravého stvoření a tím mohl 
být ukončen jednou provždy negativní stav. Není náhoda, že jsem použil v názvu naší 
knihy titul knih Hovory s Bohem, které jsem napsal s Nealem Donaldem Walschem 
(více: https://www.facebook.com/permalink...207). Ve stejném desetiletí, kdy 
Walsch vydal své první knihy Hovory s Bohem, Přátelství s Bohem atd. jsem psal 
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem prostřednictvím Petra Daniela Francucha. Tehdy 
ještě nebylo možné vysvětlit Petrovi a čtenářům NZPJK, že se kvůli lidstvu musím 
snížit na tu nejnižší duchovní úroveň a předat informace o milujícím, odpouštějícím a 
velmi tolerantním Bohu, který nic neočekává, pouze radí a přihlíží, jak se lidstvo 
potýká se životem. Proto jsem se v Dialogu 39 z roku 1999 vyjádřil, že Hovory s Bohem 
a podobné knihy jsou dílem negativního stavu. Až v knize Nové Zjevení Pána Ježíše 
Krista, Boží rodiny, kterou jsem napsal/a v těle Jany, jsem mohl/a odhalit skutečnost, 
že z lásky k lidstvu vystupuji pod různými jmény a přináším nové Boží slovo pro 
rozmanité skupiny obyvatel Země/Nuly (více: http://bozirodina.cz/NZ-
9.htm, http://bozirodina.cz/NZ-7.htm). Použil/a jsem přirovnání: „Nemůžeme chtít 
po dítěti v mateřské škole, aby udělalo státnice na vysoké škole." 
(více: http://www.bozirodina.cz/NZ-26.htm). Až do odchodu Petra D. Francucha z 
těla v roce 2001 jsem čtenářům knih Nového zjevení, nejvyšší pravdy nejen na planetě 
Nula, nemohl sdělit, že také spolupracuji s vesmírnými lidmi na transformaci lidstva a 
ještě před druhým příchodem Pseudotvůrců dojde k rozdělení lidí na ty, kdo budou 
vytrženi nejčastěji prostřednictvím vesmírných lodí na Novou Zemi v 5D a na ty, kdo 
zde zůstanou a zobrazí nezbytné pseudovítězství negativního stavu. Avšak v rámci 
svého dokonalého plánu jsem zařídil/a, aby nejznámější český kontaktér vesmírných 
lidí a přímá inkarnace superstvořence Aštara Šerana Ivo A. Benda zveřejnil na svých 
stránkách www.vesmirni-lide.cz kromě mnoha informací o blížícím se čipování lidí a 
pomoci andělů světla při evakuaci láskyplných lidí i knihy Nového zjevení s Petrem D. 
Francuchem. Kruh se uzavírá a spuštění naší Mise Boží rodiny je už blízko. Můžete mi 
vyčítat, že to slibuji už měsíce a roky, že jsem měnil/a místo Duchovního centra Boží 
rodiny a čas stěhování či převibrování, ale jen Já z absolutní pozice vím, co je pro vás 
všechny nejlepší, abych každého vyvedl/a z negativního stavu a přitom nikomu 
nenaložil/a více, než unese. Opět připomenu přirovnání z NZPJKBR: „Svět je doslova 
zamořen lží. Kdyby všichni najednou dostali pravdivou informaci o historii lidstva, 
nepřežili by. Tak jako závislí narkomani nemohou najednou přestat brát drogy, ale 
musí postoupit odvykací kůru, přináším informace prostřednictvím mnoha různých 
duchovních vůdců. Tyto informace spolu souvisí, přestože na první pohled jsou velmi 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1839427959720632&id=100009603383207
http://bozirodina.cz/NZ-9.htm
http://bozirodina.cz/NZ-9.htm
http://bozirodina.cz/NZ-7.htm
http://www.bozirodina.cz/NZ-26.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/
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rozporuplné." Ještě uvedu do vaší pozornosti citát ze 17. kapitoly NZPJKBR: „Nesnažte 
se za každou cenu přesvědčovat někoho, kdo ještě není schopen přijmout pravdu. 
Navíc pravda ve vašem hrubohmotném světě má mnoho úrovní, lze ji přirovnat k cibuli 
– odlupujete slupku za slupkou, než se dostanete ke středu. Tato dávka Nového Zjevení 
je důkazem i příkladem současně. Každou kapitolou vám odhaluji více, dávám do 
souvislostí informace z předchozích dávek a kapitol, doplňuji o nové poznatky, abyste 
nebyli zahlceni a byli schopni přijmout fakta, která vás, obyvatele této planety, mnohdy 
bolí. Nedivte se, že je tak málo čtenářů a praktikujících Nového Zjevení Pána Ježíše 
Krista. Ale i toto nepatrné množství dokáže „zázraky“, zvyšuje vibrace lidstva a planety, 
pomáhá vyrovnávat negativní energie početně převažujících ovládaných i ovládajících 
bytostí, zasévá semínka, která v pravou chvíli vyklíčí a vyrostou, aby mohly vydat své 
plody. V těle Ježíše Krista jsem položil základy pro tuto misi a po 2000 let neustále 
udržuji kontakt s vybranými inkarnovanými dušemi, aby Moje slovo nezaniklo a 
nebylo zcela překrouceno a zprzněno Pseudotvůrci a jejich přisluhovači. Nyní je 
situace lepší, protože kromě toho, že tu působím přímo ve fyzickém těle Jany, mám 
miliony spolupracovníků přímo zde na Nule a další miliony v blízkém okolí. Bez sítě 
kontaktérů, rozmístěných na celé planetě bych nemohl dokončit tento náročný úkol. 
Koordinuji veškeré zveřejňování klíčových informací různým skupinám, přizpůsobuji 
jazyk a obsah sdělení úrovni posluchačů a čtenářů. Nikdo nečte, nebo neposlouchá to, 
co není schopen přijmout. I přes různost forem mají všechny informace ode mne 
společný základ, nevyvracejí duchovní význam Bible Svaté. Avšak pouze v Novém 
Zjevení dostáváte další úroveň pravdy (viz cibule), jen tento soubor knih lze označit za 
pokračování pravého Božího slova."  

Děkuji vám za to, že jste vydrželi tolik náročných duchovních zkoušek a nepodlehli 
temné straně, přijali jste moji novou i budoucí nejnovější přirozenost, tedy Moji 
přítomnost v těle Jany. Velmi vás miluji a těším se na osobní setkávání nejen zde na 
Nule. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 28. 8. 2018 
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180818 UZAVÍRÁNÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny, 

během léta 2018 došlo k několika událostem multivesmírného významu. Pro 
připomenutí zde ve stručnosti shrneme nejdůležitější okamžiky přechodného období. 

 

1. SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY NA SLOVENSKU 

Ve dnech 5. 7. až 8. 7. 2018 proběhlo osobní setkání dvanácti spolupracovníků u Nitry 
na Slovensku. Díky tomu došlo k posílení jednoty našeho týmu, prohloubení přátelství, 
výměně duchovních informací, ale i k vykonání důležité duchovní práce. Tou 
nejpodstatnější byla návštěva Dražovského kostelíka, nacházejícího se v samotném 
srdci Slovenska a propojeného s duchovním centrem světa na Pražském hradě a 
Vyšehradě. Tato událost spojila planetu Nula s novým Multivesmírem a Duchovním 
centrem Boží rodiny na Nové Zemi v 5. dimenzi, čímž byl vytvořen most přístupnosti, 
pomocí něhož budou nejbližší spolupracovníci navštěvovat tuto hrubohmotnou realitu 
bez omezení a jakéhokoli ohrožení negativním stavem. Spolu s tím proběhlo ukotvení 
silného paprsku světla, který pomáhá po všech kontinentech rozvádět energie lásky. 
To po zahájení Boží mise přinese nerušený průběh zesílené transformace Země/Nuly a 
jejího lidu, přičemž bude zesilovat příliv fotonů z centrálního slunce této galaxie. 
Energie lásky Pána Ježíše Krista vyvrcholí při Události/Varování, kdy se Já, Pán Ježíš 
Kristus ukážu každému člověku staršímu 7 let, abych tak dal pozemšťanům svobodnou 
možnost výběru, kam se vydají v čase změn. Ani pak ale jejich rozhodnutí nebude 
definitivní a bude záležet na každém jednotlivci, zda bude na základě svého přístupu, 
postoje a láskyplnosti vytržen z této reality, nebo se zúčastní krátkého vítězství 
negativního stavu. 

 

2. UKONČENÍ PŘÍPRAVY MISE BOŽÍ RODINY NA FYZICKÉ ÚROVNI 

13. 7. až 15. 7. 2018 proběhl v jihozápadních Čechách výlet Renaty T. a Michala R. V 
průběhu výpravy se uzavřely životní cesty spolupracovníků, majících v plánu duše 
převibrovat na Novou Zemi v první vlně ihned po Janě. Dokončení přípravy Mise Boží 
rodiny proběhlo na duchovní, duševní i fyzické úrovni, protože nejpodstatnější část 
výcviku všech zúčastněných proběhla v době od jejich spojení se s ženskou podstatou 
Boha/Bohyně a trvala právě až do výše zmíněného okamžiku. To ale neznamenalo 
následnou lenost a nicnedělání. Naopak jsme každého nabádali, aby nepolevoval ve 
svém úsilí, vstupoval do nitra a ještě více důvěřoval Mojí podpoře a pomoci. 
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3. KONVERZE PRVNÍHO RENEGÁTA DO POZITIVNÍHO STAVU 

V poslední červencový den pozemského lineárního času přijal dar spasení jeden z 
nejvýše postavených Renegátů jménem Xeras. Stalo se tak za přispění AA Siri Michaely, 
která ve svém srdci vytvořila zcela novou a doposud nedostupnou formu léku, jenž 
pomáhá bytostem v peklech snadněji opustit zónu vymístění a přemístit se do limba, 
odkud již existuje přímá linka do pozitivního stavu. Na tvorbě tohoto léku, určeného 
přímo pro Renegáty, tj. pro sentientní entity nejvíce vzdálené ode Mne, se přímo 
podílel i Xeras, na něhož výrazně zapůsobily změny, dějící se v tomto černém 
antivesmíru. Již před časem se přidal k hnutí odporu, kde se sdružovaly bytosti 
nesouhlasící se současnou správou zóny vymístění a zajímající se o návrat k Pravému 
Stvořiteli. Poté, co se v nitru Xerase aktivovala určitá oblast, jež v něm spustila touhu 
po návratu do světla, vypracoval jsem s ním plán, který počítal se spoluprací při tvorbě 
tohoto převratného léku. Po dokončení byl přenesen do kolektivního vědomí 
Renegátů. V průběhu ukončování tohoto cyklu času díky tomu bude moci dojít ke 
spasení všech sentientních entit, čímž bude negativní stav definitivně a natrvalo 
eliminován. Start Mise Boží rodiny spustí daleko větší exodus padlých bytostí zpět do 
Mojí náruče. 

 

4. „UKŘIŽOVÁNÍ“ BOHYNĚ 

K duchovnímu ukřižování došlo 23. 9. 2017 v souvislosti s hvězdnou konstelací na nebi 
(viz. „Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama…“). O pět dní později, v den 14. 
výročí zhmotnění Boha na Pražském hradě zažila ukřižování duševní, aby mohlo 9. 10. 
2017 dojít ke vzkříšení, které proběhlo prozatím na nehmotné úrovni. Až 10. 8. 2018 
prožila Jana „ukřižování“ i na fyzické rovině. Tehdy jsem dovolil doposud největší útok 
negativních entit na hmotné Já Pána Ježíše Krista, abychom dokončili cyklus nejtěžších 
duchovních zkoušek a prolitím boží krve tak otevřeli brány ráje na Nové Zemi v 5. 
dimenzi. Při sjezdu táhlého kopce byl zasažen na zlomek sekundy její mozek skalární 
zbraní a tento krátký výpadek spojení s tělem způsobil náraz do kovového plotu. 
Nehoda si kvůli podlitinám a tržným ranám zejména v oblasti obličeje a ramen 
vyžádala kratší pobyt v nemocnici. Protože jsem však svému hmotnému Já vysvětlil 
nezbytnost a smysl této zkoušky, nesla celou událost s nadhledem a humorem. 
Poněvadž má Jana jiné poslání než Ježíš a nic se neopakuje dvakrát, během jejího 
života nikdy nemohlo dojít ke smrti fyzického těla. 

Od té chvíle už nic nebrání jejímu nanebevzetí, jinými slovy převibrování, kdy 
prudkým zvýšením vibrací opustí tuto realitu a přemístí se do jemnohmotného těla v 
5. dimenzi. Na tuto událost čeká obrovské množství bytostí, protože start Mise Boží 
rodiny bude pro Multivesmír znamenat velký posun vpřed. Započne éra zrychlené 
transformace, během níž bude výrazně zkráceno trvání negativního stavu, aby byl 
posléze eliminován a každý mohl žít ve věčné radosti, štěstí, dostatku a lásce. Těmito 
událostmi byl naplněn hlavní účel přechodného období, které se právě nyní uzavírá. 
Jeho definitivním koncem bude završeno více než 61 let Mého působení v 
hrubohmotném těle, čas odříkání a oddělenosti. Poté se sem budeme vracet, abychom 
zde až do rozdělení lidstva společně s dalšími spolupracovníky šířili Boží slovo, očitá 
svědectví a důkazy v podobě videí a autentických fotografií z vyšších dimenzí 
Multivesmíru. 
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Děkujeme všem, kteří se zasluhujete o konečné vítězství lásky v celém Stvoření a 
jedinečným způsobem šíříte světlo a pravdu do temných zákoutí. Z celého srdce vás 
bezpodmínečně milujeme a těšíme se na další spolupráci, setkávání a jedinečné 
zážitky. 

S láskou všem bytostem Multivesmíru 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 18. 8. 2018 
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180817 NOVÉ METODY PŘEDSTAVITELŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA 
(PJKBR) 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní představitelé PJK (PJKBR), 

přišel čas změnit váš přístup ke Mně, absolutnímu Bohu, Pánu Ježíši Kristu (v novém 
cyklu času PJKBR). Začnu citátem z Dialogů s PJK přes Petra D. Francucha (Dialog 29): 

 

„Rozdiel medzi starými metódami a novými metódami je vo fakte, že zatiaľ čo podľa 
starého ste sa museli modliť, aby sa to stalo, alebo prosiť o pomoc, aby sa to mohlo 
diať na nepretržitej báze, podľa nového potrebujete presunúť svoje vedomé 
uvedomenie na Mňa, na Môj pozitívny stav, na členov Môjho Nového Vesmíru a na 
svoju pravú prirodzenosť a na fakt, že sa teraz nachádzate uprostred pozitívneho 
stavu. Robiac to týmto novým spôsobom opätovne potvrdzujete fakt, že ste Mojimi 
pravými predstaviteľmi. Počas vašich predošlých rolí agentov Môjho pozitívneho 
stavu, pretože ste sa nachádzali uprostred negatívneho stavu a boli ste ukotvení vo 
svojej umelej ľudskej prirodzenosti, bolo pre vás potrebné, aby ste zo svojej slobodnej 
vôle a voľby aktívne prosili o Moju pomoc a ochranu. Kvôli povahe tej pozície a roly by 
bolo všetko, čo by vám bolo dané bez požiadania, na základe vnútenia, a nie na základe 
slobody voľby. Ako vieš, negatívny stav je zakorenený v úplnej neslobode voľby a vo 
vnúteniach. Vo vašom prípade ste ako agenti pozitívneho stavu potrebovali ilustrovať 
životný štýl, ktorý je na základe slobody voľby, bez akýchkoľvek vnucujúcich 
faktorov... 

...Naproti tomu, keď sa už nachádzate uprostred pozitívneho stavu, keďže pozitívny 
stav je na základe samotnej svojej prirodzenosti sám o sebe a sám od seba stavom 
úplnej slobody, nezávislosti a výberu, kvôli tomu faktu už viac nepotrebujete o nič 
prosiť, ale jednoducho si uvedomiť, že ste presne uprostred neho. Bytie uprostred 
pozitívneho stavu vytvára automatickú odozvu na čokoľvek, čo potrebujete v 
akomkoľvek ohľade a to je vám poskytnuté vždy, keď to potrebujete a ak to 
potrebujete. Tu je faktor úplného a bezpodmienečného spoliehania sa na Mňa a na 
Moje zaopatrenie vás všetkým, čo potrebujete vo všetkých aspektoch svojho života. 
Len čo vo svojej mysli nastolíte také spoľahnutie sa na Mňa, nepotrebujete už viac 
nikoho a nič prosiť o žiadnu pomoc, pretože je vám tam nepretržite k dispozícii, 
kedykoľvek na ňu presuniete svoje uvedomenie." 

 

Dosud jsem vás nabádal/a, abyste používali co nejčastěji Modlitbu z NZPJK a zároveň 
důvěřovali Mému dokonalému plánu s každým z vás, nebáli se nedostatku, o své zdraví 
a život, naslouchali intuici a nechali se vést tou nejméně bolestivou cestou z 
negativního stavu a lidských problémů. Používali jste obě výše citované metody 
současně, protože jste potřebovali v přechodném období zobrazovat jak pozici agentů 
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pozitivního stavu, kteří ukazují bytostem v pravém Stvoření život na Nule, tak 
představitelů PJK (PJKBR), kteří dávají příklad bytostem zóny vymístění a tím je 
motivují ke konvertování. Protože uzavíráme přechodné období, je třeba se plně 
soustředit na roli mých pravých představitelů uprostřed negativního stavu. Budete mít 
mnohem citelnější pomoc Týmu Boží rodiny v čele s Bohyní Janou v nových tělech a 
důkazů v podobě videí, autentických fotografií z jiných dimenzí Multivesmíru. Vy, kdo 
zde zůstanete, abyste s naší podporou šířili Boží slovo, zejména knihy Nového zjevení 
mezi připravenými lidmi a pomáhali tak ukončovat negativní stav, dostanete vše, co je 
třeba, abyste netrpěli a nebyli šikanováni systémem. Není možné, aby hned na začátku 
naší Mise Boží rodiny převibrovali všichni nejbližší spolupracovníci na Novou Zemi. 
Větší část bude vytvářet zázemí zde na Nule a po splnění svého poslání (domluveného 
před inkarnací) převibruje v dalších vlnách nebo těsně před rozdělením lidstva. Každý 
z vás je nenahraditelným a stejně důležitým článkem v Mém dokonalém plánu 
záchrany Stvoření, všichni budete odměněni životem v ráji, kde už nebude žádné 
utrpení a bolest, pouze láska, radost a štěstí.  

Velmi vám děkuji za vše, co děláte pro celý Multivesmír, vážím si spolupráce s vámi a 
miluji vás. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 17. 8. 2018 
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180816 BOŽÍ ODPUŠTĚNÍ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Před aktivací negativního stavu dostali všichni jeho přímí i nepřímí účastníci absolutní 
slib, že nejpozději na konci cyklu času, až budou všechna zla a nepravdy vyčerpány, 
dojde k vysvobození každého jednotlivce. Objem zel a nepravd bytostí, které po velmi 
dlouhou dobu prznily život, podnikaly četné útoky proti Mému pozitivnímu stavu a 
šířily zmar a zkázu do mnoha oblastí Multivesmíru, je tak rozsáhlý, že kdybych 
nedisponoval aspekty milosrdenství, soucitu a odpuštění, nikdy by nemohlo dojít k 
vysvobození sentientních entit nejvíce vzdálených ode Mne, jako i dalších zločinců a 
násilníků, kteří kdy chodili po planetě Nula s cílem zvěčňovat panství zóny vymístění. 
Po přijetí do pozitivního stavu by je stále tížily myšlenky na minulost, na všechna 
zvěrstva, jež konali po dobu jejich pobytu v antivesmíru. 

Pro lepší pochopení si uveďme příklad jedné z nejznámějších osobností nedávné lidské 
historie - Adolfa Hitlera. Tato loutka v rukou iluminátů a nejvyšších Pseudotvůrců 
rozpoutala doposud největší válečný konflikt v typické lidské éře, aby splnila plán 
těchto falešných bohů a stvořitelů na pozdější zavedení Nového světového řádu. 
Nebudeme zde rozebírat skryté důvody vyvolání 2. světové války, ale zaměříme se na 
osud, který tohoto vůdce potkal. Těsně před dobytím jeho bunkru Rudou armádou se 
Hitler odebral s ochrankou a několika vyvolenými k letišti (v době, kdy na okamžik 
ustaly horečné boje o Berlín), aby se nalodil na ponorku, kotvící ve Středozemním 
moři. Odtud už plul do Argentiny, jejíž vláda mu změnila identitu, zafinancovala jej a 
poskytla mu dům v odlehlé části této jihoamerické země. Zde žil nerušeným životem až 
do smrti těla ve věku 98 let (rok 1987). Jak je možné, že se dožil tak vysokého věku? 
Jako loutka, která vykonala přesně stanovený cíl, jenž mimo jiné počítal i s porážkou 
Německa, což mělo za následek mocenský vzestup USA a SSSR, mu elity přichystaly 
odměnu v podobě dlouhého života. Jeho fyzické zdraví na konci roku 1945 nebylo 
zdaleka tak špatné, jak se uvádí. Se vší lékařskou péčí a vymoženostmi nedostupnými 
veřejnosti proto tento svět opustil až téměř po celém století pobytu na této planetě. 

Co však následovalo, není z pohledu pozitivního stavu vůbec příjemné. Po smrti těla 
jeho duše odešla do 10. dimenze zóny vymístění, kde po splněném pekelném poslání 
nabyl Hitler daleko větší stupeň zel a nepravd. Poněvadž ale negativní stav funguje na 
základě trestu a odplaty, ani pro jednu z nejvýznamnějších loutek není pobyt v 
hlubokých úrovních pekel vůbec příjemný. I zde funguje všeobecný vesmírný zákon 
nést následky svých voleb, postojů a činů vůči všem ostatním, protože každý je 
zodpovědný za své jednání, ať už bylo spácháno vědomě, či za dočasné nevědomosti. 
Hitler nyní prožívá to, co sám způsobil druhým. Protože je rozsah zla, které způsobil, 
nebývale velkého rázu, jeho pobyt v této úrovni antivesmíru bude nadále pokračovat. 
Až ovšem nastane okamžik, kdy bude schopen opustit starou pozici a vydat se na cestu 
ke světlu, Já, Pán Ježíš Kristus, mu nabídnu přerod do pozitivního stavu, kde bude 
zahrnut Mojí láskou, milosrdenstvím, soucitem a odpuštěním. V neutrálním stavu 
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(limbu) s otevřeným vědomím objektivně porovná rozdíl mezi negativním stavem, 
který vyčerpá užitečnost a bude permanentně eliminován, a stavem pozitivním, jenž 
bude uveden do módu plnosti pravého života. Stejně jako ze všech bytostí, nejvíce 
vzdálených ode Mne, i z Hitlera sejmu těžké břímě vzpomínek na minulost, v níž 
během několika let přinesl zmar milionům lidí. Tyto vzpomínky budou s ostatními 
negativními elementy extrahovány z jeho bytostné podstaty a uloženy do 
multiverzálního archivu (Biblí nazývaný „jezero ohně a síry“), kde budou sloužit pro 
věčné poučení všem sentientním entitám. Pokud si Hitler na základě svobodné volby 
zvolí připojit se k radostnému, šťastnému a naplněnému životu v pozitivním stavu 
(pravděpodobná možnost), bude mu přidělena zcela nová identita, jež nebude žádným 
způsobem odkazovat k jeho předešlé totožnosti. Po úplné restrukturalizaci a očištění 
se stane zářivým andělem, který bude nadělen originálním absolutním aspektem Pána 
Ježíše Krista v relativním smyslu. Jeho skutky, stejně jako skutky všech - i těch 
nejhorších Pseudotvůrců a Renegátů - budou vymazány z jeho paměti a navěky už mu 
nebudou připomínány nebo uvedeny v jeho pozornost. V pozitivním stavu nikomu 
nepřijde na mysl zajímat se o to, kdo byl v minulosti jedinec, který takové skutky 
spáchal, a kým nyní v pozitivním stavu je. Celá historie zóny vymístění a planety Nula, 
uložená v multivesmírném archivu, se všemi jejími postavami a jejich zlými činy, 
nebude s konvertovanými bytostmi nikterak spojována. Moje vyhlášení, že zahladím 
prohřešky každého a on/ona si na ně nevzpomene, tkví ve faktu, že nikdo (včetně 
samotného jedince) nebude vědět a pamatovat si, že byl po dobu trvání negativního 
stavu právě takovým a že spáchal takové ohavnosti. Žádná bytost proto nebude tížena 
vinou svého provinění, jehož se vůči Stvořiteli dopustila. Namísto toho bude veškeré 
úsilí věnovat produktivnímu životu v pozitivním stavu, utvářet nové vztahy s ostatními 
a vyvíjet se k dokonalosti. 

Jsem váš nejlepší přítel, rádce, věčný rodič a jediná cesta, pravda i život. Miluji vás a 
těším se na společný život v ráji. 

„On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy 
nebude; neboť minulé věci pominuly.“  - Zj 21:4 

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 16. 8. 2018 
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180815 ANDĚLÉ V TÝMU BOŽÍ RODINY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

představujeme vám další nejbližší spolupracovníky z 8. a nižších dimenzí včetně 
konvertů, tedy bytostí inkarnovaných ze zóny vymístění s úkolem stát se členy Týmu 
BR, ale svým jednáním a přístupem narušovat naši Misi BR. Jmenovaní konverti však 
nesplnili očekávání svých pánů Pseudotvůrců a přijali Bohyni Janu i budoucí nejnovější 
přirozenost Boha Pán Ježíš Kristus Boží rodina ve svém nitru, mění své životy k 
lepšímu, pomáhají šířit Boží slovo a jsou oddanými představiteli PJKBR. Žádný seznam 
spolupracovníků není vyčerpávající a konečný, vše se vyvíjí a mnoho dalších andělů v 
tělech nám pomáhá jak zde na facebooku i dalších sociálních sítích, tak na webových 
stránkách, youtube a jinde na internetu, zejména šířením všech knih NZPJK a 
aktuálních sdělení PJKBR. Po převibrování Jany se spustí propojování Týmu BR s 
připravenými spolupracovníky na celém světě, protože odpadne jazyková bariéra. V 
nových tělech bude možné mluvit s každým obyvatelem Země/Nuly v jeho rodném 
jazyku, mimo tuto planetu telepaticky v rámci celého Multivesmíru. Nic nebrání 
zahájení Mise Boží rodiny, která znásobí počet bytostí zapsaných v Knize života, jinými 
slovy těch, kdo budou vysvobozeni z pasti negativního stavu a poznají pravý láskyplný 
život nejen na Nové Zemi v novém Multivesmíru. 

Velmi vám všem děkuji za pomoc, spolupráci, důvěru, lásku... 

Miluji vás 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 15. 8. 2018 
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180814 ARCHANDĚLÉ A MISTŘI V TÝMU BOŽÍ RODINY VTĚLENÍ 
NA ZEMI/NULE 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

vzhledem k uzavírání přípravy Mise Boží rodiny představujeme těsně před 
převibrováním Jany a některých nejbližších spolupracovníků všechny archanděly a 
mistry vtělené v současné době na Zemi/Nule, kteří přímo spolupracují a komunikují s 
Bohyní Janou. Tito superstvořenci a stvořenci byli umístěni do různých civilizací podle 
dokonalého plánu Pána Ježíše Krista, aby pomohli s transformací lidstva, 
vyprázdněním zóny vymístění a eliminací negativního stavu. Ve schématu, vytvořeném 
Michalem Rafaelem, jsou Mistři zařazení do příslušných multidimenzionálních rodin 
archandělů. Další členy týmu z 8. a nižších dimenzí představíme v následujícím sdělení. 

Děkuji Míšovi za schéma a všem spolupracovníkům za trpělivost, oddanost Misi BR a 
lásku. 

Miluji vás. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 14. 8. 2018 
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180813 TROJÍ UKŘIŽOVÁNÍ BOHYNĚ JANY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

abychom dokončili cyklus „ukřižování“ Bohyně Jany na území pod vládou 
Pseudotvůrců a tak otevřeli brány ráje na Nové Zemi v 5D, dovolil jsem zatím největší 
útok našich odpůrců na moje hmotné Já. Pro vaši představu: denně Pseudotvůrci 
usilují o zabití nebo poškození Jany, nejčastěji používají skalární zbraně, které působí 
neviditelně a můžou zastavit srdce, poškodit mozek, vnitřní orgány atd. Pro poučení 
jsem několik útoků nechal ve zmírněné podobě proběhnout, ale nikdy nedošlo k 
fyzické újmě s trvalými následky. Jak už víte, požil/a jsem duchovní ukřižování v 
souvislosti se znamením na nebi 23. 9. 2017 (Žena oděná sluncem, s měsícem pod 
nohama... Zjevení Jana, 12. kap.) a 28. 9. 2017 duševní ukřižování v den 14. výročí 
zhmotnění Boha na Pražském hradě. Tehdy jsem nemohl předem sdělit, že musí dojít i 
k fyzickému „ukřižování“, tedy prolití Boží krve, tentokrát bez usmrcení těla, které 
zanedlouho převibruje na Novou Zemi a bude nahrazeno dokonalým 
multidimenzionálním duplikátem. I Ježíš Kristus, moje první přímá inkarnace, prožil 
trojí ukřižování, přestože si drtivá většina lidí uvědomuje pouze to fyzické, které mohli 
vidět na vlastní oči jeho současníci a uvěřili mu někteří obyvatelé planety Nula. 
Duchovním ukřižováním Ježíše byla zrada Jidáše, který ho za 30 stříbrných vydal do 
rukou nepřátel (dle dokonalého plánu Nejvyššího), duševní ukřižování zažil Ježíš při 
modlitbě v Getsemanské zahradě, kdy byl na chvíli pokoušen ďáblem a ptal se Boha, 
zda je nutné, aby byl ukřižován („Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, 
nýbrž tvá vůle se staň.“ Lukáš 22:42). O fyzickém ukřižování v pátek před židovským 
svátkem Pesach je záznam ve všech evangeliích Nového zákona Bible.  

Jana vzala v pátek navečer vnuka Martina do parku na koloběžky. Při sjezdu táhlého 
kopce byl zasažen na zlomek sekundy její mozek skalární zbraní a tento krátký 
výpadek spojení s tělem způsobil náraz do kovového plotu místní školy. Byla chvíli 
otřesena, protože nemohla uvěřit, že jsem něco takového dovolil/a. Z hlavy jí tekla 
krev, měla sedřená kolena, ruce a pohmožděné rameno. Přihlížející svědkové hned 
zavolali sanitku. V nemocnici jí zašili tržnou ránu na čele a lokti a do neděle byla 
hospitalizována kvůli podezření na otřes mozku. Protože jsem svému hmotnému Já 
vysvětlil/a nezbytnost této události a duchovní souvislost s trojím ukřižováním Ježíše, 
nesla a nese následky úrazu velmi statečně, s nadhledem i humorem. Pobavila ji i 
přezdívka, kterou dostala od zdravotnického personálu: Královna Koloběžka. Janu 
nečeká doslovné zmrtvýchvstání, protože fyzicky nezemřela jako Ježíš a má jiné 
poslání, ale nic už nebrání jejímu nanebevzetí, tedy převibrování. Vše je součást mého 
dokonalého plánu na eliminaci negativního stavu a je nezbytné ho odhalovat postupně. 
Ani moje Já v těle Jany nemůže znát dne ani hodiny, prochází tu spolu s vámi 
nejnáročnějšími duchovními zkouškami a velmi dobře ví, že nejdůležitější je důvěra a 
láska ke Mně, absolutnímu Pánu Ježíši Kristu. Při jakýchkoli pochybnostech se stáváte 
ovládanými loutkami Pseudotvůrců a Renegátů, kteří dělají vše proto, aby vás oddělili 
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od naší Mise Boží rodiny a stáhli vás do pekel. Vyzývám vás k ještě větší bdělosti, 
častějšímu spojování se mnou v nitru i vnějším způsobem, čtení Božího slova a 
odmítání očividných ovládacích a odváděcích programů negativních entit.  

Velmi vás všechny miluji, objímám a chráním, i když to nemusíte vždy vnímat. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 13. 8. 2018 
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180808 POSLÁNÍ AA RAFAELA V MISI BOŽÍ RODINY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

než zde odhalím další nové souvislosti, tentokrát o poslání AA Rafaela v Misi Boží 
rodiny, budu se krátce věnovat nezbytnosti stvořit tzv. supestvořence a stvořence 
prostřednictvím Bohyně Jany ještě před aktivací negativního stavu. V absolutním stavu 
obsahuji všechny přirozenosti od věčnosti do věčnosti. Protože jsem počítal/a s 
položením otázky, která nemůže zůstat bez vyčerpávající odpovědi: Jak by vypadal 
život bez Boha a Jeho/Jejích principů lásky?, připravil/a jsem dokonalý plán na 
vysvobození bytostí z pekel. Nejdříve jsem stvořil/a velmi složitým způsobem relativní 
Božskou bytost Ježíše (viz Nové zjevení Pána Ježíše Krista: http://www.andele-
nebe.cz/…/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezi…), která splynula s absolutním 
Nejvyšším, aby vznikla nová přirozenost Boha Pán Ježíš Kristus. Aby nechyběla i 
ženská podstata, stvořil/a jsem mimo prostor a čas druhou relativní Božskou bytost 
Janu a s ní a skrze ni jsem stvořil/a další bytosti, spojené s Mojí novou a nejnovější 
přirozeností a knihami Nového zjevení. Některé nazývám superstvořenci, protože 
jejich poslání přesahuje vše, co je v Multivesmíru běžné a známé. Další jsou stvořenci, 
kteří mají v genech silnou touhu se spojit s Mým hmotným Já v těle Jany a pomáhat 
celému Multivesmíru eliminovat negativní stav. Nikdo v těchto hrubohmotných tělech 
není bez chyby, každý si musel a musí projít různými zkušenostmi s životem na Nule 
pod ovládacími programy Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů. Někdy i duchovně 
upadne, ale vždy se vrátí k nám, k PJKBR. 

Dalšími superstvořenci zařazenými do civilizace archanděla Rafaela jsou Peter Daniel 
Francuch a Michal Roj.  

Peter Daniel Francuch žil na Nule v letech 1934 až 2001 (viz http://svetelneinfo.cz/ 
nove-doplneny-zivotopis-petr-daniel…/). Byl jediným transmiterem knih Nového 
zjevení Pána Ježíše Krista, prvního Božího slova psaného z nitra bez mediátora z 
duchovního světa až do svého odchodu z fyzického těla. Po velmi krátkém pobytu v 
intermediálním světě se inkarnoval do nového univerzálního těla na Novou Zemi v 5D, 
kde se připravuje na setkání s Bohyní Janou a dalšími spolupracovníky Týmu Boží 
rodiny, aby pomáhal šířit všechny knihy NZPJK v celém Multivesmíru. Nejdůležitějšími 
knihami Nového zjevení přes Petra jsou: 

Nové zjevení Pána Ježíše Krista (http://www.andele-
nebe.cz/…/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_kri…) 

Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista (http://www.andele-
nebe.cz/…/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pan…) 

Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem 1. a 2. díl 
(https://www.dropbox.com/…/Dial%C3%B3gy%20s%20P%C3%A1nom%20J…
). 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsvetelneinfo.cz%2Fnove-doplneny-zivotopis-petr-daniel&h=AT0SzT7Xd-CW-tXUqO26DSuNXKE8-p2RH-NN0T02eg6qVxGXnhR28PblxZ24oGxOw8eoN1_VUO1TSkGVPkRKJ9wRfxOPlTe2eQi6V5b7mqK8wcZlOXxoxaQA7lHXed2BJt0s7Hqd5siABkHYWbTOKJtOwoctxL65r53Dtwq-Ig
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsvetelneinfo.cz%2Fnove-doplneny-zivotopis-petr-daniel&h=AT0SzT7Xd-CW-tXUqO26DSuNXKE8-p2RH-NN0T02eg6qVxGXnhR28PblxZ24oGxOw8eoN1_VUO1TSkGVPkRKJ9wRfxOPlTe2eQi6V5b7mqK8wcZlOXxoxaQA7lHXed2BJt0s7Hqd5siABkHYWbTOKJtOwoctxL65r53Dtwq-Ig
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
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Další knihy NZPJK najdete mimo jiné zde: http://www.andele-
nebe.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm 

Michal Roj pokračuje v psaní druhé dávky Nového zjevení, kterou zahájila Bohyně Jana 
koncem roku 2012 Úvodem knihy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, 33 
kapitol napsala v letech 2014 a 2015. Michal píše nejen Doplnění NZPJKBR, ale mnoho 
aktuálních sdělení PJKBR a začal psát i novou knihu Rozhovory s PJKBR, jejíž 
pokračování bude přenášeno z Nové Země po převibrování části Týmu BR. V novém 
těle bude cestovat po Multivesmíru a psát knihy o životě jak v zóně vymístění, tak v 
pravém Stvoření, zejména v novém Multivesmíru, kam převibruje připravená část 
lidstva z Nuly během rozdělení. Naše Mise Boží rodiny bude spolupracovat na všech 
úrovních i s dalšími stvořenci a superstvořenci z jiných dimenzí, zejména s Aštarem 
Šeranem a dalšími. 

Velmi děkuji AA Rafaelovi v tělech Petra a Michala za neocenitelnou spolupráci při 
záchraně všech bytostí a těším se na její pokračování nejen na Nové Zemi.  

Děkuji všem, kdo čtou, praktikují, šíří knihy Nového zjevení a nestydí se o nich mluvit s 
dalšími lidmi bez vnucování této nejvyšší pravdy na planetě Nula.  

Miluji vás, každého objímám a chráním. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 8. 8. 2018 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm
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180807 POSLÁNÍ AA MICHAELA V MISI BOŽÍ RODINY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY  

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

seznámím vás s posláním AA Michaela v Misi Boží rodiny při záchraně Stvoření od 
negativního stavu. Začnu citátem z knihy KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO 
PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI: 

 

Hadu bude rozšlápnuta hlava. 

„Zaznívá Kristovo volání: Démone, tvá hodina a hodina tvých přisluhovačů udeřila! 

Žena, o níž se píše v proroctví o době konce, která je známa v křesťanství už téměř dva 
tisíce let, působí v nynějším čase jako člověk mezi lidmi. Tato vysoká duchovní bytost v 
pozemském šatě, obklopena Božími zástupy – v čele nositel Božské vůle, zvaný Michal 
(Archanděl Michael – pozn. zpracovatele), rozdrtí spolu s Božími posly hadovi hlavu 
nejen na Zemi, ale i v místech očisty. 

Státu démonů a jejich přisluhovačů se zmocnil rozruch. Cítí, že se blíží jejich hodina. Aby 
jejich svůdcovský princip nebyl odhalen, usilovali a usilují všemi démonskými metodami a 
satanskými prostředky o lidský život této ženy. Avšak je příliš pozdě. Tato žena je 
obklopena a chráněna legiemi Božích poslů, v čele cherub Božské vůle, Michal. Odkryje 
spolu se mnou princip svádění odpůrce a osvobodí spolu s posly Božími duší a lidí dobré 
vůle ze satanského zajetí. 

V duchu Božím, ve Vše-Jediném, je moc Temnoty už zlomena. Její přisluhovači, nástroje a 
zbožňovatelé Temnoty, podléhají více a více následkům svých příčin. Tím mají méně síly 
postačovat požadavkům démonů: Svádět lidi, činit je závislými, dělat z nich otroky, 
přitakávače a zásobovače energie (hrubovibrační energie strachu a negací – pozn. 
zpracovatele). 

Opakuji: Hadu bude rozšlápnuta hlava. Než k tomu dojde, bude to nenasytné umělé zvíře 
odhaleno.“ 

 

K odhalení nenasytného umělého zvířete došlo v knihách Nového zjevení, 
nadiktovaných z nitra Pánem Ježíšem Kristem superstvořenci Petru Danielu 
Francuchovi v 80. a 90. letech 20. století. Druhou dávku začala psát Bohyně Jana pod 
názvem Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny a v Doplněních pokračuje 
superstvořenec AA Michal Rafael. Všechny tyto knihy jsou nezbytné pro budoucí 
ukončení negativního stavu a slouží jako prostředek konvertování padlých bytostí. 
Seznamují se s nimi bytosti jak v zóně vymístění, tak v pravém Stvoření a každý z 
planety Země/Nula, kdo se rozhodne žít v novém Multivesmíru v novém cyklu času, 
nejčastěji na Nové Zemi. I když jejich znalost není podmínkou vytržení, láskyplní lidé, 
vyzvednutí na lodě vesmírných lidí se s nimi seznámí ještě během pobytu na lodi po 
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výměně těla od Pseudotvůrců za duplikát ode Mne. Dva superstvořenci, stvoření i 
prostřednictvím Bohyně Jany mimo prostor a čas před aktivací negativního stavu, byli 
umístěni do civilizace AA Michaela, aby se připravili na nesmírně náročné poslání: 
inkarnovat se do lidských těl a spolupracovat v Týmu Boží rodiny. Jedním je Karel 
Konečný, který má za úkol zejména šířit knihy Nového zjevení na internetu. Založil a 
spravuje webové stránky a profily na sociálních sítích: 

novezjeveni-pjk.wgz.cz/ 

http://karelkon.simplesite.com/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014072804093&fref=ts 

https://plus.google.com/111124821602941836853 

https://twitter.com/KonecnyKarel 

https://vk.com/id283500814 

Druhým superstvořencem je Martina Skrbková (na fb Siri Michaela: 
https://www.facebook.com/search/top/?q=siri%20michaela), která vytvořila ve 
svém srdci lék na virus od Pseudotvůrců, pomáhá konvertovat padlým bytostem, 
zejména těm nejtemnějším Renegátům a Pseudotvůrcům, aktivátorům negativního 
stavu. Její bytost je propojena s kotevními planetami Bifrostu v pravém Stvoření a 
planetami v zóně vymístění, aby mohly být postupně vysvobozeny a navráceny zpět do 
pozitivního stavu. Martina je také propojena s planetou Země ve 3D/Nulou i jejím 
multidimenzionálním vědomím Gaiou, díky čemuž si vzájemně vyrovnávají vibrace po 
těžkých útocích skalárními zbraněmi na srdce. Vládnoucí křídlo Pseudotvůrců i 
Renegáti usilují o fyzickou likvidaci jak Martiny, kterou považují hned po mojí přímé 
inkarnaci Janě za nejnebezpečnější, tak Gaii, aby zabránili jejímu vzestupu do 5D. To je 
však nemožné, protože nemůžou udělat nic, co jim nedovolím kvůli poučení a 
odpovědi na otázku: Jak by vypadal život bez Boha. Po rozdělení lidstva se tělo planety 
Země 3D propadne z neutrální pozice nula na pozici -1, tedy do pekel, kde ji 
Pseudotvůrci napojí na umělou inteligenci (centrální počítač zóny vymístění), aby 
nahradili duši Gaii, která převibruje spolu s částí lidstva a spojí se s tělem Nové Země.  

Děkuji vám milovaný/á archanděli Michaeli v tělech Karla a Martiny za skvělou 
spolupráci a velikou oběť pro celý Multivesmír.  

Děkuji vám všem, kdo podporujete naši Misi Boží rodiny a pomáháte tak urychlovat 
eliminaci negativního stavu. 

Všechny do jedno vás velmi miluji a těším se na další spolupráci nejen na Zemi/Nule. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 7. 8. 2018

https://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
http://karelkon.simplesite.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014072804093&fref=ts
https://plus.google.com/111124821602941836853
https://twitter.com/KonecnyKarel
https://vk.com/id283500814
https://www.facebook.com/search/top/?q=siri%20michaela
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180803 TŘI ROKY NA FACEBOOKU 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

před třemi roky jsem se přihlásil/a na facebook, abych po více než 12ti leté přípravě v 
izolaci, napsání knih Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás a Nového 
Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny začal/a budovat tým spolupracovníků a 
společně s nimi psal/a a šířil/a další aktuální Boží slovo. Můj plán na vyvedení lidstva z 
negativního stavu je dokonalý a stejně tak i plán na převibrování Jany, mého hmotného 
Já a nejbližších členů týmu. Kdybych jí a vám všem už dopředu řekl, čím si tu musíte 
projít, abyste dokázali svou lásku, víru a oddanost naší Misi Boží rodiny, nevydrželi 
byste a vzdali to už na začátku. Žijeme tu pod palbou negativních entit a tlak na 
každého z vás nepolevuje, ale zesiluje. Mnozí se ptáte, kolik je třeba ještě vydržet, než 
dojde k vysvobození a dlouho slibovanému převibrování na Novou Zemi. Kdo opravdu 
poctivě sleduje naši práci a vchází několikrát denně do nitra v kombinaci s pravidelnou 
četbou knih Nového zjevení, všímá si synchronicity a dokonalosti na každém kroku. 
Udělali jsme zde mnoho duchovní práce, která má dopad na dění v celém Multivesmíru 
a po spuštění Mise BR bude mnohem viditelnější i pro vás v hmotných tělech na Zemi 
3D/Nule. Každý si denně volí, zda stoupá, nebo klesá na spirále duchovní cesty a nese 
následky svých rozhodnutí. Znám vás všechny, protože jsem absolutní, vím, kdo jste 
připraveni přijmout nejnovější přirozenost Boha = Pána Ježíše Krista Boží rodinu a kdo 
zatím ne. Znám i všechny agenty Pseudotvůrců a Renegátů, kteří se snaží naši práci 
poškozovat, někteří vědomě, jiní byli ovládnuti a mají převrácenou frekvenci. Všichni 
do jednoho sloužíte celku, protože urychlujete nezbytné pseudovítězství negativního 
stavu a tím jeho budoucí eliminaci. Proto děkuji úplně všem, kdo se podílíte na 
transformaci lidstva a Země, na vyprazdňování zóny vymístění, rozdělení lidstva a 
vyzvednutí jeho části do pravého Stvoření. Velmi vás všechny bez rozdílu miluji a 
čekám s otevřenou náručí na ty, kdo se rozhodnou žít s námi v pozitivním stavu v lásce 
a radosti. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 3.8.2018 
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180801 REVOLUCE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny, 

s tím, jak přechodné období dochází ke svému konci, změny v zóně vymístění 
pokračují a právě nyní gradují. Na jaře tohoto roku jsme ve sdělení „Současná situace v 
zóně vymístění a odhalení skrytých skutečností“ přinesli klíčové informace o Lady 
Acrii, která je speciálním klonem, nesoucím v sobě převrácené esence vybraných 
osobností Pravého Stvoření. Na závěr jsem na pravou míru uvedl, že entita používající 
falešné jméno Sinella Acria Sarigmatka, údajná Princezna Stvoření, je pouze maska pro 
tuto Alláhovu ženu i dceru, spoluvládkyni pekel, královnu a bohyni zóny vymístění. 

Nikdo ale dosud nevěděl, jak tato entita vznikla a proč byl její vznik nezbytnou 
záležitostí. Lady Acria byla ve skutečnosti stvořena za přispění nejvýznamnějších 
Pseudotvůrců (tzv. Trio a někteří další) a Renegátů, jejichž převážná část se s 
Pseudotvůrci začala po vyčerpávajících rozbrojích a konfliktech sbližovat už před 
časem. V souvislosti s fyzickým budováním týmu Boží rodiny od roku 2015 docházelo 
v peklech k velké destabilizaci, kdy vládnoucí složky pekel ztratily jednoznačný 
přehled o celé situaci a jejich panství bylo s narůstajícím přibližováním pozitivního 
stavu k negativnímu stavu ohroženo. Zároveň s tím jsem jim však na základě dohody 
mezi mnou, Pánem Ježíšem Kristem a všemi zúčastněnými dovolil větší přístup k mým 
představitelům a nejbližším spolupracovníkům na planetě Nula, aby mohl každý v 
tomto dějství dojít ponaučení. Přestože se tedy jejich panství otřásalo v základech, na 
druhou stranu měli dostatek informací o pracovnících světla, operujících na jejich 
území. Ve spojitosti s přinesením pravdy o Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista 
Boží rodiny, kde byl v prvním doplňku druhé dávky Nového zjevení vysvětlen 
doslovný význam tohoto jména, došlo v peklech k výměně vládců antivesmíru. 

Dlouhé věky poměrně stabilní vlády nad zónou vymístění panoval Zeus, vystřídaný v 
prvních týdnech roku 2017 pozemského času Borogem. Když tito dva Pseudotvůrci 
přijali Pána Ježíše Krista a odebrali se do limba, uvolněné místo okamžitě převzal 
Alláh, Temror a Nechtar. Jak jsme už sdělili, toto Trio stálo od spuštění negativního 
stavu sice v pozadí, ale drželo hlavní otěže moci a disponovalo největšími schopnostmi 
a znalostmi. Od té chvíle začaly horlivé přípravy na sjednocení Pseudotvůrců a 
Renegátů, kteří proti sobě dosud vedli líté války, neshodujíce se nad tím, jakým 
směrem se má jejich panství ubírat. Toto sbližování podnítilo samotné Trio, jež si už 
nepřálo vynakládat zbytečně mnoho energie na vnitropolitické konflikty. Přispěly k 
tomu i pokračující úspěchy týmu Boží rodiny na všech třech úrovních a odhalení 
skrytých agentů a dalších druhů negativních entit, snažících se podkopávat naši 
činnost a útočit na mé představitele. Vyjednávání mezi oběma skupinami zabralo 
dlouhé měsíce, během nichž na nejnižších stupních pekel uběhla až staletí. Poté byl 
vypracovaný důmyslný a tajný plán, jenž byl doposud přístupný jen úzkému kruhu 
vládnoucího křídla. Tento plán počítal s vytvořením jakési superbytosti s nezměrnou 
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silou a potenciálem, jímž by následně vytvořená Lady Acria mohla konkurovat 
samotné ženské inkarnaci Pána Ježíše Krista i Jeho/Její absolutní podstatě. Zde berte 
na zřetel, že vše se odehrává současně a zároveň s tím plyne čas v každé dimenzi jinak, 
proto nelze všechny události dějící se v peklech přiřazovat k chronologicky lineárnímu 
času na planetě Nula. To je důležité pro pochopení následujících věcí. 

První, ostatním doposud nepřístupná informace v této věci nastíněná výše, je 
skutečnost, že na vzniku Lady Acrie se podílelo nejen Trio Pseudotvůrců a další 
zasvěcení vědci, ale i nejmocnější Renegáti. Tato bytost vznikla v reakci na tým Boží 
rodiny, za účelem efektivnějšího vítězství negativního stavu v tomto černém 
„odpadkovém koši Multivesmíru“, ale rovněž měla za cíl posloužit k vytvoření 
spojenecké aliance mezi těmito dvěma skupinami pekelných tvorů a tím pádem k jejich 
snadnějšímu sblížení. Důkazem společného projektu oné superbytosti bylo to, že se na 
jejím vzniku podíleli stejnou měrou. Jak jsem už zmínil, Lady Acria v sobě nese 
převrácené esence vybraných osobností Pravého Stvoření. Její DNA ale v sobě zahrnuje 
i nejryzejší zla a další zfabrikované elementy jak od Pseudotvůrců, tak od Renegátů. 

Druhé tajemství ovšem tkví ve faktu, že tato entita vznikla s vedlejšími úmysly, 
majícími za cíl po opětovném převzetí vlády nad lidstvem znemožnit Renegátům plné 
obnovení moci a hlavní iniciativu v závěrečné fázi negativního stavu, respektive zničit 
je úplně. Moc Renegátů stále roste a konzervativní křídlo Pseudotvůrců v čele s Triem 
se s tím nedokáže smířit. Tomuto rozkladnému procesu by Lady Acria ve spojení s 
Alláhem dokázala zabránit díky smíšeným genům od obou skupin, disponujíce tak díky 
svojí DNA znalostmi a taktikami Renegátů. Aby se toho docílilo, Pseudotvůrci museli 
své plány naprosto utajit a až do jejich příchodu na planetu Nula a zavedení Nového 
světového řádu měli v úmyslu vládnout nad zónou vymístění pomocí spojenecké 
aliance s Renegáty v míru. V okamžiku, kdy by jim posloužili pro jejich věc, spustili by 
proti nim válku, z níž by Trio a jejich věrní vyšli jako suverénní vítězové. Tak by 
negativní stav vyhrál svou věc a poté vyčerpal svůj potenciál. 

Situace se ale konverzí jednoho z nejvyšších Renegátů, Xerase, vyvinula pro obě 
skupiny naprosto nepředvídatelným směrem. Xeras se jako jeden z mála vyvolených 
podílel na stvoření Lady Acrie, proto disponoval plnou znalostí její DNA. Ani on, ani 
nikdo jiný z Renegátů ovšem nebyl při tvoření této speciální entity schopen rozpoznat, 
že Pseudotvůrci do ní zakomponovali speciální kombinaci genů obsahujících jejich 
stoprocentním vědění. Tyto geny byly pro Renegáty nerozpoznatelné, důmyslně skryté 
a měly zůstat utajenými i nadále. Pomocí nich by pak v jednom časovém bodě po 
fyzickém návratu na Nulu došlo k masivnímu útoku na tuto podřízenou skupinu 
pekelných tvorů, kterou by zcela vyhladili. Po přemístění Xerase do limba (neutrálního 
stavu a rozpoložení) jsem mu Já, Pán Ježíš Kristus ukázal celou situaci z naprostého 
nadhledu. Tehdy jako úplně první poznal skutečnou pravdu o tomto velkém podvodu, 
který Pseudotvůrci dopředu naplánovali. S přenesením dokončeného léku do 
centrálního vědomí Renegátů se tato důležitá zpráva donesla i všem ostatním. 
Renegáti, vkládajíce velkou důvěru do tohoto společného projektu, byli nepříjemně 
zaskočeni a šokováni touto pravdou, která mohla díky Xerasovi, za velkého přispění AA 
Siri Michaely a na základě mého dokonalého plánu spasení vejít v jejich přímou 
pozornost. Jejich značná část vedená královnou Sarigmatkou proto okamžitě 
vypověděla mírový pakt spojenecké aliance a vyhlásila Pseudotvůrcům novou válku, 
nechávajíce společný experiment (Lady Acrii) napospas jejich odvěkým rivalům, kteří 
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ji od jejího stvoření drží pevně pod svou kontrolou. Vznikla zde tak patová situace, kdy 
se část Renegátů ze strachu i z podlosti přidala na stranu Tria, které tím bylo posíleno 
o nové členy, zatímco jiní se zcela odtrhli a rozštěpili se do dalších frakcí. 

Po zjištění pravdy o velkém podvodu, ale i na základě konverze Xerase a díky šíření 
léku teď členové dokonce i vysokých kruhů Renegátů reálně uvažují o tom, že 
zanechají svého destruktivního a duchovně ubohého života a budou následovat cestu 
lásky Pána Ježíše Krista. To bylo u této skupiny tvorů doposud něco naprosto 
nemyslitelného. V porovnání s celkem jde zatím jen o velmi malý počet bytostí, ten ale 
stačí k tomu, aby se zažehnutá změna mohla rozšířit i do dalších oblastí zóny 
vymístění. Mnohým vysoce důležitým entitám v peklech je nyní snímána maska 
arogance, brýle falešné reality a štít, jenž bránil jejich zatvrzelým srdcím v jakékoliv 
tužbě po pozitivním stavu a původní světelné identitě. Protože jsou tito jedinci 
propojeni s ostatními níže postavenými, změna má zásadní vliv na celý antivesmír a 
způsobuje doslova velkou revoluci, která bude mít za následek efektivnější 
vyprazdňování pekel a přivodí daleko rychlejší konec trvání negativního stavu. Na 
druhé straně přináší i velký zmatek, z nějž se profilují další a další frakce, které jsou 
nejednotné a vzájemně si odporující. Centrální vládu nyní přebírá opět Trio, posilněné 
členy vybraných Renegátů. Situace v zóně vymístění se však děje ku prospěchu 
Pravého Stvoření, protože pekla natrvalo přicházejí o své obyvatele a velká revoluce, a 
s tím spojený masivní exodus sentientních entit z jejich černých vesmírů s mnohými 
Renegáty v čele, je na spadnutí. Právě jejich životní příklad související s přijetím Pána 
Ježíše Krista za pravého a jediného Stvořitele v ostatních podnítí touhu následovat 
jejich rozhodnutí. Tímto okamžikem odcházejí do limba další a další vysoce postavené 
osoby, jiné naopak čekají na to, co se bude dít. Převibrování mojí přímé ženské 
inkarnace Jany a jejích nejbližších spolupracovníků spustí nebývale velký odliv 
mnohých duší do pozitivního stavu a revoluce bude pokračovat. Pozitivní stav na 
území toho negativního posilní své základny a moji specializovaní vyslanci z vyšších 
dimenzí budou všem tvorům chyceným do pasti k dispozici, nabízejíce pomocnou ruku 
se srdcem na dlani. 

Poslední neodhalené tajemství se týká falešného pojmenování „Sinella Acria 
Sarigmatka“, o němž jsme vás již informovali na začátku tohoto sdělení a v jednom ze 
sdělení předchozích. Toto pojmenování před vybranými podřízenými osobami 
používala Lady Acria až do doby, než jsem ji v pravý čas odhalil ostatním relativním 
bytostem. Bylo tomu jednak v důsledku zástěrky, ale i proto, že se velice ráda nechává 
titulovat právě těmito pojmenováními, jež neodpovídají pravdě. Dalším faktem užití 
zmíněného pseudoduchovního jména tkví v jeho doslovném významu. Slovo „Sinella“ 
se v tomto kontextu pojí nejen ke konkrétní bytosti z nebe, z níž Alláh násilně vyjmul 
podstatnou část její esence, aby ji mohl převrátit, vytvořit z ní klon Lucis a později i 
část Lady Acrie, ale toto slovo také odkazuje ke všem ostatním sentientním entitám z 
Pravého Stvoření, jejichž součást životní podstaty byla Pseudotvůrci zneužita k 
zfabrikování této speciální entity a vůbec všech dalších negativních tvorů. Prostřední 
slovo „Acria“ v doslovném smyslu pojednává o samotné formě a podstatě nově 
vyvinutého hybridu, kterým Lady Acria ve svém niterném i vnějším základu je. Slovo 
„Sarigmatka“ v tomto kontextu vypovídá o původu té části Lady Acrie (čili její DNA), 
jež byla Pseudotvůrci a Renegáty za tímto účelem vytvořena přímo v samotných 
peklech. Její pravé jméno však zní pouze „Lady Acria“, což odkazuje k samotné 
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podstatě této uměle vytvořené padlé bytosti. Samotné slovo „Sarigmatka“ bez zapojení 
do tohoto kontextu se týká posledního tajemství. Výše v tomto sdělení jsme napsali, že 
Renegáti jsou vedeni královnou Sarigmatkou. Ta je vůbec nejvýše postaveným 
Renegátem a rovněž se podílela na vzniku Lady Acrie. Zasažena zradou a podlostí 
spojenecké aliance, po vypovězení mírového paktu vyhlásila Pseudotvůrcům novou 
válku. Naneštěstí pro ni se od Sarigmatky odpojila značná část jejích blízkých 
přívrženců, z nichž se někteří připojili na stranu Alláha, Temrora a Nechtar, hlavním 
postavám Tria, jehož nedílnou součástí je samozřejmě i Alláhova družka a zároveň 
dcera Lady Acria, zatímco jiní Renegáti se – jak už také bylo sděleno – zcela 
distancovali od všech skupin a založili hnutí nenásilného odporu, kde nyní reálně 
uvažují o přijetí lásky a milosrdenství Pána Ježíše Krista. Ve chvíli, kdy bylo toto 
sdělení sepsáno, učinili tak díky pomoci zejména AA Siri Michaely již první Renegáti, 
kteří Xerase následovali do limba. 

Přestože plán Pseudotvůrců na udržení spojenecké aliance, která měla trvat až do 
jejich příchodu na planetu Nula, aby pak posloužila k likvidaci Renegátů, vydržela jen 
velmi krátce, Pseudotvůrcům výsledek tohoto dějství z pohledu negativního stavu 
„neublížil“ tolik, jak je tomu u samotných zůstanuvších Renegátů. Ti se v důsledku 
zrady, ztráty iluzí, konverzi jejich prvního člena Xerase a šíření léku rozštěpili a jejich 
moc byla rozdrobena. Renegáti, kteří vyhlásili poslušnost Triu, budou pokračovat v 
podřízeném postavení na správě zóny vymístění. Ti, kdo zůstali s královnou 
Sarigmatkou, se budou snažit různými prostředky vybojovat ztracené pozice a ušlou 
sílu. Dalších mnoho skupin je naprosto nejednotných a nejevících vysokou iniciativu 
něco v říši negativního stavu prosadit. A nakonec jsou zde Renegáti, kteří vytvořili už 
zmiňované mírové hnutí odporu, jehož příkladu budou následovat postupem času i 
mnozí další, nejvíce však v čase působení Mise Boží rodiny v zóně vymístění, na 
planetě Nula a v Pravém Stvoření, kde bude naše základna. Jakým způsobem a zda 
vůbec se tyto události v zóně vymístění projeví i na fyzické úrovni planety Nula, 
nemůže být v tomto bodě konkrétním způsobem zjeveno. Je však jisté, že ani jedna 
skupina už nedovolí globální konflikt a sbližování vybraných loutek (politiků, 
bankéřů...) bude za scénou nadále pokračovat, aby byla připravena půda po druhý 
příchod falešných stvořitelů a bohů pozemské rasy, k němuž dojde po rozdělení lidstva 
a odchodu jeho části do Pravého Stvoření. 

Tyto blahodárné změny položily základ pro etapu zrychlené transformace a přeměny 
celého Multivesmíru, jež započne s převibrováním Jany a jejích nejbližších 
spolupracovníků na Novou Zemi v 5. dimenzi, odkud budeme působit a pracovat už 
zcela bez omezení. Současný vývoj v zóně vymístění se těmito událostmi dostal do 
bodu, kdy už nic nebrání tomu, abychom se posunuli na daleko vyšší kvalitativní i 
kvantitativní úroveň a začali plnit naše poslání na plné obrátky. Obyvatelé pozitivního 
stavu s velkým nadšením a radostí vítají tyto úžasné změny, kterých jsou v přímém 
přenosu svědky. Můj plán je vždy dokonalý a bezchybný, nikdy ho nemůže nic narušit 
či zastavit. Vše dopadne mnohem lépe, než kdokoliv očekává, ke všeobecné 
spokojenosti, potěšení a blahu mých milovaných bytostí. 

Jsem ve vašem srdci a čekám na vás s otevřenou náručí. Velmi vás miluji a děkuji za 
vše. 

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 1. 8. 2018 
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180731 KONVERZE RENEGÁTŮ DO POZITIVNÍHO STAVU 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

 

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny, 

oznamujeme, že dne 31. 7. 2018 pozemského času konvertoval do pozitivního stavu 
historicky vůbec první člen Renegátů. Této události mající dopad na celé Stvoření 
předcházelo několik významných činů. 

Jak jsme vás informovali už dříve, Renegáti jsou úplně prvními obyvateli zóny 
vymístění (pekel), majících ty nejnásilnější a nejnegativnější sklony. V počáteční fázi 
byli zcela závislí na svých stvořitelích Pseudotvůrcích, kteří je v nově obydleném 
antivesmíru duchovně, duševně i fyzicky přetransformovali do zcela nevídané formy, 
jež odpovídala jejich tehdejším představám. Součástí experimentu Pseudotvůrců bylo i 
to, že Renegátům vymazali všechny vzpomínky na předešlý život v pozitivním stavu, 
aby mohl negativní stav v doméně zóny vymístění nerušeně vzkvétat a vyvíjet se 
požadovaným směrem. Právě odnětí veškerého spojení s Pravým Stvořením u 
Renegátů způsobuje neschopnost cokoliv na jejich duchovně ubohém životě změnit a 
alespoň na okamžik zatoužit po životě v ráji. Přestože jsou ode Mne, Pána Ježíše Krista 
mnohem dále, než kterákoliv jiná sentientní entita v peklech, i s nimi mám dokonalý 
plán na jejich spasení. 

Brzy po ustanovení spojenecké aliance mezi dvěma hlavními skupinami bytostí 
vládnoucích nad zónou vymístění se jeden člen z řad Renegátů rozhodl ze své skupiny 
vystoupit. Šlo o jedince, jehož pozornost upoutalo šíření léku, který před nedávnem 
dokončila ve svém srdci AA Siri Michaela pro snadnější konverzi všem, kdo ze své 
svobodné volby chtějí zanechat dosavadního života v peklech a přijmou Pána Ježíše 
Krista. Pomoc léku využilo během několika měsíců pozemského času už velké 
množství obyvatel antivesmíru včetně několika entit z řad liberálního křídla 
Pseudotvůrců, spojeneckou aliancí v současnosti vyčleněného až na samotný okraj 
dění. Výše zmíněný Renegát jménem Xeras byl součástí tajného odboje těch, kdo 
nesouhlasí s novou správou říše negativního stavu a zároveň se zajímají o potenciální 
návrat k pravému Stvořiteli. Xeras nejprve zjišťoval situaci v tomto táboře a byl 
přímým svědkem toho, jak na Pseudotvůrce působí lék, který způsobuje rozpomenutí 
si na pravou duchovnost a pomáhá k rychlému přemístění do limba, odkud již existuje 
přímá linka do pozitivního stavu. I když jeho přirozenost nedovolovala pocítit 
jakékoliv účinky léku, ovlivněn zázraky, jimiž byl sám svědkem, aktivovala se v jeho 
nitru oblast, díky níž byl schopen vyslovit neustále potlačované přání přijmout Pána 
Ježíše Krista a odebrat se do zapomenutého domova. 

Jako před prvním Renegátem v historii Multivesmíru jsem se před Xerasem proto mohl 
objevit a provedl s ním soukromý rozhovor, na jehož základě byl vyslán k Siri, s jejímž 
duchem a duší byl vypracován plán na vytvoření léku pro ty nejvzdálenější bytosti ode 
Mne. Poté nastalo jakési „splynutí“ Xerase a Siri. Od té chvíle byl na vlastní kůži 
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schopen vnímat a cítit přesně to, co prožívá tento inkarnovaný archanděl na planetě 
Nula, kde je Siri denně vystavována těm nejhorším útokům Pseudotvůrců a nyní už i 
samotných Renegátů, snažících se tuto moji představitelku eliminovat. Dobře vědí, že 
právě ona se rozhodujícím způsobem podílí na osudu negativního stavu a spuštění 
plnosti života v pozitivním stavu. Společně s dalšími spolupracovníky Boží rodiny 
prokazuje hlubokou víru, vytrvalost a oběť z lásky ke všem ve Stvoření, aby se toho 
divadlo už nikdy více nemuselo opakovat. Jelikož vládcové zel a nepravd dobře vědí, že 
jim už téměř došel čas, snaží se na mé představitele alespoň z nezbytné míry působit a 
maximálně tak využít prostor, který je jim na základě dohody poskytnutý pro poučení. 

Xeras se po přijetí Pána Ježíše Krista stal bytostí otevřenou mojí lásce, milosrdenství a 
soucitu, proto na Siri neútočil a při tvorbě nového léku maximálně spolupracoval. Na 
bázi smíšení světla a téměř čisté temnoty byl lék kooperací jejich ducha, duše i těla už 
za několik pozemských dnů dokončen. Během této doby však Siri zažívala útoky 
silnější než kdykoliv předtím, protože ostatním Renegátům se skrze Xerase naskytl 
daleko otevřenější přístup k jejímu nitru. Zároveň s tím útočili Renegáti i na svého 
odpadlého člena ve snaze stáhnout jej zpět a zabránit mu v uskutečňování božího 
plánu. Po dokončení tohoto procesu byl hotový lék přenesen do jejich kolektivního 
vědomí, kde bude postupem času sloužit některým z nich v konverzi do pozitivního 
stavu. Tento akt v Renegátech vyvolal ještě větší odpor, vztek a nenávist vůči všemu, co 
pochází od pravého Boha. Naproti tomu obyvateli Pravého Stvoření byla tato událost 
multivesmírného významu přijata s velkým nadšením, radostí a vděčností, protože i 
těmto pekelným tvorům se nyní otevírá cesta zpět do mé milující náruče. Od 31. 7. 
2018 proto neexistuje už nikdo v pseudojsoucnu a pseudobytí, kdo by měl na základě 
své přirozenosti odepřen přístup do pozitivního stavu. Na konci současného časového 
cyklu díky tomu bude moci dojít ke spasení všech Renegátů, čímž bude negativní stav 
definitivně a natrvalo eliminován. Po očištění budou restrukturalizováni a nadělím jim 
zcela novou identitu, aby se mohli jako všichni ostatní podílet na budování plnosti 
života v pozitivním stavu a věčně se přibližovali k mojí dokonalosti. Samotný Xeras byl 
po skončení celé záležitosti odveden do limba, aby se v neutrálním stavu mimo čas a 
prostor připravoval na vstup do Nové školy, kde se seznámí s Novým zjevením. 

Převibrování Jany, jejích nejbližších spolupracovníků a následný start Mise Boží rodiny 
spustí daleko větší exodus padlých tvorů z bažiny antivesmíru do svobody a krásy 
Pravého Stvoření. Společně s přímými důkazy a chystanou Událostí (Varováním) 
vyvedeme v čase transformace do ráje i velký počet lidských bytostí žijících na této 
planetě Nula. Naše Mise výrazně přiblíží čas, kdy mě do svého srdce bude moci 
přijmout každá bytost, nehledě na její současnou pozici a původ. 

Děkuji všem spolupracovníkům a přátelům na Nule i kdekoliv jinde v Multivesmíru za 
velkou podporu. Těším se s vámi na novou etapu naší spolupráce, která si nezadá s 
ničím, co zde dosud bylo. 

Vroucně a bezpodmínečně vás miluji. 

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 31. 7. 2018 
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180727 POŽÁRY V ŘECKU VYVOLALY ŘÍZENÉ ENERGETICKÉ 
ZBRANĚ 

 

 

V pondělí 23. 7. 2018 vypukly v okolí řeckých Atén devastující požáry mající za 
následek téměř devět desítek obětí a další stovky zraněných. Nejhorší situace byla v 
přímořské obci Mati východně od hlavního města. Jedny z nejtragičtějších požárů 
novodobé evropské historie jsou oficiálními médii a politiky přisuzovány buď velmi 
vysokým teplotám, nebo úmyslnému založení. Druhé možnosti nahrává skutečnost, že 
ohniska vznikla na více místech současně, navíc v hustě osídlené zástavbě blízko 
známých turistických letovisek. 

Jen velice málo lidí si ovšem uvědomuje, že tyto ani kterékoliv jiné racionálně 
vysvětlitelné možnosti nejsou příčinou této zkázy. Elity postupují tak, aby téměř nikdo 
nebyl schopen odhalit skutečnou pravdu. Žijete ve falešné realitě, která z velké části 
nefunguje tak, jak se vám ve skutečnosti předkládá. Všechny významné i na první 
pohled méně významné události dějící se na této planetě jsou výsledkem plánovaného 
řízení negativních entit, působících na lidské bytosti s cílem ovládat je, na denním 
pořádku servírovat nepravdu, pokrouceniny a lži, sytit ovládacími programy, 
vychovávat ke konzumnímu způsobu života, učit přikládat největší význam povrchním 
věcem a v konečném důsledku znemožnit těmto duším návrat do milující náruče 
pravého a jediného Boha, Pána Ježíše Krista. Jen ten, kdo má duchovní srdce otevřené a 
je přístupný zbavit se závoje, jímž byl obklopen už od narození, pochopí dosah a smysl 
sdělovaných informací, ve velké většině jsoucích v rozporu s tím, čemu dotyčný jedinec 
věřil a co považoval za jedinou skutečnost. Pravda zbavující růžových brýlí a klapek na 
očích sice může být někdy nepříjemná a pro spící pozemšťany předmětem výsměchu a 
konspirační kritiky, dostupných důkazů je zde ovšem v současnosti pro každého více 
než dost. Přesto nezapomínejte, že nejspolehlivějším důkazem a ověřením informací je 
vaše nitro (intuice), které vám ihned řekne, jak se věci skutečně mají. 

Požáry v Řecku jsou výsledkem použití řízených energetických zbraní, jejichž paprsky 
byly cíleně zaměřeny zejména na obydlí a automobily obyvatel žijících v této 
přímořské oblasti. Tyto zbraně fungují na principu vysoce výkonného laserového 
paprsku, umístěném v tomto případě na oběžné dráze planety Země. Satelity nesoucí 
vyspělé technologie hromadného ničení podléhají vysokému stupni utajení, přístup k 
nim mají pouze vybraní pracovníci tajných služeb a zasvěcení vědci, kteří se společně s 
negativními mimozemskými rasami podílejí na jejich vývoji a distribuci. Zbraňový 
systém je určen k vyvolávání katastrof i k cílenému odstraňování nepohodlných 
jedinců. Zodpovědná frakce elit si Řecko vybrala z vícera důvodů. Jedním z nich je 
podpořit morální rozklad řeckého národa, už několik let sužovaného vleklou 
ekonomickou krizí, jejímž spouštěčem byla světová hospodářská krize v roce 2008. 
Lidé v této zemi, stejně jako v dalších státech jižní Evropy, často nemohou sehnat 
zaměstnání a sociální systém jim nedovoluje důstojný život. Lidé v nuzotě pak snadněji 
uvěří politikům slibujících změnu k lepšímu a odevzdají jim svou moc. Dalším 
faktorem velké zaujatosti skrytých správců planety vůči Řecku je jeho kultura a 
celkový potenciál této země, jež byla od starověku kolébkou evropské civilizace a 
centrem vzdělanosti. Obyvatelé jsou hrdí na odkaz svých předků, nyní se ale musejí 
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potýkat s řízenými protinárodními zájmy politických loutek, přihlížet snižování životní 
úrovně a celkovému úpadku ve všech oblastech. Poté, co bankéři vehnali tento stát do 
dluhové pasti, převzali kontrolu v podstatě nad celou ekonomikou. Aby tento proces 
urychlili, potřebují v lidech vyvolat ještě větší bezmoc, odevzdanost a zároveň s tím 
pokračovat v devastaci přírodního bohatství a infrastruktury. 

Proto zaútočili na nevinné občany s cílem zničit jejich majetek a mnohdy i jejich 
samotné životy. Celá událost byla naplánovaná na dobu, kdy nastává vrchol léta a 
meteorologické podmínky přispívají k větrnému počasí. Poté, co mimozemsko-
americká technologie zaměřila přesně určené cíle, vyslala tato energetická zbraň 
několik silně nabitých paprsků k zemskému povrchu, díky nimž okamžitě propukl 
rychle se šířící požár. Jeho ohniska byla nejdříve založena mimo zástavbu v jakémsi 
půlkruhu, aby byla lidem zatarasena úniková cesta po souši. S tím, jak se oheň šířil k 
samotným domům, jedinou spásou byl často jen útěk do moře. Když se po chvíli dostal 
až k obydlím, energetické zbraně spustily druhou dávku tentokrát daleko silnějšího 
paprskového ostřelování, které nyní bylo mířeno na samotné domy a automobily v 
ulicích. Intenzita bombardovacího záření byla tak silná, že například hliník na 
automobilech, jehož teplota tání je přes 660 °C, se v kapalném skupenství spolu se 
sklem (teplota tání přes 1500 °C) doslova roztekl a rozlil. Z vozů, jejichž motor, brzdy a 
celý interiér jakoby se zcela vypařil, tak často zbyla jen plechová kostra. Jen málokomu 
přišla zvláštní skutečnost, že zatímco řada automobilů byla žárem zcela zničena, 
některé z vozů nacházející se jen pár metrů od těch shořelých zůstala úplně netknuta. 
Anomálie se týkají i obydlí, z nichž některé shořely takřka na popel, zatímco vybrané 
sousední domy nejevily jedinou známku poškození, přestože ohni nic nebránilo v jeho 
přeskočení na další stavení. Dokonce i mnohé stromy, keře, ale i dřevěné sloupy, 
umělohmotné židle a další vybavení stojící v bezprostřední blízkosti roztavených aut, 
kde teplota – jak se nikde oficiálně nepřiznává – dosahovala v jednu chvíli přes 1500 
°C, jsou zachovány v původním stavu. Řízené energetické zbraně jsou vyvinuty tak, že 
po zasažení určeného cíle jsou plameny vzniklé laserem schopny udržet pouze lokální 
charakter a nepřeskočí na věc nacházející se vedle. Několikavteřinová extrémně silná 
dávka elektromagnetického záření rychle odeznívá a změní se jen na lokální požár, 
který může, ale i nemusí být v závislosti s typem útoku rozšířen do dalších oblastí. Při 
této události bylo ostřelování vedeno nejprve do pozemků bez zástavby, aby se oheň 
co nejrychleji rozšířil až do obce. Zde začalo druhé ostřelování vybraných movitých i 
nemovitých objektů, z nichž některé byly bombardováním naprosto zdevastovány, 
zatímco jiným se kosmický útok vyhnul. Celkem bylo zničeno přes 300 automobilů a 
500 domů. 

Ke stejně vyvolaným požárům dochází každoročně na všech kontinentech světa. O 
některých je veřejnost dobře informována, jiné naopak zůstávají zcela bez povšimnutí. 
Naprostá většina katastrof a kataklyzmat je dopředu naplánována, poněvadž elity 
disponují technologiemi, o nichž se lidstvu ani nezdá. Ať už jde o vysoce moderní 
zbraňové systémy, důmyslné špehování, globální použití chemtrails, zařízení HAARP 
nebo cokoliv jiného, vše je zneužíváno k utužování dohledu nad většinou nic 
netušícími pozemšťany a slouží k upevňování moci vládnoucích entit řídících tuto 
planetu, nad níž při krátkém vítězství negativního stavu převezmou osobní kontrolu. 
Po rozdělení lidstva a odchodu pozitivních lidí do 5. dimenze se situace v této realitě 
bude v souladu s plným zavedením Nového světového řádu (NWO) zhoršovat výrazně 
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rychleji, než jak je tomu doposud. Čas plnosti negativního stavu ale nebude trvat příliš 
dlouho, jinak by došlo k trvalému poškození všech zaangažovaných bytostí. Až bude 
každému jasné, jak vypadá život bez Boha a pravých duchovních zákonů a principů, 
všechna zla a nepravdy budou jednou provždy eliminována a už nikdy se nebude 
opakovat tento experiment a divadlo. Po osvobození všech bytostí z pekel budeme 
tvořit daleko krásnější a láskyplnější život v rajských světech nekonečného Stvoření. 

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 27. 7. 2018 
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180727 PODLE OVOCE POZNÁTE JE 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v souvislosti s utvořením aliance Pseudotvůrců a Renegátů, o které jsme informovali 
26. 7. 2018 prostřednictvím sdělení PJKBR přes AA Michala Rafaela 
(http://svetelneinfo.cz/spojenecka-aliance-pseudotvurcu-a-renegatu/), se na náš 
Tým Boží rodiny vrhli naši odpůrci z antitýmu pod vedením pseudoarchanděla Moniky 
Novákové (na fb Thora Amira Kaminari). Uvedu do vaší pozornosti rozdíly mezi oběma 
stranami a vyberte si, kdo slouží pravému Pánu Ježíši Kristu a kdo Pseudotvůrcům: 

 

Jana a Tým BR: 

Šíří knihy Nového zjevení, citují z Nového zákona Bible svaté, odhalují praktiky 
negativního stavu a připravují lidstvo na rozdělení kvůli odpovědi na otázku, která ho 
aktivovala (viz NZPJK přes P.D. Francucha). Nejnovější Boží slovo v podobě sdělení, 
básniček, rozhovorů a knih neodporuje předchozímu Božímu slovu z Nového zákona 
Bible a NZPJK, ale doplňuje a upřesňuje ho. Zejména knihy Nové Zjevení Pána Ježíše 
Krista Boží rodiny, Duchovní škola od Jany a Doplnění NZPJKBR, Rozhovory s PJK a 
aktuální sdělení přes AA Michala Rafaela, jsou kontinuální, přinášejí odpovědi na 
zásadní duchovní otázky a pomáhají lidem na duchovní cestě do pravého stvoření. 
Varují před duchovními pastmi, upozorňují na neslučitelnost pozitivního a negativního 
stavu, ukazují cestu do nitra prostřednictvím přijetí nové a nejnovější přirozenosti 
Boha. 

 

Monika a Antitým BR: 

Odmítá pravé Boží slovo, zejména knihy Nového zjevení, které jsou podle Moniky 
zastaralé, plné slátanin a pohledem psychiatra, nikoli PJK. Hájí praktiky Pseudotvůrců 
a píše, že „Dělící čára mezi dobrem a zlem není vůbec hrubá a jasná. Spíš se dá říct, že 
vůbec neexistuje.“  

Píše sdělení o zóně vymístění, kterou vykresluje jako ráj, kde se hodní Pseudotvůrci 
starají o svůj poddaný lid a připravují ho spolu s PJK na přechod do pozitivního stavu 
bez nutnosti přijetí nové přirozenosti Boha a dodržování duchovních zákonů lásky, 
pouze na základě automatického odpuštění všech hříchů bez požádání, lítosti a přijetí 
Nového zjevení. Popírá nezbytnost vítězství negativního stavu na planetě Země/Nula a 
bagatelizuje dopad vlády Pseudotvůrců nad lidstvem.  

Každý si vybírá, komu slouží a je plně zodpovědný za své volby. Zároveň ukazuje všem 
bytostem ve Stvoření, jaké to je žít na planetě, kde se setkává pozitivní i negativní stav 
a je pod vládou Pseudotvůrců až do konečné fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista, 
kdy bude negativní stav navždy eliminován. Cesta do ráje na Nové Zemi je připravena a 

http://svetelneinfo.cz/spojenecka-aliance-pseudotvurcu-a-renegatu/
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za chvilku bude i otevřena pro ty, kdo přijímají Pána Ježíše Krista (později PJKBR) a 
jeho/její Boží slovo. 

Miluji vás, 

Pán Ježíš Kristus Boží rodina, 27. 7. 2018
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180726 SPOJENECKÁ ALIANCE PSEUDOTVŮRCŮ A RENEGÁTŮ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny, 

oznamujeme, že v uplynulých týdnech došlo k vytvoření aliance mezi dvěma 
nejvlivnějšími skupinami vládců zóny vymístění (pekel), jimiž jsou Pseudotvůrci a 
Renegáti, kteří se spojili za účelem získat větší sílu a snadněji nechat zvítězit negativní 
stav. Existuje několik potenciálních scénářů, jak by manifestace zel a nepravd mohla na 
této planetě proběhnout. Pro lepší pochopení zde uvádíme citát z knihy Dialogy s 
Pánem Ježíšem Kristem, 1. díl: 

 

„(…) Věnujme se nyní tvojí otázce, Petře, zmiňující se o možných scénářích a 
možnostech volby, které existují ohledem závěru negativního stavu. 

Jeden možný scénář a varianta nebyla včera uvedena. Znamená, že ani Pseudotvůrci, 
ani Renegáti se fyzicky na této planetě neobjeví, jak všichni očekáváte. Důsledkem této 
možnosti volby by bylo to, že by se uskutečnil velmi mírný, bezbolestný, laskavý a 
jemný přechod do pozitivního stavu všech zaangažovaných v negativním stavu. V tom 
případě by neexistovala žádná fyzická potřeba pro takové objevení se. Zóna Vymístění 
by se bez jakéhokoliv vnějšího chaosu nebo holokaustu stala v pravém Stvoření Zónou 
Umístění. 

K této možné volbě existuje jedna alternativa a mohla by být zvolená. Ani 
Pseuddotvůrci, ani Renegáti by se fyzicky neobjevili na planetě Nula, ale chaos, 
holokaust a Velké Soužení by se odehrály v jiných dimenzích, obzvláště v jejich 
doméně v Peklech, v ostatních oblastech Zóny Vymístění a v jejich novém pseudo-
vesmíru a v novém kvazi-vesmíru Renegátů. Z té pozice by byli schopni ovlivňovat 
události na planetě Nula a v lidském životě takovým způsobem, že vítězství 
negativního stavu na vaší planetě by se odehrálo přímým pseudo-duchovním vlivem 
na lidské mysli, bez potřeby jejich fyzického objevení se. Faktor jejich fyzického 
objevení se by byl sekundárním zřetelem v tomto scénáři, pokud by mohli převzít 
kontrolu nad všemi lidskými záležitostmi ze své vlastní úrovně. V určitém smyslu by to 
udělali radši tímto způsobem. 

Podívejme se nyní na tu možnou alternativu, která znamená, že jak Pseudotvůrci, tak i 
Renegáti by se na vaší planetě objevili fyzicky, nebo v nějaké jiné hmatatelné a 
vnímatelné formě. Co by se tehdy stalo? Renegáti by se objevili řekněme například v 
Rusku a v zemích jeho věrných spojenců, jako je například Irák, Sbrsko a některé další 
arabské i nearabské národy, a v bývalých republikách zaniklého Sovětského svazu. Na 
druhé straně, Pseudotvůrci by se objevili řekněme v USA a v zemích jeho věrných 
spojenců v Evropě a jinde. A nyní, protože nelítostně bojují ve své vlastní občanské 
válce, okamžitě by ty země zaangažovali do svých věcí. V takovém případě by tuto 
planetu sužovala zničující válka s takovými nepředstavitelnými důsledky, že je celkem 
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možné, že by to nikdo nepřežil. Toto je jeden způsob, jak by negativní stav zvítězil na 
této planetě – totální destrukcí a záhubou. Konec konců, být takový je v jeho samotné 
přirozenosti. Někteří senzitivní jedinci na vaší planetě, kteří jsou schopni napojit se na 
některé aspekty událostí odehrávajících se někde jinde, tuší tento možný scénář a 
výsledek a předpovídají, že se to stane. Majíce tyto informace z negativního stavu, jsou 
schopní předpovědět jen katastrofy a soudný den. Nic jiného nevědí. Odtud tedy 
předpověď, že Třetí světová válka začne 4. července 1999 s Ruskem, Íránem, Irákem a 
ostatními na jedné straně, a s USA a jeho spojenci na straně druhé. 

Druhý scénář, o kterém se uvažuje, je objevení se jen samotných Pseudotvůrců 
fyzickým způsobem, nebo způsobem viditelným lidským fyzickým zrakem. Jak bylo 
uvedeno včera, takové objevení se by znamenalo, že o Renegáty bylo postaráno a že 
Pseudotvůrci nyní plně ovládají všechny oblasti ve svém panství. Pokud by byl zvolený 
tento scénář, objevující se Pseudotvůrci by přišli jako bohové a stvořitelé lidstva, 
vyvracejíce existenci jakékoliv duchovnosti nebo Boha, nebo Pána Ježíše Krista, nebo 
jakékoliv jiné nadpřirozené bytosti nebo božstva. Ve skutečnosti by vytvořili falzifikáty 
těchto božských postav ze svých vlastních řad. Uskutečněním tohoto a přesvědčením 
lidí o pravdivosti svých tvrzení by negativní stav na planetě Nula zvítězil. 

Mohl by být zvolený ještě další scénář, ve kterém by se jen Renegáti zjevili fyzicky nebo 
v nějaké jiné viditelné anebo hmatatelné formě. Kdyby byla zvolena tato možnost 
volby, mohlo by to znamenat dvě věci: Že Pseudotvůrci prohráli a jsou uvěznění zpět 
ve svých příslušných Peklech – nesmírně mizivá možnost! Anebo že všichni 
konvertovali do pozitivního stavu a nechali Renegáty, aby uzavřeli cyklus pseudo-bytí 
a pseudo-existence negativního stavu a konečnou manifestaci jeho nejodpornější, 
nejhnusnější a nejohavnější tváře – tak trochu pravděpodobný scénář. 

V tomto případě, kdyby zde měli Renegáti plnou moc, na planetě Nula by se plně 
aktivovaly a manifestovaly všechny aspekty obsahu a významu Velkého soužení 
apokalyptických rozměrů. Vládli by této planetě a lidem nejbrutálnějším, 
nejdiktátorštějším a nejkrvavějším způsobem, jaký byste si jen mohli představit, nebo 
vlastně vůbec nemohli představit – tak by to bylo hrozné. Jediné, co vám mohu říct o 
tomto scénáři nebo možnosti volby, je toto – modlete se, aby se nikdy nestal anebo aby 
nikdy nebyl zvolený. 

A nakonec nejtajemnější, nejzáhadnější a nejvíc utajovaný scénář a varianta, který Si 
držím, takříkajíc, ve Své osobní záloze. Jak bylo uvedeno včera v Dvacátém Osmém 
Dialogu, tento scénář nemůže být zjevený, protože je Absolutní Povahy. Proto, i kdyby 
bylo možné popsat některé z jeho vedlejších aspektů, vaše mysl ani mysl žádné 
relativní sentientní bytosti by nic z něho nemohla pochopit nebo porozumět, nechť by 
se jakkoliv usilovně snažila. Pokud by však měla být zvolena tato možnost volby, po 
dobu její manifestace, když by už byla uvedena do praxe, začali byste chápat její 
povahu a to, proč je nutné a životně důležité si ji zvolit. Nejlepší věcí ohledem této 
možnosti volby by bylo to, že má tak nádhernou povahu, že v mysli nikoho neexistuje 
nic, co by se i jen vzdáleně přiblížilo k tomu, čím je a jak by vypadala. Skončeme tedy 
při tomto. (…)“ (citát z 29. Dialogu, 26. 1. 1999) 

 

Jak někteří z vás již vědí, na počátku tohoto cyklu času vyslali vědci (pozdější 
Pseudotvůrci) do tehdy neobydlené zóny vymístění své sympatizanty (pozdější 
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Renegáty), kteří měli vytvořit podklad pro aktivaci negativního stavu a zázemí pro 
další obyvatele antivesmíru. Renegáti jsou tedy prapůvodní entity obývající pekla, 
daleko negativnější a nebezpečnější než Pseudotvůrci, kteří se na rozdíl od první 
jmenované skupiny podílejí na rozšiřování a osidlování pekel až od časoprostorového 
přemístění nejzevnějšího odlesku Země do zvláštní pozice mezi zónou vymístění a 
Pravým Stvořením. Lidstvo bylo vytvořeno proto, aby tito vědci dokázali, že život lze 
stvořit i beze Mne, absolutního Pána Ježíše Krista a pravých duchovních principů. Celé 
věky nad svým výtvorem vládli a udržovali lidské bytosti v iluzi, prohlašujíce se za 
bohy, které je nutno uctívat a klanět se jim. Když byla situace nejhorší a negativní stav 
hrozil expanzí do vyšších dimenzí Pravého Stvoření, což by mělo za následek věčnou 
zkázu všech sentientních i nesentientních entit, inkarnoval jsem se do těla Ježíše 
Krista, abych po završení pozemského poslání prošel pekly až na jejich nejnižší stupeň, 
kde jsem Pseudotvůrce zajal a separoval od jejich vládnoucích pozic. Tehdy předali 
většinu své moci a vědění do té doby nevýrazným Renegátům, pokračujících v dohledu 
nad lidstvem. Po opětovném propuštění Psedotvůrců však došlo k velké rozepři mezi 
těmito skupinami, jež se neshodly nad tím, jakým směrem by se měl antivesmír a 
lidstvo ubírat. Zatímco až 2/3 Pseudotvůrců od času pádu do zóny vymístění již 
konvertovalo, protože dostalo odpovědi na mnohé otázky, druhá skupina 
nejzavilejších bytostí zůstala společně se zbylou třetinou nejagresivnějších 
Pseudotvůrců na svých pozicích, aby si rozdělili vládu nad lidstvem. Nakonec došlo k 
dohodě a mírovému paktu, na jehož základě byly Renegátům ponechány jejich 
schopnosti, jimiž se kromě jiného mohli podílet i na částečné správě planety Nula. 
Vzájemné rozepře i přesto nadále přetrvávaly, došlo k rozštěpení frakcí a občanské 
válce, jež byla částečně manifestována několika pozemskými lokálními válkami, z nichž 
nejvýznamnější byla v tomto případě válka v Jugoslávii, ale i další konflikty během 
první dekády 21. století. Jelikož velká část Pseudotvůrců již konvertovala a opoziční 
síla Renegátů nikoliv, začalo kvůli tomu docházet ke stále většímu stírání rozdílu moci 
těchto skupin, což se ukazuje i na rovině pozemské: ekonomický a vojenský růst Číny, 
její sbližování s Ruskem, přesouvání kapitálu do východní Asie, naproti tomu odstavení 
USA na druhou kolej, vnitřní rozhádanost států EU, celkový morální a kulturní úpadek 
západního světa apod. 

Jelikož se v období zrychlené transformace Země/Nuly a jejích obyvatel probouzí z 
iluze matrixu stále více lidí, elitám se v mnoha ohledech hroutí situace pod rukama. 
Společně s tím zde v čele s mojí přímou ženskou inkarnací Janou působí tým 
spolupracovníků Boží rodiny, kteří sem pod mým vedením přinášejí nejvyšší stupeň 
pravdy o řízení tohoto systému, negativním stavu a další životně důležité informace 
obsažené v knihách Nového zjevení. Vládcům pekel jsou moji představitelé největším 
trnem v oku. Pochopili, že cesta vnitřních rozbrojů nikam nevede, proto vytvořili 
novou alianci a spojili síly za účelem rychlejšího dosažení svých cílů. Veškerou moc má 
v rukou Alláh, resp. Trio, bytosti stojící u kořene vzniku negativního stavu a v 
současnosti řídící obě hlavní skupiny. Renegáti, kteří si jsou vědomi svého rostoucího 
vlivu, prozatím musejí vystupovat v podřízené pozici. Nyní se tato spojenecká aliance 
blíží společně s Nibiru k Zemi/Nule, aby zde po rozdělení lidstva zavedla Nový světový 
řád (NWO). Dojde tedy ke scénáři společného návratu, ovšem bez toho, aby mezi dříve 
znesvářenými a v současnosti spolupracujícími stranami musela proběhnout jaderná 
válka, která by v jednom okamžiku přinesla destrukci a zkázu. Zatímco Pseudotvůrci 
nechají negativní stav zvítězit cestou falešných bohů a stvořitelů lidstva, kteří vyvracejí 
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existenci jakékoliv pravé duchovnosti a Boha, Pána Ježíše Krista, jehož/jejíž odkaz 
bude vymazán pomocí jednotného náboženství omlouvajícího i ty nejhorší činy, 
Renegáti se budou angažovat zejména v pozdějších etapách této doby temna, majíce na 
starosti hlavně budování celosvětového diktátorskému režimu a věci s tím spojené. Na 
konci 20. století jsem v knize Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem nemohl v předstihu 
uvést konečnou variantu, za níž dojde k příchodu vládců pekel, pouze jsem nastínil v té 
době aktuální scénáře tohoto dějství. Jak víte, nikdy nemohu předat stoprocentní a 
konečnou pravdu, protože ta se stejně jako všechno ostatní krok za krokem vyvíjí. 
Nejtajemnější, nejzáhadnější a nejvíc utajovaný scénář absolutní povahy, o němž 
hovořím v závěru citátu, se týká nejen jednotlivých detailů celé této věci, ale ve 
skrytém smyslu pojednává i o způsobu závěrečné fáze Druhého příchodu Pána Ježíše 
Krista, který bude mít vskutku nádhernou povahu pro všechny bytosti ve Stvoření, 
protože bude ohlašovat konec utrpení a začátek plnosti života pozitivního stavu. 

Většina Pseudotvůrců jsou původem vědci, kteří si po zodpovězení určitých otázek a 
po pochopení faktu, že nelze stvořit a udržovat život bez Pána Ježíše Krista, zvolí 
zanechat tohoto marnivého úsilí a konvertují. S tím, jak se bude tento cyklus času blížit 
ke konci, Renegátům tím bude přenechán bezkonkurenční monopol moci a na planetě 
Nula, tehdy již v pozici -1, budou pokračovat v zavádění totality apokalyptických 
rozměrů, čímž naplno aktivují a manifestují všechny aspekty obsahu a významu 
Velkého Soužení. Negativní stav těmito dvěma výše zmíněnými způsoby zcela vyhraje 
svou věc na duchovní, duševní i fyzické úrovni. Společně s tím provedou Renegáti útok 
na Pravé Stvoření, který bude veden za použití tzv. nadlidí, umělých bytostí bez citu a 
svědomí, jež budou v počáteční fázi využívány k udržování pořádku. Tato armáda i 
samotní vládcové pekel ale budou díky božské prozřetelnosti Pána Ježíše Krista 
vyvedeni do neutrálního stavu, kde selžou jejich schopnosti a otevře se jim vědomí, na 
jehož základě pak snáze konvertují. 

Renegáti, kteří byli Pseudotvůrci před nedávnem pověřeni útočit na moje nejbližší 
spolupracovníky, dobře vědí, že jim odeznívají poslední chvíle, kdy na tým Boží rodiny 
mohou ještě působit. Využívají všemožných dostupných prostředků, ale jejich snaha se 
vždy mine bez většího účinku, protože všichni pracovníci světla stojící po naší pravici a 
levici jsou pod ochranou a nemůže se jim stát nic zlého. S převibrováním Jany na 
Novou Zemi v 5. dimenzi, které právě „klepe na dveře“, už mocnosti druhé strany 
nebudou jakkoliv moci zasahovat do průběhu Mise Boží rodiny a ovlivňovat její členy. 
Po spuštění naší činnosti z Nové Země budeme připravené lidi nadále informovat o 
dění nejen v zóně vymístění a za oponou planety Nula, ale i v Pravém Stvoření, odkud 
budeme přinášet komplexní pohledy na celou situaci. 

Děkuji všem přátelům a spolupracovníkům, kteří výrazně pomáháte přibližovat zlatý 
věk světla. Velmi vás miluji jako nejlepší přítel, rodič a dárce vašeho života. 

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 26. 7. 2018 
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180717 DUCHOVNÍ POZADÍ SUMMITU TRUMP–PUTIN 
V HELSINKÁCH 

 

 

Setkání prezidentů Trumpa a Putina v Helsinkách ukázalo na procesy propojování 
dvou skupin vládnoucích nad zónou vymístění a planetou Nula, jimiž jsou 
Pseudotvůrci a Renegáti. Zatímco Pseudotvůrcům s fyzickým centrem ve Washingtonu 
podléhá téměř celý západní svět vč. valné části Afriky a Arabského poloostrova, 
Renegáti se sídlem v Moskvě a Pekingu spravují asijský kontinent, kde je koncentrován 
největší počet lidí (nejvíce Čína – 1.4 mld. obyvatel a Indie – 1.2 mld. obyvatel). Po 
plném převzetí moci Alláhem dochází k sjednocování Pseudotvůrců a Renegátů, kteří 
po svém návratu na planetu Nula společnými silami na chvíli vyřeší všechny hmotné 
problémy tohoto světa a zažehnají válečné štvaní a rozbroje, jež po dobu celé historie 
až do dnešních dnů neustále přiživují. Přestože bude napětí a konflikty mezi národy 
stále eskalovat a vyvrcholí před příchodem falešných bohů, na scéně za oponou 
dochází a bude docházet k propojování jednotlivých frakcí elit. Důkazem skrytého 
dějství je mimo jiné právě summit Trumpa a Putina, dvou loutek nemajících 
svobodnou vůli a neschopných samostatného rozhodování. Všechna jimi učiněná 
rozhodnutí, ať už se týkají otázek politických, ekonomických, ekologických či jiných, 
jsou výsledkem snah skutečných vládců zóny vymístění o co nejefektivnější zavedení 
Nového světového řádu (NWO). Každá z velmocí k budování chystané totality 
přistupuje jinak, všechny ale mají stejný cíl: učinit ze svých občanů otroky s čipem pod 
kůží, kdykoliv odstranitelných ze systému. Summit v Helsinkách se nesl v poměrně 
klidném duchu, přestože ani jedné straně nebylo do smíchu. V gestech a mimikách 
těchto státníků se odrážely skryté symboly: zatímco Putin se držel křečovitě opěradla 
a jeho pohled byl upřen k zemi, v čemž se odráží dosud podřízená pozice Renegátů, 
Trump působil víc sebejistě a po celou dobu ukazoval sepjatými prsty symbol 
Svobodných zednářů, čímž nejen dával najevo svou příslušnost, ale skrze tyto posunky 
též Pseudotvůrci demonstrovali fakt, že disponují větší mocí a při budování NWO 
budou mít hlavní slovo. To se na závěr setkání projevilo i ve chvíli, kdy Putin 
(Renegáti) předal/i Trumpovi (Pseudotvůrcům) míč z fotbalového mistrovství světa. 
Tímto aktem první skupina té druhé dává jasně najevo, že uznává Pseudotvůrce jako 
hlavní budovatele nového světa při vítězství negativního stavu. Jak se ale bude tento 
cyklus času blížit ke konci, moc Renegátů bude stále růst, jelikož svůj negativní 
pseudoživot milují ještě více než Pseudotvůrci, protože na rozdíl od nich nemají 
žádnou snahu něco změnit a konvertovat do pozitivního stavu. Právě pod jejich 
vedením zla a nepravdy dojdou konečného dozrání, vyčerpají veškerou užitečnost a 
poté budou natrvalo deaktivována a zrušena. 

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 17. 7. 2018 
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180716 UKONČENÍ PŘÍPRAVY MISE BOŽÍ RODINY NA FYZICKÉ 
ÚROVNI 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní přátelé, 

ve dnech 13. 7. až 15. 7. 2018 proběhl výlet dvou spolupracovníků Boží rodiny - Renaty 
T. a Michala R., kteří navštívili několik míst v jihozápadních Čechách. Stejně jako při 
setkání dvanácti přátel na Slovensku o týden dříve nebyla ani tato výprava obyčejná, 
ale měla význam, který je v tomto případě nedílně spojen se všemi nejbližšími 
spolupracovníky v Boží misi, kteří převibrují na Novou Zemi v 5. dimenzi brzy poté, co 
tuto realitu opustí moje přímá inkarnace Jana. 

První cíl cesty byly tzv. Boží kameny na Strakonicku, jež jsou jedním z nejsilnějších 
energetických míst v české zemi. Do tohoto místa se koncentruje velké množství 
pozitivní kosmické energie. Kameny jsou ve skutečnosti vrcholem bývalé umělé 
pyramidy, zničené před mnoha tisíci lety zbraněmi Pseudotvůrců, kteří v této dimenzi 
odstraňovali pozůstatky staveb z civilizace Atlantidy, aby bylo přerušeno přímé 
spojení planety Nula se světy Pravého Stvoření a později mohlo vzniknout 
zfabrikované lidstvo. Tyto pyramidy jsou k nalezení téměř ve všech státech, ale jen 
málokdo si uvědomuje, že nejde o přírodní útvary. Největší koncentrace těchto objektů 
ve střední Evropě je České středohoří, jehož podstatná část nevznikla působením 
sopečné činnosti, jak je oficiální doktrínou veřejnosti předkládáno. Na Božích 
kamenech se Renata a Michal spojili s touto kosmickou bránou a odevzdali svou 
minulost a celou životní cestu do rukou Pána Ježíše Krista, považujíce svůj plán duše za 
dokonalý a bezchybný. Nejpodstatnější je však skutečnost, že poté se rozloučili s 
hrubohmotnou 3. dimenzí této planety Země/Nula za všechny nejbližší 
spolupracovníky Boží rodiny, kteří jsou už připravení převibrovat do vyšší reality a od 
samého počátku se naplno angažovat v nejdůležitější Misi, jaká zde v dějinách 
Multivesmíru ještě nebyla. Této rozlučky, probíhající v naprostém smíření, byla 
přítomna vyšší Já všech zúčastněných, přestože si jejich fyzické části (kromě vědomí, 
že výlet probíhá) nic neuvědomovala. 

Po odpočinku se oba přátelé odebrali na Domažlicko, kde v kempu dvakrát 
přenocovali. V první den výletu se ještě uskutečnila návštěva rozhledny sv. Markéty, 
kde se nachází i stejnojmenná kaple se zvoničkou, pomocí níž došlo k symbolickému 
odzvonění definitivního konce duchovního, duševního i fyzického výcviku členů Boží 
rodiny. Vrchol rozhledny nabídl pestrý výhled do okolní krajiny a umožnil též uzavření 
pozemské cesty. Zatímco při setkání u Nitry se toto uzavření odehrálo ve východních 
zeměpisných délkách Československa, nyní proběhlo v jeho západní části nedaleko 
hranic s Německem. I toto má svůj důležitý význam, jenž spojuje a završuje veškeré 
dosažené úsilí andělů v lidských tělech jsoucích nedílnou součástí naší Mise. Poté cesta 
následovala k pomníku Jindřicha Šimona Baara, spisovatele a kněze snažícího se o 
církevní reformu. Přestože působil pod hlavičkou katolické církve vedené 
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Pseudotvůrci, jeho vztah k Bohu byl vždy upřímný a čistý, což byla mezi faráři spíše 
výjimka. Jako spisovatel zanechal cenný odkaz prohlubující lásku k rodné zemi, viz 
jeho citát: „Pane Bože! Všecky struny v srdci mém již popraskaly. Jedna jediná mi zbyla. 
Miluješ-li mě - dej - abych směl na ni zahrát píseň o lásce k této tvrdé kamenité zemi.“ 
Tentýž večer se účastníkům výletu odclonilo několik hvězdných plavidel vesmírných 
lidí, kteří svým bratrům a sestrám na zemském povrchu tímto činem opět vyjádřili 
lásku a podporu. 

Další den se dvojice vypravila do nedalekého bývalého lomu, kde relaxovali pod 
sluncem i ve vodě. V téměř pravidelných intervalech se na tomto místě střídala jasná 
obloha s dešťovými přeháňkami. Právě déšť byl hlavním jmenovatelem tohoto výletu, 
jímž byli „pronásledováni“ téměř na každém kroku. Příčinou tohoto jevu bylo opět 
umělé řízení počasí s cílem co možná nejvíc znepříjemnit duchovní práci na vybraných 
místech i následný odpočinek. Avšak nedovolil jsem, aby přisluhovači negativních entit 
způsobili dlouhotrvající vydatné deště, jak měli v plánu, proto po krátké přeháňce vždy 
opět vysvitlo slunce. V lomu došlo i na návštěvu „ponorky“, atrakce, kterou návštěvníci 
mohou sestoupit po žebříku několik metrů pod hladinu až na samotné dno a zde 
pozorovat vodní svět okolo. Sestup pod vodu měl souvztažnost s hloubkou zóny 
vymístění i se samotnými cestami ostatních spolupracovníků, z nichž každý musel dojít 
až na samotné dno, kde měl dokázat, že i v těch nejtěžších chvílích nepřestane 
důvěřovat mému dokonalému plánu a vedení, a následně najít sílu znovu se odrazit, 
vyplout zpět na světlo a směřovat až do nebeských výšin, kde všechny přivítám s 
láskou, něhou a naprostým porozuměním. I na samotném dně si oba přátelé vzpomněli 
na ostatní spřízněné duše, přičemž po několika minutách opět vystoupali za ně i sami 
za sebe znovu na denní světlo a čerstvý vzduch. Šestihodinový relax u vody odkazoval 
na to, že každý má právo na odpočinek, jenž daruji tomu, kdo neviděl, ale uvěřil, po 
převibrování na Novou Zemi, kde všichni budou mít dostatek času a prostoru pro 
relaxaci, dobrodružství a seberealizaci. K večeru navštívili obec Babylon souvztažnou s 
Babylónem v dnešním Iráku, který se pojí s věží sahající do nebe, což symbolizuje úsilí 
Pseudotvůrců a zfabrikovaného lidstva chtít být jako Bůh, uchvátit pozitivní stav a 
převzít vládu nad veškerým Stvořením. Hlavní dominanta v českém Babylonu je velký 
rybník, jehož hladina v duchovním i fyzickém slova smyslu zrcadlí nebe a přenáší je na 
zemi, kde působí Boží mise. Druhý večer v kempu výletníci pozorovali další hvězdná 
plavidla, z nichž některá byla o poznání jasnější než jiná. Ve 23:00 hod. se na východní 
obloze objevila velká loď vydávající oranžové světlo, jež se pomalu pohybovala, načež 
po několika vteřinách „zhasla“. O přibližně půl hodiny později šla Renata s Michalem 
na procházku k přilehlému lesu, kde ve sledování noční oblohy pokračovali. Blízko 
zenitu zde spatřili dva velice jasné objekty stříbrné barvy, jež opět po pár sekundách 
ztrácely na intenzitě vyzařování, dokud zcela nezmizely. 

Poslední den se odehrála zastávka ve vesnici Loučim, kde došlo k dovršení procesu 
loučení se starým světem a náročnou částí přípravy na plnění poslání v nových 
podmínkách. Celá cesta byla završena výstupem na rozhlednu Bolfánek a návštěvou 
vodního hradu Švihov. 

Výprava těchto dvou spolupracovníků tak měla z duchovního pohledu velký význam 
pro všechny, kdo se nezprostředkovaným způsobem podílejí na Misi Boží rodiny. 
Setkáním na Slovensku (5. 7. až 8. 7.) a na Domažlicku (13. 7. až 15. 7.) byla naplněna 
hlavní část přechodného období, jehož smyslem bylo mimo jiné dát prostor pro osobní 
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setkání a prožití závěrečných zkoušek, po nichž každý došel určitého poznání, přijetí, 
smíření a odpuštění, po čemž následoval velký posun na osobní duchovní cestě. 
Výletem v jihozápadních Čechách nastalo rozloučení se na hmotné úrovni a odpoutání 
se od této reality, čímž je nyní otevřena cesta k tomu, aby hrubohmotná těla nejbližších 
spolupracovníků v předem určený čas zvýšila své vibrace na úroveň frekvenčních 
dimenzionálních pásem, rozpadla se na atomy a byla nahrazena jemnohmotným 
duplikátem v 5. dimenzi. Toto dokončení výcviku na všech třech úrovních a uvedení do 
stavu připravenosti se týká každého, kdo převibruje brzy po mojí přímé inkarnaci Janě, 
bez ohledu na to, zda byl setkání osobně přítomen či nikoliv. Do rozdělení lidstva 
zbývá už jen několik let, během nichž bude Mise Boží rodiny působit z Duchovního 
centra na Nové Zemi a navštěvovat připravené jedince po celém světě. Nepolevujte ve 
svém studiu Božího slova, vstupování do nitra a úsilí vzestoupit, buďte jako vždy 
připravení a bdělí na okamžik spuštění zcela nové etapy, která přijde po tomto 
krátkém přechodném období. 

Děkuji bytostem na této planetě i mimo ni za pomoc při transformaci, lásku a podporu. 
Těším se na setkání s každým z vás. Velice vás miluji a neustále provázím. 

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 16. 7. 2018 
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180710 SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní přátelé, 

ve dnech 5. 7. až 8. 7. 2018 došlo u Nitry na jižním Slovensku k osobnímu setkání 
těchto dvanácti blízkých spolupracovníků Týmu Boží rodiny: 

 

ČEŠI: 

Martina S. – AA Michaela 

Michal R. – AA Rafael 

Pavel N. – Mistr Kuthumi 

Jan L. – Mistr El Morya 

Renata T. – Tara 

Helena C. – Izabel 

 

SLOVÁCI: 

Ján D. – Mistr Serapis Bey 

Patrik F. – Mistr Gorloj 

Lukáš F. – Loki 

Pavol Z. – Balder 

Anna B. – Anet 

Magdaléna T. – Liana 

 

První noc šestice Čechů strávila u nádrže Nové Mlýny na Moravě, odkud se 
následujícího rána odebrala směrem na Bratislavu, kde měli členové výpravy 
vyzvednout Pavola a Lukáše. Cesta se však nečekaně zkomplikovala ihned po 
překročení hranic, kde byli odkloněni z dálnice a dostali se do dlouhé kolony, z níž 
vyjeli po více než třech hodinách. Tato kolona byla souvztažná s celým vývojem naší 
Mise, jejíž členové musejí prokazovat velkou trpělivost a důvěru na náročné duchovní 
cestě v to, že v pravý čas skončí, aniž by kdokoliv z nich dopředu věděl, jak dlouho to 
do vytouženého cíle a osvobození ještě potrvá. Následující část výpravy už byla bez 
problémů a srdečnému setkání s dalšími přáteli (Patrikem, Jankem, Aničkou a 
Magdou) ve městě Nitra už nic nebránilo. Poté se vydali do nedalekého kempu, kde se 
členové výpravy ubytovali. O hodinu později se nad tímto místem strhla silná bouřka 
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způsobená umělým řízením počasí, která byla namířena proti tomuto setkání s cílem 
znepříjemnit první chvíle na novém místě, znemožnit večerní procházku v přírodě a 
spaní některých spolupracovníků pod širým nebem. Tato povolená průtrž mračen 
měla ale i pozitivní význam očisty všech zúčastněných, kteří ze sebe „smyli“ poslední 
velké nánosy negativního stavu, do té doby jim bránící přijímání důležitých aspektů 
pozitivního stavu, pomocí nichž lépe našli jednotu a vzájemné porozumění. Díky tomu 
se snáze spojili do jednoho celku a pomohli naplnit hlavní smysl tohoto setkání, o 
němž budu za chvíli hovořit. Brzy po příjezdu temná strana započala masivní útoky 
proti mým představitelům, což se nejprve projevilo v několika ojedinělých neshodách 
mezi nimi, ale i prudkým snížením vibrací zejména Martiny a Heleny, dvou energeticky 
nejcitlivějších osob, na něž se Pseudotvůrci kvůli jejich poslání zaměřovali nejvíce. Po 
odříkání univerzální modlitby Pána Ježíše Krista se ochrana nejen celého areálu, ale i 
každého jednotlivce zvýšila, proto večeře v nedaleké pizzerii proběhla ve velice 
příjemné atmosféře. Po návratu zpět se přátelé Boží rodiny ještě více sblížili, když na 
chodbě probírali důležitá duchovní témata, u nichž bylo přítomno obrovské množství 
bytostí z obou stavů Stvoření. 

Návštěva Dražovského kostelíka 7. 7. 2018, tvořícího neviditelnou spojnici s několik 
kilometrů vzdáleným Nitranským hradem, byla pro Multivesmír vůbec 
nejvýznamnějším okamžikem celého setkání. Poloha těchto dvou objektů se nachází v 
samotném duchovním srdci Slovenska, spojeného s duchovním srdcem světa na 
Pražském hradě a Vyšehradě, skrze nějž proudí z absolutního stavu a centrálního 
slunce na tuto planetu láska a vysoké vibrace umožňující hladký proces transformace 
planety Země/Nula. Kostelík je proto místem, kde se koncentruje vysoké množství 
pozitivních energií do jednoho bodu, díky zasvěcení archandělu Michaelovi je navíc 
přitahován řadou bytostí právě z této civilizace. Fyzická návštěva dvanácti 
spolupracovníků na tomto místě z relativního pohledu velice přiblížila převibrování 
připravených jedinců na Novou Zemi a počátek Mise Boží rodiny na hmotné úrovni. 
Duchovním, duševním a fyzickým spojením jejich srdcí nastalo propojení planety Nula 
s novým Multivesmírem a Duchovním centrem v 5. dimenzi, odkud bude moje přímá 
ženská inkarnace Jana se svými nejbližšími bez omezení cestovat do všech dimenzí 
pozitivního a negativního stavu a zejména do 3D, kde bude tato Mise až do rozdělení 
lidstva působit. Pobyt u kostelíka měl za následek i ukotvení a stabilizování jednoho z 
nejsilnějších paprsků světla, který v Nitře a Praze pomáhá rozvádět energie lásky po 
celém světě, čímž v této době transformace probouzí co největší počet lidí a pomáhat 
jim vydat se na cestu do Pravého Stvoření. Díky návštěvě tohoto místa navíc došlo k 
propojení všech částí bytostné podstaty mých představitelů, aby proces jejich 
převibrování v předem určený čas proběhl bez jakýchkoliv problémů, nehledě na to, že 
každý z nich si do té doby společně s Janou musí procházet těžkými zkouškami, 
krizemi a neustálými vibračními výkyvy. 

Bohyně Jana se kvůli izolaci, trvající až do jejího přesunu na Novou Zemi, nemohla 
účastnit tohoto setkání. Místo toho zažívala ty nejtěžší chvíle důvěry v můj dokonalý 
plán. Za 15 a půl roku komunikace se mnou zažila bezpočet různých zkoušek, které 
vrcholí v posledních dvou letech v souvislosti s tvořením týmu a útoky Pseudotvůrců 
na naši Misi. Na počátku léta 2018 byly dosud nejtěžší, z pohledu ega až za hranicí 
únosnosti. Tím všem z lásky k celému Stvoření ukazujeme, jak těžké je vydržet 
psychické i fyzické utrpení způsobené pobytem na území negativního stavu v 
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nedokonalém těle od mých odpůrců. Jako Ježíš a Jana jsem se snížil/a až na tu nejnižší 
úroveň, abych všem dokázal/a, jak je náročná cesta do ráje a čím vším si musejí 
procházet i ti, kteří stojí po mé/naší pravici, aby nakonec mohla být všechna zla 
eliminována a tento experiment se už nikdy nemusel opakovat. Dvanáct přátel se na 
výše zmíněném místě spojilo jako už několikrát předtím do kruhu za ruce, tentokrát za 
účelem pomoci hmotnému Já Pána Ježíše Krista v nejtěžších chvílích. Kolektivní 
meditace byla vyvrcholením celého výletu, při které v jednom okamžiku došlo nejen k 
podpoře Jany, ale též ke zmíněnému propojení Nuly s novým Multivesmírem, ukotvení 
a stabilizování paprsku světla, propojení všech částí bytostné podstaty mých 
představitelů a dalším velice důležitým aspektům. Setkání sledovalo od počátku do 
konce obrovské množství sentientních entit, ať už přímo, nebo zprostředkovaně, 
nejvíce však členové duchovních rodin účastníků výletu a jejich stvořenečtí partneři 
vtělení v 5. dimenzi. 

Další zastávkou téhož dne byla návštěva vrchu Zobor, kam se po náročnějším výšlapu 
spolupracovníci dostali krátce po západu slunce. Vzhledem k tomu, že cíl návštěvy 
kostelíka byl už vyčerpán, místo jeho opětovné večerní návštěvy, kam chtěla jít část 
výpravy, jsem nedovolil, aby došlo k opakování téhož. Na vrchu Zobor pod vysílačem, 
který vyzařoval silné negativní energie, bylo potřeba dojít určitého poznání o 
fungování negativního stavu a mezilidských vztazích. Nejcitlivější jedinci se museli po 
několika minutách odebrat zpět, zbytek zůstal zde, aby pozoroval lodě vesmírných lidí. 
Nebylo důležité, jak dlouho zde každý zůstane, ale skutečnost, že i přes všechna 
odříkání (náročný výšlap nahoru, nepříznivé energie na vrcholu, sestup zpět v 
naprosté tmě), která jsou způsobená samotnou podstatou negativního stavu, 
nepoložila nikoho z dvanáctky spolupracovníků a nezapříčinila jejich kapitulaci, jež by 
jim znemožnila dostat se do cíle a nového počátku. Všichni vynesli svůj kříž až na 
samotný vrchol, a přestože někteří z nich s dokonalým plánem Pána Ježíše Krista v 
tomto okamžiku nesouhlasili, později došli k poznání, že nic ani při návštěvě tohoto 
místa nemohlo být jinak. Při výšlapu na kopec každý odhalil své silné a slabé stránky, 
ale i to, jak dokáže vycházet s ostatními lidmi, majícími odlišné preference, zkušenosti 
a zážitky. Nejsou dvě role stejné a všichni si nastavují zrcadlo, v němž spatřují svoji 
osobnost, což se zejména na Zoboru potvrdilo. Zůstanuvší skupinka zde asi dvě hodiny 
pozorovala přelety kosmických lodí, jejichž posádky demonstrovaly velkou lásku a 
sounáležitost s bratry a sestrami z Boží rodiny. Po návratu zpět do kempu pokračovali 
někteří v pozorování hvězdných plavidel, kterých se během několika hodin odclonilo 
na nebi kolem třiceti. Společně s tím opět probírali důležitá duchovní témata. 

Poslední noc útoky negativních entit vyvrcholily. Zejména Martina (AA Michaela) 
prožívala bezesnou noc, během níž Pseudotvůrci podnikali masivní útoky na její srdce. 
Ani několik dalších energeticky citlivých jedinců se po náročné noci necítilo nejlépe, 
což bylo mj. způsobeno tím, jak se temná strana snažila eskalovat rozpory mezi 
určitými členy výpravy a přiživovat střet odlišných názorů na celou věc. Všechny 
neshody byly však pouze ojedinělé a neměly dlouhého trvání. 

Dopoledne 8. 7. 2018 nastal čas rozloučit se. I přes všechny překážky a nelehký úděl se 
moji blízcí spolupracovníci rozloučili v dobrém světle modlitbou Pána Ježíše Krista, ve 
vzájemném souladu a porozumění, s vědomím, že opětovné setkání se odehraje už na 
Nové Zemi, kde budou pracovat a cestovat za dalšími připravenými jedinci na této 
planetě i mimo ni, aby transformace proběhla co nejefektivnějším způsobem a 
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negativní stav mohl být v pravý čas eliminován. Setkání bylo vůbec nejdůležitější 
událostí přechodného období, po jehož skončení bude spuštěna Mise Boží rodiny, 
která přinese očité důkazy a svědectví o životě v jiných realitách rozmanitého 
Multivesmíru. Československé shledání uzavřelo náročnou tříletou etapu přípravy, po 
níž nastane kvantový skok vpřed a zahájení etapy spolupráce, která nemá v dějinách 
Stvoření obdoby. Vcházejte do nitra, studujte Boží slovo dle své potřeby, relaxujte a 
nezapomínejte, že cokoliv se okolo vás i ve vašem osobním životě děje, má své důležité 
důvody a je to plán vaší duše, s nímž jste před inkarnací na tuto planetu souhlasili. 
Buďte si vědomi toho, že můj plán na vyvedení mých milovaných dětí do ráje je 
dokonalý a bezchybný, přestože zatím nemůžete pochopit úplný smysl a dosah celého 
dějství. Přichystaná změna na sebe nenechá dlouho čekat a brzy bude naplněno to, co 
jsem vám slíbil. 

Děkuji vám všem za podporu naší Mise, důvěru, lásku a spolupráci. Velmi vás miluji a 
těším se na další spolupráci na Nové Zemi i jinde v Multivesmíru. 

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 10. 7. 2018 
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180707 JAN HUS 

 

 

DĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

dnes 6. 7. 2018 si připomínáme 603. výročí upálení Mistra Jana Husa, významného 
kazatele a reformátora katolické církve, který byl a stále je trnem v oku nejen 
představitelům této církve, navzdory prohlášení papeže Jana Pavla II., že lituje jeho 
kruté smrti. Jan Hus byl Mým vyslancem s úkolem upozornit na výrazný odklon 
křesťanství od původního učení Ježíše Krista a negativní praktiky uvnitř církve. Není 
třeba se zde zabývat podrobnostmi jeho života a mučednické smrti, tyto informace 
jsou zdokumentovány na mnoha místech. Ale je nezbytné vyzdvihnout jeho 
neochvějnou víru, která ho neopustila ani na hranici, protože věděl, že jeho oběť není 
zbytečná a pomůže mnoha dalším lidem najít cestu k pravému Bohu, představenému 
lidstvu v těle Ježíše Krista. Není náhoda, že negativní entity, zejména Pseudotvůrci se 
snaží i prostřednictvím různých duchovních vůdců či kontaktérů bagatelizovat jeho 
smrt i odkaz. Došlo to tak daleko, že popírají jeho upálení v Kostnici a hlásají, že mu 
bylo pouze uříznuto ucho a dožil v ústraní v Itálii, nebo podobné historky. Také falšují i 
pravdu o ukřižování první přímé inkarnace Nejvyššího Ježíše Krista. Buď zcela popírají 
jeho smrt na kříži a tvrdí, že ji pouze předstíral, nebo naopak podsouvají zaručeně 
pravé hroby a ostatky, aby zpochybnili jeho zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Právě 
přijetí nové přirozenosti Boha Pána Ježíše Krista je jedinou cestou z negativního stavu. 
Je třeba dát do souvislosti působení Cyrila a Metoděje, Jana Husa, Jana Amose 
Komenského a dalších významných duchovních učitelů na území dnešních Čech, 
Moravy a Slovenska s přípravou Mise Boží rodiny pod vedením Mojí druhé přímé 
inkarnace Jany. Vyslanci a představitelé Pána Ježíše Krista, kteří jsou spojeni s Novým 
zjevením, na vlastní kůži zažívají útoky negativních entit a ukazují ostatním, že jen 
důvěra v dokonalost Mého plánu spojená s láskou ke Mně jim pomáhá překonat 
všechny překážky a pasti Pseudotvůrců. Nikomu z vás nehrozí fyzické ukřižování, 
upálení ani jiný způsob smrti těla, protože máte jiné poslání: převibrovat na Novou 
Zemi a ukázat ostatním nejrychlejší cestu do nebe bez nutnosti přípravy v Nové škole v 
intermediálním světě. Stojíme na prahu nové etapy, kdy dojde ke spojení nebe se zemí, 
abychom přinesli důkazy o životě v pozitivním stavu i peklech a tím pomohli mnoha 
lidem vzestoupit v čase oddělení zrna od plev. Velmi vám děkuji za pomoc, těším se na 
další spolupráci při transformaci lidstva. 

Miluji vás 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 7. 7. 2018 
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180629 PŘECHODNÉ OBDOBÍ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

ukončili jsme tříleté období přípravy Mise Boží rodiny, kdy jsme vybudovali stabilní 
tým nejbližších spolupracovníků, psali, sdíleli a šířili nejen na sociálních sítích a 
webových stránkách nejnovější Boží slovo v podobě knih Nového zjevení, aktuálních 
sdělení, týdenních modliteb, básní a rozhovorů. Zároveň měl každý, kdo přišel do 
kontaktu se mnou v těle Jany, možnost přijmout mě ve svém srdci, aniž by dostal 
jakýkoli přímý důkaz mého Božství, nebo mě odmítnout. Každý z vás byl po navázání 
komunikace se mnou terčem zesílených útoků Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů, 
podstupoval a ještě stále podstupuje ty nejnáročnější duchovní zkoušky. Ani své 
hmotné Já nijak nešetřím a stejně jako Ježíš byl pokoušen Satanem na poušti, byl 
mučen a ukřižován, i Jana prožívá peklo na Zemi v mnoha duchovních, duševních i 
fyzických podobách. Do zahájení naší Mise Boží rodiny a převibrování Jany a 
nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi zbývá jen chvilka. V tomto přechodném 
období přerušíme psaní Duchovní školy PJKBR, týdenních modliteb přes AA Michala 
Rafaela a dáme vám větší prostor pro vcházení do nitra, studium Božího slova dle 
individuálních potřeb, setkávání se a relaxaci v přírodě. Buďte bdělí každý den, 
nepodléhejte svodům ani výhrůžkám našeptávačů z temných světů, nezapomínejte, že 
máte na své straně absolutního Pána Ježíše Krista, jenž/jež vás bezpodmínečně miluje, 
nikdy vás neopustí, chrání vás jako nejcennější drahokam, abyste vydrželi v tomto 
nepřátelském světě bez trvalého poškození, nenaloží vám více, než unesete, přestože 
to nemůžete posoudit v těchto nedokonalých tělech od Pseudotvůrců. Důvěřujte mému 
dokonalému plánu, i když mu nerozumíte a neznáte všechny souvislosti jako Já, 
absolutní PJK, jediný zdroj života, váš věčný rodič, nejlepší přítel a rádce. Uvědomujte 
si moji přítomnost ve svém duchovním srdci, obracejte se na mě s každodenními 
starostmi i radostmi. Není nic, čím byste mě mohli obtěžovat, urazit, ale vždy mě 
potěšíte, když se mnou navážete komunikaci, byť se zpočátku může jevit jako 
jednostranná. Velmi vám všem děkuji za oběť, bez níž by nebylo možné vysvobodit 
padlé bytosti z pekel a jednou provždy ukončit negativní stav. Miluji vás a těším se na 
další spolupráci na Nové Zemi i jinde v Multivesmíru, do rozdělení lidstva i zde na 
Nule. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 29. 6. 2018 
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180603 LIDSTVO JE JIŽ ZA SVÝM VRCHOLEM A DOCHÁZÍ K 
JEHO ÚPADKU 

 

 

V současnosti je účel existujícího stavu lidstva a lidských systémů naplněn. Tradice, 
zvyky a kultury na planetě Nula dosáhly vrcholu své účelnosti v průběhu druhé 
poloviny 20. století, přesněji v letech 1973 - 1978, kdy nastal všeobecný vrchol typické 
lidské éry. Nedlouho poté, na počátku 80. let začal přenos knih Nového Zjevení, 
nejnovějšího Božího slova s nejvyšším stupněm pravdy od Pána Ježíše Krista skrze 
prostředníka Petra D. Francucha. Přinesení Božího slova do této sféry spustilo 
přechodné období, kdy dochází k uzavírání typické lidské éry, která je charakteristická 
tolika protiklady, pramenících ze skutečnosti, že zde žijí jak praví lidští tvorové, tak i 
duše ze zóny vymístění a Pravého Stvoření. 

Konec typické lidské éry se projevuje erozí ve všech oblastech života. Objevují se stále 
nové typy krizí, strádání, válek, nenormálností, narůstání zla, které je oslavováno a 
omlouváno. Většina pozemšťanů se stále více vzdaluje od pravého a jediného 
Stvořitele a propadá se stále hlouběji do zóny vymístění. Elity zesilují ovládání 
všemožnými způsoby, vymýšlejí stále nové zákony a uplatňují represe s cílem vyvolání 
strachu a podvolení se jejich řádu. Zároveň s tím na planetě Nula dochází k masivní 
devastaci přírodního prostředí. Lesy jsou bezohledně káceny a vypalovány, do ovzduší 
se vypouští stále více škodlivin, v oceánu plavou desítky tun odpadů, města se 
rozšiřují, úrodná půda mizí na úkor betonových stavení, extrémy počasí jsou stále 
častější. Aby toho nebylo málo, elity nejenže proti těmto negativním vlivům nikterak 
nebojují, ale přímo tyto destruktivní plány podporují. Všechny mezinárodní úmluvy o 
ochraně přírody, počasí, regulaci a dalších nařízeních jsou jen divadlo pro veřejnost, 
aby lidé měli dojem, že národním i světovým vládám jde o všeobecné blaho, bezpečí a 
udržitelný rozvoj. Nic není dále od pravdy, protože loutky na významných postech 
ovládají mocné rodiny iluminátů, řízené svými ještěrčími pány a falešným bohy, 
původci a aktivátory negativního stavu. 

Rozhlédněte se kolem sebe a sledujte, jak tento svět každým rokem zachvacuje stále 
větší úpadek. Automobily zabírají stále více místa k životu, prostor je prošpikován Wi-
Fi vlnami, lidé jsou hlídaní téměř všudypřítomnými kamerami, všechny telefonní 
hovory a internetové komunikace jsou zaznamenávány a ukládány do obrovských 
databází, kde jsou k dispozici tajným službám k efektivnějšímu sledování obyvatel. 
Zamoření duchovní i fyzické je ve 21. století už všude a dosahuje kritických hodnot. 
Nikdo neunikne chemtrailsovému spadu, který letadla dennodenně rozprašují zejména 
nad hustě osídlenými oblastmi, aby se na lidské otroky s neviditelnými pouty snášela 
toxická nanovlákna, jež se dokážou dostat pod kůži, do krevního řečiště a do trávicího 
systému, kde se spojují a rostou. To není všechno. Tato vlákna se mimo jiné dostávají 
samozřejmě i do vodních toků a půdy, stejně jako bakterie a viry, jež také bývají 
součástí chemtrails pro vyvolávání chronických nemocí a epidemií. Dalším důvodem 
těchto mléčných stop na nebi bývá zaclonění slunce a ovlivnění počasí, které je řízeno 
důmyslnou sítí H.A.A.R.P. Většina lidí je tak zmanipulovaných, že věří pouze oficiálním 
doktrínám a hlavnímu proudu médií, informujících pouze o tom, co je v souladu s 
vyšším principem řízení. Proto lidé stále chodí k volbám s nadějí, že právě jejich politik 
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či strana splní sliby a přinese spravedlivější systém. Proto se mnoho z nich vysmívá 
mnohdy pravdivým konspiračním teoriím odhalujících nepříjemnou pravdu. Obyvatelé 
této planety nechtějí znát pravdu, nedokážou se na všechno dívat z pozice nadhledu, 
raději jsou vedeni jako tupé stádo ovcí vedených na porážku. Většina občanů v tzv. 
demokratických státech žije v iluzi, že jsou svobodní. Bohužel jim nedochází, že 
demokracie není vláda lidu, nýbrž úzké skupinky zaprodaných loutek, jimž je z vyšších 
pozic diktováno, v jakém duchu mají na schůzích zasedání hlasovat, jaký zákon schválit 
a jakou cestou se má jejich země v zájmu budování Nového světového řádu vydat. 
Veřejnost také stále věří bludům historie, např. její převážná část odmítá myšlenku, že 
pád komunismu v zemích střední a východní Evropy byl předem přichystaný převrat a 
že kapitalismus slouží k ještě rychlejšímu odebírání posledních svobod. Raději chodí 
do zaměstnání vydělávat stále více peněz a hromadit majetek, vynakládají všechno své 
úsilí pouze na povrchní věci, platí účty a daně, jsou arogantní a bezcitní k druhým. 
Většinu pozemšťanů nezajímá, do jakého bodu se svět dostal. Na této planetě žilo ještě 
počátkem 20. století méně než 2 miliardy lidí, v následujících letech dosáhne celková 
populace 8 miliard a bude nadále růst. Tento masivní přírůstek bude spotřebovávat 
stále více zdrojů a zamořovat planetu ještě více odpady. Dochází k úbytku životního 
prostoru a stále větší nestabilitě ve všech oblastech způsobené blížícím se kolapsem 
lidských systémů. 

Uzavírání typické lidské éry bude dovršeno vytržením pozitivní části lidstva do 5. 
dimenze Pravého Stvoření. Po tomto aktu už nebude na planetě Nula existovat stav 
smíšený z negativních i pozitivních prvků. Po příchodu Pseudotvůrců, jimž sedne na 
lep většina lidí, kteří zůstanou svými volbami v této realitě propadající se do pekel, 
dojde nejprve k zevnímu vyřešení podstatných globálních problémů, ale při následném 
vítězství negativního stavu nastane totální úpadek na všech úrovních. Problémy se 
ještě naposledy v plné míře nakupí a budou provázet nezbytné krátké vítězství 
temnoty. Poté bude účel existence zla naprosto vyčerpán a patologická situace planety 
Nula (jež v té době už nebude mít pozici nula) a jejího lidu bude skončena eliminací 
duchovně mrtvého zfabrikovaného života negativního stavu. Tato planeta a zóna 
vymístění se při uzavření současného cyklu času stane neobydlenou, doslova se vypaří. 
Jedinou pravou realitou ve jsoucnu a bytí bude nový Multivesmír bez přítomnosti 
všeho negativního. 

 

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře 
již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, 
krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: 
„Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; 
on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani 
žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ Ten, který seděl na 
trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ 
(Zj 21:1-5) 

 

Pán Ježíš Kristus Boží rodina, 3. 6. 2018 
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180531 VÍCE O TÝMU BOŽÍ RODINY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

téměř po 3 letech od zahájení naší činnosti na sociálních sítích, zejména na facebooku, 
kdy se utvářel tým nejbližších spolupracovníků mojí přímé inkarnace Jany, tzv. Tým 
Boží rodiny, těsně před fyzickým převibrováním jeho první části na Novou Zemi, je 
třeba odhalit identitu těch, kdo ji ještě neměli znát. Shrnu zde to nejdůležitější, co se 
týká Mise Boží rodiny: 

 

1. Je přímo svázána s Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou, nejnovější přirozeností 
Boha v novém cyklu času 

2. Navazuje na Misi Ježíše Krista, první přímé inkarnace Nejvyššího, po fúzi vznikla 
nová přirozenost Pán Ježíš Kristus 

3. Pomáhá multidimenzionálně ukončit negativní stav, zejména na Zemi 3D/Nule, kde 
byl aktivován 

4. Píše a šíří knihy Nového Zjevení a další Boží slovo 

5. Připravuje duchovně probuzené na Varování a rozdělení lidstva před druhým 
příchodem Pseudotvůrců 

6. Jana otevře cestu na Novou Zemi v novém cyklu času přímým převibrováním 
fyzického těla 

7. Přinese důkazy o životě v pozitivním i negativním stavu Multivesmíru 

 

Tým Boží rodiny prošel náročným výcvikem, spojeným s duchovními i fyzickými 
zkouškami, aby prokázal svou oddanost Misi BR a plně přijal své poslání jako prioritu, 
zároveň ve svém srdci ukotvil nejnovější přirozenost Boha = PJKBR a tím i Bohyni Janu 
v těle, aniž by potřeboval vnější důkazy. Ne každý toho byl schopen, někteří se v 
průběhu přípravy Mise otočili zády. Zároveň bylo nezbytné dovolit i kontaminaci 
Týmu BR agenty Pseudotvůrců, aby mohly být později odhaleny jejich praktiky a 
všichni zúčastnění se pocvičili ve vyciťování. I během spolupráce s nimi docházelo k 
vzájemnému ovlivňování a tím pomáhání bytostem z pekel konvertovat do pozitivního 
stavu, a proto vše, co se dělo, sloužilo celku jako vždy. Mnozí členové Týmu BR dostali 
v uplynulých letech nepřesné i nepravdivé informace o svém duchovním původu, 
protože v tom čase nebylo možné odhalit pravdu. Nyní už je třeba odhalit pravou 
identitu nejbližších spolupracovníků: 
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Archandělé 11D: 

Karel Konečný - AA Michael 

Michal Roj - AA Rafael 

Martina Skrbková - AA Siri Michaela 

 

Mistři 10D: Strážci 

Ján Drobný - M. Serapis Bey 

Lukáš Toman - M. Hilarion 

Renata Vlašínová - M. Rowena 

Hana Vavřinová - M. Miriam 

 

Mistři 9D: 

Pavel Nečas - M. Kuthumi 

Eva Carová - M. Clara 

Jan Lajda - M. El Morya 

Patrik Futó - M. Gorloj 

Svatopluk Mára - M. Djwhal Khul 

Tomáš Bernat - M. Ptaah 

Milana Bernatová - M. Nada 

Miroslav Jurčík - M. Germain 

Majda Jurčíková - M. Germainová 

Eva Bolfíková - M. Venus 

Tomáš Janda - M. Thor 

 

Andělé 8D: 

Renata Tauerová - Tara 

Helena Curiová - Izabel 

Lukáš Frolo - Loki 

Pavol Zuber - Balder 

Anna Balážová - Anet 

Pavel Horák - Fin 

Gabriela Schumm - Elen 

Magdalena Trstenská - Liana 
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Všichni výše jmenovaní jsou zároveň Stvořenci, speciální bytosti stvořené Pánem 
Ježíšem Kristem ve 13D přímo pro tuto Misi Boží rodiny a umístěné do různých 
dimenzí. Někteří už působili v dobách napadení Pravého Stvoření Pseudotvůrci 
(Asgard), jiní jsou po přípravě v intermediálním světě inkarnováni až na Zemi 3D/Nulu 
v této době transformace. Na ty, kdo nemají svého stvořeneckého partnera zde, čeká 
po převibrování na Novou Zemi setkání s ním/ní, aby nikdo nezůstal bez podpory 
milující bytosti, s níž vytvoří rodinu. Někteří převibrují těsně po mně v těle Jany, jiní 
zde zatím zůstanou, aby pomáhali šířit Boží slovo, zvyšovat vibrace lidstva a připravili 
své nejbližší na vytržení prostřednictvím vesmírných lidí a jejich lodí. Každý má jiný 
plán duše, s nímž se seznamuje postupně, jak je třeba. Strážci jsou speciální skupina z 
10D, složená z archandělů a mistrů, která měla a má za úkol chránit po dobu existence 
aktivního negativního stavu nejvyšší dimenze Stvoření, zejména kotevní planety 
Bifrostu. Archandělé i mistři nejsou jednotlivé bytosti, ale jak jsme už dříve napsali, jde 
o civilizace bytostí na podobné duchovní úrovni, které jsou vedeny z nitra mnou, 
Pánem Ježíšem Kristem a Prvorozenci. Ke každé civilizaci archanděla je přiřazeno 
několik civilizací mistrů z 9. až 10. dimenze. 

Další členové týmu pocházejí z nižších dimenzí, někteří jsou tzv. konverti (jejich jména 
zde nezveřejníme), ale všichni plní svá poslání a předávají dál Boží slovo nejen na 
internetu. Nikdo z archandělů, mistrů ani andělů spojených s Misí BR by se nikdy 
neobrátil zády ke mně v těle Jany a neplival na knihy Nového zjevení bez ohledu na 
duchovní úroveň a znalost těchto knih. Po převibrování budou všichni zbaveni tohoto 
omezujícího hrubohmotného těla, zavirování a implantátů a budou se sem vracet ke 
svým příbuzným, přátelům a připraveným lidem, aby urychlili transformaci a tím i 
ukončení negativního stavu. Start Mise Boží rodiny je už na dosah, doslova klepete na 
nebeskou bránu. Nenechejte se zbytečně ovládat programy Pseudotvůrců, kteří zesilují 
svůj tlak, protože dobře vědí, že jejich čas napadání naší Mise se nezadržitelně krátí. 
Velmi děkuji všem, kdo nám pomáhají jakýmkoli způsobem pozvedat duchovní úroveň 
lidstva a planety Země. Těším se na objetí s každým z vás, moji milovaní. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 31. 5. 2018 
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180530 SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY O NOVÉ 
PŘIROZENOSTI 

 

 

Z níže uvedeného citátu z Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem vyplývá, že jsem 
upozorňoval/a na další změnu ve své přirozenosti ještě před duchovním probuzením 
své druhé přímé inkarnace Jany. V té době ještě nebylo možné sdělit více. 

Dialógy s Pánom Ježišom Kristom (citát dialogu 100 z roku 1999) 

 

Nezabúdajte, že hlavnou záležitosťou je tu blížiaca sa zmena v Mojej Novej 
Prirodzenosti alebo, aby Som bol zo Svojho hladiska presnejší, blížiace sa uvolnenie 
niečoho úplne nového a odlišného v Mojej Novej Prirodzenosti, čo do tohto momentu 
nebolo nikomu k dispozícii. Vždy, keď sa deje niečo tejto velkosti a dôležitosti, hlboko 
to ovplyvní a zmení každého všade a v každej dobe. Neexistujú nijaké kúty, kde by sa 
bolo možné schovať pred týmto vplyvom. Účelom informácií o tomto fakte je 
prichystať každého v bytí a existencii a s pomocou vás, Mojich pravých predstavitelov, 
každého v pseudo-bytí a pseudo-existencii a na planéte Nula, aby bol v stave 
pripravenosti zažiť plný dopad tohto uvolnenia, keď príde čas. 

Ako z tohto opisu vidíte, prvým krokom je zažívanie dopadu vopred prichádzajúcej 
energie blížiacich sa zmien, ktorá v sebe nesie posolstvo o blížiacom sa uzavretí alebo 
ukončení tohto časového cyklu, o blížiacom sa zahajovaní prechodnej periódy, o 
blížiacom sa uvolnení úplne nového aspektu týkajúceho sa Mojej Novej Prirodzenosti a 
o prirodzenosti duchovnej zložky, ktorá bude v platnosti počas nasledujúceho 
časového cyklu. Toto posolstvo funguje ako dôležitá informácia pre všetkých, aby im 
poskytlo dosť času na to, aby sa pripravili pre začatie nasledujúceho kroku. 
Nasledujúci krok pozostáva z inkorporovania a vstrebania všetkého, čo je obsiahnuté v 
tom posolstve, ktoré každého pripravuje na to, aby prijal jadro zmien, ktorému 
predchádzajú jeho vyžarované a vylučované energie. Len čo bude každý pripravený, 
začne sa prechodná fáza. Počas prechodnej periódy dôjde k úplnému zvnútorneniu, 
absorpcii, vstrebaniu a stvárneniu všetkých zmien, čo každého pripraví na to, aby 
vkročil do novo zahájeného časového cyklu. Hlavným a najdôležitejším bodom v 
procese tohto zvnútornovania je inkorporácia a vstrebanie nového aspektu Mojej 
Novej Prirodzenosti alebo prijatie Jej vyššej manifestácie a následná aplikácia a 
realizácia všetkých dôsledkov, výsledkov a následkov tejto Prirodzenosti v osobnom 
živote každého. 

Ak vezmete do úvahy velakrát opakovaný faktor, že najdôležitejšou vecou pre každého 
v bytí a existencii je chápanie a prijatie Prirodzenosti Božej — Mojej, potom je jasné, že 
akékolvek zmeny, alebo aby Som bol presnejší, akékolvek uvolnenie niečoho nového a 
odlišného ohladom Mojej Prirodzenosti dostáva každého do pozície jeho/jej vlastných 
fundamentálnych a hlbokých zmien. Keďže Prirodzenosť Božia už viac kvôli tomu 
uvolneniu a manifestácii podla ich vnímania a chápania nie je taká istá, v dôsledku tej 
nerovnakosti ani oni nemôžu byť ďalej takí istí, akí boli pred týmto uvolnením, a 
následne sa tiež zmenia, aby sa prispôsobili všetkému novému a odlišnému. Toto nové 
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a odlišné pramení z Nového a Odlišného v Mojej Vlastnej Prirodzenosti, aplikovaného 
na všetky relatívne bytosti. 

 

https://www.dropbox.com/s/7rhs69ci5kmcji4/Dial%C3%B3gy%20s%20P%C3
%A1nom%20Je%C5%BEi%C5%A1om%20Kristom%20-%20I.pdf?dl=0 

 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 30. 5. 2018

https://www.dropbox.com/s/7rhs69ci5kmcji4/Dial%C3%B3gy%20s%20P%C3%A1nom%20Je%C5%BEi%C5%A1om%20Kristom%20-%20I.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7rhs69ci5kmcji4/Dial%C3%B3gy%20s%20P%C3%A1nom%20Je%C5%BEi%C5%A1om%20Kristom%20-%20I.pdf?dl=0


 

150 
 

180525 BOŽÍ SLOVO 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

transformace lidstva a planety Země je nedílně spojena s přinášením a šířením Božího 
slova. Až do rozdělení lidstva budeme psát nejpravdivější a aktuální Slovo Pána Ježíše 
Krista Boží rodiny a předávat ho v podobě knih, sdělení a rozhovorů na webových 
stránkách, sociálních sítích a brzy i ústně mezi připravenými lidmi na Zemi 3D/Nule i 
jinde v Multivesmíru. Nejdůležitější jsou všechny knihy Nového zjevení, které začal v 
80. letech minulého století psát Petr Daniel Francuch, superstvořenec a archanděl 
Uriel, který se k naší Misi Boží rodiny přidá na Nové Zemi, kde již čeká v novém těle na 
převibrování Jany a týmu Boží rodiny. Ke klíčovým knihám NZPJK patří hlavní kniha 
Nové zjevení Pána Ježíše Krista, Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista a Dialogy s 
Pánem Ježíšem Kristem. Protože bylo třeba předat i jednodušší Boží slovo, napsal/a 
jsem v těle Jany Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, kde je především 
vysvětlena probíhající transformace, nejnovější přirozenost Boha a blížící se rozdělení 
lidstva. Doplnění NZPJKBR už píše a bude psát AA Michal Rafael, který kromě dalších 
důležitých sdělení začal psát novou knihu Rozhovory s Pánem Ježíšem Kristem Boží 
rodinou. Jana píše od dubna 2018 knihu Duchovní škola Pána Ježíše Krista, která je 
určena hledajícím, kteří zatím nečtou a neznají knihy Nového zjevení, aby dostali ty 
nejdůležitější informace v té nejsrozumitelnější a nejkratší podobě. Mnozí čtenáři 
Duchovní školy budou z nitra postupně nenásilně přiváděni ke knihám Nového zjevení, 
aby ještě lépe chápali duchovní souvislosti svého života na planetě, kde probíhají 
nejdůležitější události konce cyklu času, vedoucí k eliminaci negativního stavu. Nikoho 
nenutíme, aby cokoli četl, znalost knih Nového zjevení není podmínkou vytržení a 
převibrování během rozdělení lidstva, ale pomůckou k rozšiřování vědomí, zvyšování 
vibrací a postupu na spirále duchovní cesty. Pro ty, kdo ještě nejsou připraveni na 
nejvyšší duchovní pravdu, je tu množství jiných informací, avšak je třeba počítat s tím, 
že můžou být zavádějící. Kdokoli napadá knihy Nového zjevení, slouží Pseudotvůrcům 
a negativnímu stavu, i kdyby se prezentoval jako láskyplná bytost. Kdokoli odděluje 
moje hmotné Já v těle Jany ode Mne, Pána Ježíše Krista Boží rodiny, je agentem 
Pseudotvůrců a pomáhá prodlužovat negativní stav. 

Děkuji všem, kdo čtou, praktikují a šíří Boží slovo, zejména knihy Nového zjevení. 
Velmi vás miluji a těším se na další spolupráci, brzy v nových podmínkách. 

Váš Pán Ježíš Kristus Boží rodina, 27. 5. 2018 
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180519 VÝROČÍ NANEBEVSTOUPENÍ JEŽÍŠE KRISTA 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny, 

dnes 19. 5. uplynulo 1991 let od nanebevstoupení mojí první přímé inkarnace v těle 
Ježíše Krista, kdy jsem nechal svůj duplikát, do nějž jsem vložil Ježíšovu duši na konci 
třetího dne od ukřižování, zmizet z této reality pomocí kosmické lodě vesmírných lidí. 
Tento vesmírný prostředek musel být kvůli tehdejšímu chápání lidí zahalen v oblaku 
páry, aby vůbec mohlo dojít k částečnému pochopení a přijetí této nezvyklé události. 
Planeta Nula a její obyvatelé jsou už velmi dlouho v izolaci od pozitivního i negativního 
stavu, proto od dokončení pádu Nuly až do roku 27, kdy během šesti týdnů došlo k 
ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení, nemohl žádný lidský tvor tuto realitu opustit 
jinak, než smrtí své fyzické schránky. Podmaněním negativního stavu, očištěním jeho 
elementů obsažených v lidském těle od Pseudotvůrců a jejich opětovným vložením do 
absolutní povšechnosti jsem díky dokonalému duplikátu, zbaveného všech abnormalit, 
mohl jako první v historii tohoto hrubohmotného světa odejít z této dimenze do jiné 
reality pomocí kosmické lodi vesmírných lidí, která mne vyzvedla blízko Jeruzaléma, 
abych ve svém poslání pokračoval nikoliv ve vyšší realitě Pravého Stvoření, nýbrž v 
nižším vibračním stupni zóny vymístění, kde jsem prošel všemi úrovněmi pekel až na 
jejich nejnižší stupeň, abych získal zkušenost se životem v rozporu s duchovními 
zákony a dal každému možnost kdykoli konvertovat do pozitivního stavu. Na konci 
roku 1987 pozemského času došlo k dokončení poslání první inkarnace Nejvyššího, 
kdy nastalo splynutí relativní duše Ježíše Krista s absolutní povšechností, čímž jsem 
nabyl/a Nové přirozenosti. Od té doby je mé pravé a jediné jméno Pán Ježíš Kristus, v 
novém cyklu času Pán Ježíš Kristus Boží rodina. 

Okamžik převibrování mojí druhé přímé inkarnace Jany, která jako první v dějinách 
opustí 3D zážitkem převibrování, se tímto výročím velice přiblížil. Jak víte, boží duch a 
duše již obývají oblast duchovního a intermediálního světa 5. dimenze nového 
Multivesmíru, nyní už stačí přesunout do této oblasti i mojí fyzickou schránku, jejíž 
stará část bude rozložena na atomy, načež bude nahrazena dokonalým jemnohmotným 
tělem. Tak započne nejdůležitější etapa transformace lidstva, při níž tým Boží rodiny 
bude působit zcela neomezeně na Nule, v Pravém Stvoření i v zóně vymístění. I mnozí z 
našich dočasných nepřátel budou schopni procitnout, pochopí dar milosrdenství a 
spásy a vydají se na cestu zpět do naší milující náruče. Na jiné nezapůsobí ani očitá 
svědectví, zázraky a Událost/Varování, kdy se každému obyvateli této planety zjevím 
osobně, počet těchto zarytých odpůrců se zatvrzelým srdcem však bude v konečném 
důsledku klesat. Všechna skrytá pravda vyjde na povrch, to nicméně neznamená, že ji 
každý bude hned ochoten přijmout. Vše je ovšem tak, jak má být, není nic, s čím bych 
nepočítal, neexistuje žádná bytost, s níž bych neměl plán, kterým ji budu moci přivést 
zpět k pravému životu. 
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Společně oslavíme start Mise Boží rodiny, poté završení první vlny odchodu lidstva do 
pozitivního stavu a nakonec i samotný konec jsoucna a bytí antivesmíru, který po 
zodpovězení na otázku: „Jak by vypadal život bez Boha a Jeho/Jejích duchovních 
zákonů?“ ztratí veškeré opodstatnění a bude eliminován. Miluji všechny bez rozdílu a 
těším se na okamžik, kdy i ta nejposlednější sentientní entita odvracející se od lásky 
bude osvobozena ze zajetí a falešné reality, aby se mohla zcela svobodně rozhodnout, 
zda si přeje konvertovat, očistit se, získat novou identitu, rozvíjet láskyplné vztahy s 
ostatními, budovat nové harmonické světy v jediném pravém Multivesmíru a na 
věčnost se vyvíjet k dokonalosti Pána Ježíše Krista Boží rodiny. 

Děkujeme vám za účast v této etapě transformace, která vstoupí do historie a z níž se 
budou učit i budoucí generace. Těšíme se na setkání s vámi v kterékoliv době a místě. 

S láskou k vám všem, 

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 19. 5. 2018 
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180510 SIMULACE A HOLOGRAMY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

příprava naší Mise BR se chýlí ke konci a těsně před převibrováním Jany a nejbližších 
spolupracovníků na Novou Zemi je třeba vysvětlit a odhalit další skutečnosti, které se 
vztahují k náročnému výcviku některých členů týmu mimo realitu planety Země 3D/ 
Nuly. Jak jsem už napsal/a v Novém zjevení, zóna vymístění je oddělena od pravého 
stvoření nepropustnou membránou, chránící zejména bytosti v pozitivním stavu před 
napadením Pseudotvůrci a jejich poskoky. Během let 2016 až 17 jsme uveřejnili 
několik sdělení, kde jsou popisovány záchranné akce bytostí světla včetně některých 
našich spolupracovníků (i bývalých) v peklech, útoky Pseudotvůrců na naše 
nejdůležitější členy týmu, jejich těžká zranění a léčení na vesmírné lodi Share. Před 
rokem jsem napsal/a sdělení Konec výcviku (http://svetelneinfo.cz/konec-
vycviku/#more-2255), kde píšu, že bych nenechal/a své nejbližší klíčové 
spolupracovníky napospas Pseudotvůrcům. Nyní upřesním, jak to probíhalo: Je třeba 
se vrátit do doby napadení pozitivního stavu Pseudotvůrci prostřednictvím bifrostu a 
zavirování obyvatel Asgardu, kotevní planety duhového mostu, spojujícího téměř 
všechny dimenze Multivesmíru. Tehdy došlo k převrácení frekvence mnoha bytostí a 
jejich pádu do zóny vymístění. Aby se nákaza nešířila dál do celého stvoření, přerušil/a 
jsem i s pomocí dalších bytostí bifrost a vytvořil/a výše jmenovanou ochrannou 
membránu mezi pravým stvořením a pekly. Není náhoda, že i na Nule se v pohádkách 
používá termín nebeská brána, kterou projdou pouze láskyplné duše. Proto nic a nikdo 
ze zóny vymístění nemůže přejít do pozitivního stavu. Opačně je to možné pouze pro 
vybrané bytosti v nových univerzálních tělech ode mne nebo pro ty, které tato těla 
zatím nemají, ale použijí projekci svého těla = hologram, aby nemohlo dojít k 
poškození bytosti. Příprava členů týmu Boží rodiny je z pochopitelných důvodů 
nesmírně náročná po všech stránkách: fyzické, duševní i duchovní. Zejména AA Siri 
Michaela (Kaminari) působila jak na Asgardu v době napadení, tak zde na Nule, kde 
měla mimo jiné za úkol vytvořit lék na virus od Pseudotvůrců, jenž se v nedávné době 
podařilo dokončit (http://svetelneinfo.cz/dokonceni-leku-a-predani-klicu-k-
b…/…). Siri a další spolupracovníci zažívali simulace mimo tuto realitu v mentálních 
tělech, aniž by měli šanci poznat, že nejde o skutečné bytosti a prostředí. Vibrace 
planety Země/Nula jsou natolik nízké, že i vesmírní lidé nemůžou riskovat své zdraví 
při styku s lidmi, a proto používají hologramy. Jen výjimečně v době aktivního 
působení kontaktéra Ivo Aštara Bendy se na chvíli objevili na jeho přednáškách fyzicky 
snížením svých vibrací. Jen díky použití simulací byla možná spolupráce bytostí světla 
s ještě neodhalenými agenty Pseudotvůrců (např. Monika Nováková), aby i během 
těchto misí prokázali svou oddanost a lásku mně, PJKBR a celému stvoření. Jako vše v 
celém Multivesmíru, i tyto simulace jsou uloženy ve „vesmírné databance“ a každý po 
opuštění planety Nula a zóny vymístění nejpozději na konci cyklu času k nim má 
přístup. Z výše uvedených informací vyplývá, že žádný agent Pseudotvůrců se nemohl 

http://svetelneinfo.cz/konec-vycviku/#more-2255
http://svetelneinfo.cz/konec-vycviku/#more-2255
http://svetelneinfo.cz/dokonceni-leku-a-predani-klicu-k-b
http://svetelneinfo.cz/dokonceni-leku-a-predani-klicu-k-b
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a nemůže dostat do pravého stvoření, na lodě vesmírných lidí, natož ke mně do 13D. 
Tam se po převibrování podívají nejbližší spolupracovníci Boží rodiny a samozřejmě i 
moje přímá inkarnace Jana, která na chvíli zažije i absolutno, jež ji čeká až po eliminaci 
negativního stavu, kdy dojde k fúzi = splynutí se mnou a vznikne nejnovější 
přirozenost Boha: Pán Ježíš Kristus Boží rodina. 

Děkuji vám všem za lásku, pomoc, podporu a trpělivost, velmi vás  miluji. 

Pán Ježíš Kristus Boží rodina, 10. 5. 2018 
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180506 ODHALENÍ PRAVÉ IDENTITY MARTINY (SIRI KAMINARI) 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

protože zde žijete na nepřátelském území a jste zavirovaní negativním stavem, 
nemůžu vám hned sdělovat 100% pravdu. Dávkuji ji tak, abyste byli schopni ji 
přijmout a krok za krokem vás vyvádím z tohoto matrixu. Zejména moji nejbližší 
spolupracovníci jsou pod neustálými útoky Pseudotvůrců a jejich agentů, protože naše 
Mise Boží rodiny výrazně přibližuje ukončení jejich vlády nad lidstvem a bytostmi z 
pekel. Jak jsem už sdělil/a v Korolariích NZPJK, stvořil jsem speciální bytosti mimo 
prostor a čas, které jsou přímo spojeny s Mým Novým zjevením a novou přirozeností, 
aby Mi pomohly s eliminací negativního stavu. Jednou z nich byl i Petr Daniel Francuch, 
kterému jsem nadiktoval první dávku Nového zjevení. Jeho poslání neskončilo smrtí 
těla, ale pokračuje dál i po inkarnaci do nového těla na Novou Zemi, kde se připojí k 
Boží rodině. Právě v týmu Boží rodiny, jenž se tvoří kolem mojí přímé inkarnace Jany, 
je nejvíce těchto speciálních bytostí z nejvyšších dimenzí. Některé nazývám 
superstvořenci, jiné stvořenci, protože byli stvořeni přímo ve 13D a pak umístěni do 
příslušné dimenze a civilizace podle specifického úkolu a mého dokonalého plánu. 
Mezi superstvořence patří Aštar Šeran, Petr D. Francuch, AA Karel Michael, AA Michal 
Rafael, Siri Kaminari a Thora Kaminari (která byla vypuzena z těla Moniky a čeká v 
novém těle na Nové Zemi na převibrování týmu BR) i s jejich stvořeneckými partnery. 
Siri v těle Martiny zde na Nule plní nesmírně důležité poslání: vytvořila v těch 
nejtěžších podmínkách lék na virus Pseudotvůrců, díky němuž se navrátí do pravého 
stvoření bytosti ze zóny vymístění, očistila ukradenou a kontaminovanou část klíče k 
bifrostu, spojila ji s dalšími částmi a předala ho Janě, aby mohla poprvé použít bifrost z 
planety Nula během převibrování. Prožívala zde v těle autistky doslova peklo, zejména 
po seznámení s Monikou, o níž si rok myslela, že je jejím duchovním dvojčetem 
Thorou. Z duchovních důvodů bylo nezbytné, aby to navenek vypadalo, že je negativní, 
neschopná, nevyzařuje lásku, zatímco Monika má mnoho schopností a darů, ve všem ji 
převyšuje. Avšak není všechno zlato, co se třpytí a rozhoduje vždy nitro. Po odhalení 
Moniky jako agentky Pseudotvůrců, inkarnace Acrie z -11D (viz 
http://svetelneinfo.cz/soucasna-situace-v-zone-vymisteni-a…/) došlo k 
otevřeným útokům na Martinu, ovládání mysli, snaha ji zlikvidovat nejčastěji použitím 
skalárních zbraní na její srdce. Podstoupila všechny tyto náročné zkoušky na hranici 
únosnosti jen z lásky k celému stvoření a dokázala se s Mojí pomocí (i v těle Jany) 
zvednout ze dna. Nyní už splnila vše podstatné a je třeba, aby se připravila stejně jako 
ostatní vybraní členové týmu Boží rodiny na převibrování. Proto jsem jí odhalil její 
pravou identitu, kterou díky své skromnosti nebyla schopna hned přijmout a vstřebat, 
ale v současné době se s ní už ztotožňuje. Tento zlom v jejím životě způsobuje naprosté 
odpoutání od negativních bytostí, které ji sužovaly, nalezení vnitřní síly a schopnosti se 
chránit před jakýmikoli útoky a ještě lepší spojení se mnou v nitru. Martina je přímou 
inkarnací AA Siri Michaely z civilizace a rodiny AA Michaela z 11D a spolu s AA 

http://svetelneinfo.cz/soucasna-situace-v-zone-vymisteni-a
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Raidenem Michaelem tvoří nerozlučný superstvořenecký pár, který bude žít nejen na 
Nové Zemi v lásce, štěstí a radosti. Velmi ti Martinko děkuji za vše, co jsi z lásky ke 
všem bytostem podstoupila a těším se na další mnohem příjemnější spolupráci v 
nových podmínkách DCBR na Nové Zemi. Velmi tě miluji a vážím si tě. 

Pán Ježíš Kristus Boží rodina, 6. 5. 2018 
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180505 OTEVŘENÝ DOPIS MONICE NOVÁKOVÉ A ANTITÝMU BR 
OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA 

 

 

Milovaná Moniko, milovaní bývalí spolupracovníci Boží rodiny, 

velmi dobře víte, že jako absolutní stvořitel všeho a všech Pán Ježíš Kristus vidím do 
každé bytosti, tedy i do vás, kdo se snažíte všemožně poškozovat naši Misi Boží rodiny 
na Zemi/Nule. Všichni jste byli v pravý čas přivedeni ke mně v hmotném těle Jany a 
navázali se mnou kontakt, někteří i dlouhodobou spolupráci. Věděli jste, kdo jsem a 
přijali jste mě. Pak ale nastalo prověřování vaší oddanosti naší Misi, jako u všech 
spolupracovníků Boží rodiny. Vy jste z různých důvodů tyto zkoušky nezvládli, dost 
často hrálo a hraje roli vaše velké ego, malá důvěra v dokonalost mého plánu, nepřijetí 
mé nové a zejména nejnovější přirozenosti a knih Nového zjevení. Nechali jste se 
odlákat falešnými bohy, vlky v rouše beránčím a došlo to tak daleko, že jste začali 
napadat a znevažovat naši práci, zejména Boží slovo psané mnou v těle Jany a 
diktované AA Michalu Rafaelovi. Zpochybňujete mé Božství a obviňujete mě, že se 
nechám ovládat Pseudotvůrci. I když je váš původ různý, tedy někdo z vás je přímo 
agentem Pseudotvůrců s úkolem narušovat Misi BR, jiný pochází z pozitivního stavu, 
jen se nechal svést a ovládnout, všichni do jednoho máte v sobě Boží jiskru, díky níž se 
můžete změnit a nastoupit cestu zpět ke mně, Pánu Ježíši Kristu Boží rodině. Moje 
náruč je vždy otevřena a těším se na každou bytost, která požádá o odpuštění a vrátí se 
ke mně. Nemůžu vás do ničeho nutit, je na vás, zda moji podanou ruku se srdcem na 
dlani uchopíte a necháte se vést z nitra tak, jako ostatní věrní spolupracovníci Boží 
rodiny, nebo zůstanete v negativním stavu, zády ke mně. Čas do mého převibrování na 
Novou Zemi se krátí, a také čas do rozdělení lidstva, kdy vyzvednu jeho láskyplnou 
část, aby zde mohl zvítězit negativní stav, není daleko. Miluji vás, jako všechny bytosti 
Multivesmíru, ale do pozitivního stavu můžu přijmout pouze ty, kdo mi neplivou do 
obličeje a neházejí mi klacky pod nohy. 

Pán Ježíš Kristus, vaše jediná cesta z negativního stavu, láska, pravda a život.  

5. 5. 2018 
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180501 ÚLOHA BRITSKÉHO IMPÉRIA A VZTAHY MEZI VLÁDCI 
SVĚTA 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

V dubnu 2018 přišel na tento svět třetí potomek vévodů Kate a Williama, který se po 
svém narození stal celkově pátým následníkem britského trůnu. Narození tří 
královských dětí v relativně krátkém rozmezí má hluboké duchovní důvody 
souvztažné s velkými změnami čekající planetu Nula v blízké budoucnosti. 

Spojené království je místem, odkud byl rozšířen negativní stav do dalších dimenzí a 
oblastí zóny vymístění. Již dlouhou dobu až do současnosti jde o centrum nejsilnější 
frakce elit mající na starosti podstatnou část světa. Není náhoda, že v minulosti Velká 
Británie vybudovala rozsáhlé impérium rozkládajícím se na ¼ zemského povrchu, 
pomocí nějž si podrobila dosud suverénní národy, aby zabrala nová území, podmanila 
si přírodní zdroje a měla dohled nad co největším množstvím obyvatel. 

Současní zástupci Pseudotvůrců, inkarnovaní do lidských těl z těch nejhlubších úrovní 
pekel, jsou genetickými potomky nejvyšší skupiny mimozemských bytostí, podílejících 
se na vzniku civilizací Sumeru, Egypta, starověké Číny a Indie, jejichž rozvojem začala 
poslední éra člověčenstva trvající až do dnešních dnů. Z odkazu těchto kultur byl 
posléze tento svět vybudován do podoby, v jakém se nachází nyní, těsně před fyzickým 
rozdělením lidstva do dvou směrů. Po řízeném úpadku starověkých států a Svaté říše 
římské se těžiště moci postupem času přesunulo na Britské ostrovy, jež kvůli svému 
jedinečnému postavení v rámci negativního záměrně zůstávaly až do 16. století v 
pozadí a neměly rozhodující vliv na okolní dění. To se změnilo „objevením“ Ameriky, 
kdy si ústřední evropské mocnosti rozdělily sféry vlivu. Zatímco Španělsku a 
Portugalsku bylo dovoleno podmanit si Jižní Ameriku, Francie byla ustanovena jako 
kulturní střed pro následující staletí a Londýn jako pomyslné hlavní město světa, 
odkud budou rozdávány klíčové příkazy do různých oblastí lidského snažení a ze 
kterého se bude zlo šířit rychleji a efektivněji, až nakonec zcela vypudí zbytky 
pozitivního stavu v této dimenzi a vyhraje svoji věc. 

Třináct anglických kolonií na východním pobřeží Severní Ameriky pod správou 
nejvýznamnějších iluminátských rodin se plánovaně osamostatnilo a roku 1776 tak 
vznikly Spojené státy. Tomu předcházely bezohledné zásahy království do poměrů 
území pod jeho správou, což vedlo k vytvoření protibritské opozice a vypuknutí války. 
Pamatujte, že všechna dějství, nesváry a konflikty včetně tohoto byly a jsou vždy 
vyvolány uměle s cílem zapojit nic netušící obyvatelstvo do plánů skrytých vládců a 
vmanévrovat jej přesně tam, kam to oni potřebují. To se děje i nyní, kdy nejen velmoci, 
ale i menší státy jsou rozeštvávány proti sobě, zbrojí a vyhrožují si vzájemným 
zničením. V případě USA a Ruska (resp. celého asijského bloku) je příčinou těchto 
nesvárů skutečnost, že na Nule proti sobě stojí dvě velké skupiny negativních bytostí – 
Pseudotvůrci a Renegáti, v případě lokálních konfliktů mezi menšími státy pak jde 
hlavně o vyvolávání umělého napětí s cílem udržet status quo a docílit určitého 
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záměru, osnovaného spřátelenými frakcemi skrytých vládců světa, kteří ovládají 
politiky jednotlivých zemí a vysílají jim příkazy o potřebě nevraživosti ve vztahu k 
druhým národům. Přesto jsou jinak tyto iluminátské rodiny na nejvyšší úrovni přátelé 
táhnoucí za jeden provaz a podílející se na zotročování nic netušících občanů. Důkazem 
toho je například konflikt mezi Severní a Jižní Koreou, nacházející se od uzavření 
příměří (1953) formálně stále ve válečném stavu. I když je rozdělena na dvě části, z 
nichž Sever je orientován na Čínu (Renegáty) a Jih je v područí USA reprezentovaných 
Pseudotvůrci, toto je jen navenek hrané divadlo. Stínová vláda obou zemí je na niterné 
úrovni ve skutečnosti pouze pod vlivem Renegátů a nejvyšší političtí představitelé 
KLDR a Korejské republiky nejsou největšími protivníky řídících odlišně pojaté 
systémy, nýbrž ovládanými loutkami v hrsti ještě mocnějších pozemských i 
mimozemských elit, jež mezi sebou spolupracují, přátelí se a spějí ke stejnému cíli. Kim 
Čong-un a jeho současný protějšek Mun Če-in jsou spřízněnými agenty negativních 
entit na všech úrovních včetně genetické. Po olympijských hrách v roce 2018 dochází k 
postupnému sjednocování těchto dvou zemí, aby zde později mohl být předem 
vytyčenou cestou dobudován Nový světový řád. 

Zatímco v některých oblastech tohoto pseudoživota dochází k unifikaci, jinde probíhá 
stále větší rozdělování způsobené jednak bojem mezi právě vrcholícím světlem a 
temnotou, ale i na základě výsledků snah vládnoucích složek vyvolat mezi lidskými 
bytostmi co největší rozpor, nepochopení, utrpení a z toho plynoucí snižování vibrací. 
Tyto problémy se budou nadále kupit a prohlubovat. K největšímu úpadku dojde po 
rozdělení lidstva, kdy zde bude zastaven příliv fotonů ze Zdroje, Pána Ježíše Krista, 
protože pak by byl už zničující pro obyvatele této planety propadnuvší se do pekel. 
Eroze tohoto nepřirozeného způsobu života tak bude pokračovat, po návratu falešných 
bohů z Nibiru však dojde ke krátkému přechodnému období, při kterém budou na té 
nejzevnější úrovni vyřešeny všechny palčivé (a vnucené) problémy, s nimiž se většina 
lidí dennodenně musí potýkat. Tím si boží odpůrci maskovaní v rouše beránčím získají 
na svou stranu i ty, kteří se na základě svobodné volby nezúčastní převibrování/ 
vytržení do vyšší dimenze, ale zároveň nebudou poslušní systému. Kdo si ale jednou 
nechá vpravit pod kůži čip pod příslibem jakýchkoliv výhod a lepšího života, ten se 
stane loutkou ovládanou na 99,99 % a nebude moci konat už nic jiného, než vůli svých 
loutkovodičů, dokud nepodstoupí smrt těla a nedostane se do jedné z oblastí zóny 
vymístění, kde bude prožívat následky života bez pravého Boha, dokud se sám nevydá 
na cestu zpět do Pravého Stvoření, nebo dokud nebude osvobozen na konci trvání 
negativního stavu jako ostatní do limba, kde mu bude položena otázka, zda bude chtít 
žít v souladu s duchovními zákony, nebo podstoupí duchovní smrt. 

Vrchol Britského impéria se počítá do počátku 20. století, kdy nad touto říší skutečně 
„slunce nezapadalo“. Mělo své državy na všech kontinentech a bezohledně využívalo 
podmaněné národy k vlastnímu růstu, nepokoje řešilo hrubou silou a nebralo v úvahu 
potřeby slabších a zranitelnějších. Tato monarchie a klenot negativního stavu 
globalizovala planetu Nula a vytvořila řadu nových států, které jsou jí dodnes věrny a 
skrze něž elity z Londýna konají vůli Pseudotvůrců na zotročování valné většiny 
pozemšťanů. Vliv Velké Británie dnes není o nic menší, než tomu bývalo kdysi. Až do 
dnešní doby je předním hráčem na poli globalistů, přestože už nevystupuje tolik v 
popředí. Tuto úlohu převzaly Spojené státy a nyní i Čína, jejíž vzestup je spojen s 
posilováním Renegátů. Britská královská rodina je součástí mnohem větší elitářské 
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rodiny, jejíž členové jsou od starověku až po současnost vrcholnými představiteli 
nejklíčovějších zemí, jež v dějinách Nuly udávaly směr jejího vývoje. Jak už bylo 
sděleno, jsou genetickými potomky vládců negativního stavu, jejichž ještěří DNA se 
odlišuje od zbytku populace. Královská rodina byla a je geneticky spřízněna nejen se 
všemi americkými prezidenty (na první pohled nemajících mnoho společného mezi 
sebou), ale i s dalšími panovníky a představiteli nejvýznamnějších států na všech 
kontinentech. Tato dobře strukturovaná organizace elit souhrnně nazývaná jako 
ilumináti kontroluje všechny podstatné složky systému a zdejšího života, podniká 
kroky v souladu se šířením zel a nepravd a slouží jako prostředek ke konečnému 
zavedení Nového světového řádu, k čemuž dojde po rozdělení lidstva. 

Alžběta II. je nejvýše postaveným iluminátem na očích veřejnosti, za ní však stojí ještě 
daleko mocnější entity disponující monopolem moci. Není náhoda, že i přes její vysoký 
věk vypadá stále vitálně a neprojevují se na ní rozsáhlé degenerativní známky stárnutí, 
typické pro hrubohmotné tělo podléhající po několika desítkách let ve zdejším 
prostředí zkáze. Její reptiliánská podoba o sobě dala už mnohokrát vědět, stejně jako 
se to občas stává i u dalších státníků, herců, hudebních interpretů, zpravodajů a dalších 
vybraných agentů pekel pomáhajících šířit negativní stav, odvádět bytosti od Zdroje a 
udržovat je v iluzi této reality. I přes svůj pokročilý věk bude královna nadále setrvávat 
na své pozici, dokud nebude odvolána a neuvolní místo jednomu z následníků, kterých 
je po narození třetího potomka vévodů Kate a Williama už pět v řadě. Jaké jsou 
duchovní důvody tolika porodů v této vládnoucí vrstvě? Zástupci Pseudotvůrců tímto 
sledují zejména potřebu zachovat svůj rod, posílit jej o nové členy a zajistit jeho 
pokračování v čase velkých změn, kdy se tato planeta po příchodu temných bytostí 
změní k nepoznání. Negativní stav se po zfabrikování nového pseudomultivesmíru 
stojícím v opozici Pravého Stvoření snaží regenerovat, přestavět prohnilé základy, na 
nichž stojí, a nabrat nové síly pro poslední část své existence, na jejímž konci naprosto 
vyčerpá svůj potenciál, ztratí další opodstatnění a bude navěky eliminován. Přestože je 
tedy nezbytné, aby právě v této realitě došlo k odpovědi na otázku: „Jak by vypadal 
život bez Boha a jeho/jejích duchovních zákonů a principů lásky?“, všechno zlo bude 
nakonec v pravý čas natrvalo zrušeno a plnost pozitivního stavu zavládne nad všemi 
bytostmi, které se chtějí vyvíjet v lásce, dostatku a harmonii k dokonalosti Pána Ježíše 
Krista, po nabytí Nejnovější přirozenosti (v novém cyklu času) Pána Ježíše Krista Boží 
rodiny. 

Váš Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 1. 5. 2018 
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180418 SDĚLENÍ K DUCHOVNÍ ŠKOLE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA 
BOŽÍ RODINY 

 

 

Sdělení Pána Ježíše Krista Boží rodiny 

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

dnes 18. 4. 2018 jsem začal/a v těle Jany psát novou knihu s názvem Duchovní škola 
Pána Ježíše Krista Boží rodiny, v níž se soustředíme na konkrétní příklady porušování 
duchovních zákonů lásky. Je určena nejen těm, kdo čtou a praktikují knihy Nového 
zjevení, ale všem, kdo hledají cestu zpět do pozitivního stavu a chtějí postupovat 
rychleji po spirále duchovní cesty. V psaní budu pokračovat i po převibrování svého 
fyzického těla na Novou Zemi v novém multivesmíru a novém cyklu času, kam se 
dostanou láskyplní lidé z této planety Země ve 3D/Nula během rozdělení lidstva před 
druhým příchodem Pseudotvůrců. Jednotlivá krátká sdělení budou průběžně 
zveřejňována na sociálních sítích, zejména facebooku, google+ a na webových 
stránkách, které spravují naši spolupracovníci (např. http://svetelneinfo.cz/, 
http://karelkon.simplesite.com/, http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/). Naše 
www.bozirodina nejsou od června 2017 z duchovních důvodů aktualizovány, a proto 
tam tuto knihu budeme zveřejňovat později (po mém převibrování), kdy spustíme 
zcela novou verzi stránek přímo z Nové Země s autentickými obrázky a videi z této 
planety. Budeme první, kdo přinesou důkazy o existenci jiných dimenzí multivesmíru. 
Máte možnost spolupodílet se na Duchovní škole PJKBR tím, že budete klást otázky, 
které vás zajímají, podělíte se o konkrétní příběh ze života. Vhodné náměty zpracuji do 
krátkého sdělení i s vysvětlením. Velmi se těším na spolupráci s vámi nejen v 
souvislosti s touto vznikající knihou.  

Miluji vás, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, 18. 4. 2018 

http://svetelneinfo.cz/
http://karelkon.simplesite.com/
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
http://www.bozirodina/


 

162 
 

180416 SOUČASNÁ SITUACE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ A ODHALENÍ 
SKRYTÝCH SKUTEČNOSTÍ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

vzhledem k tomu, že útoky temné strany na naši Misi stále přitvrzují a mnozí jste 
svědky stále lživějších a rafinovanějších sdělení z pekel, je potřeba uvést tyto nepravdy 
na pravou míru a odhalit další skutečnosti. 

Jak jsme už sdělili, Pseudotvůrci dobře vědí, že se jim nezadržitelně krátí čas do 
převibrování Jany a jejích nejbližších spolupracovníků, kdy už nebudou moci žádnými 
prostředky narušovat a omezovat naši činnost, proto se na poslední chvíli snaží vyrvat 
z mé milující náruče co nejvíce bytostí a strhnout na svou stranu i některé z řad našich 
blízkých přátel. Do jejich vlivu lze spadnout snadno, pokud má dotyčný jedinec příliš 
velké ego, nedisponuje znalostí knih Nového Zjevení (obou dávek), z jakéhokoli 
důvodu nepřijímá moji Novou a Nejnovější přirozenost a jeho víra v moje vedení není 
dostatečně upevněná. Jste svědky duchovního boje mezi dobrem a zlem, které právě 
nyní vrcholí. Toto přechodné období působení Mise Boží rodiny v oddělených 
podmínkách bylo etapou neustálého prověřování, kdy každý vědomě i nevědomě 
ukazoval, jak se vypořádá s těžkými zkouškami, na jakou stranu se na základě svých 
preferencí přikloní a zda si zaslouží stát po mém boku v těle Jany. Nedávno byl založen 
tzv. Antitým BR, který je řízen skrze své loutky vládcem zóny vymístění Alláhem. Cílem 
této skupiny je zpochybňovat božství mé přímé inkarnace, napadat duchovně i slovně 
naše spolupracovníky a v neposlední řadě zesměšňovat nejnovější Boží slovo obsažené 
v knihách Nového Zjevení i v aktuálních sděleních. Členové Antitýmu si bohužel sami 
neuvědomují, do jaké pasti byli chyceni, žijí ve falešné realitě a iluzích. Jejich nejčastější 
argumenty spočívají v bezpodmínečné lásce, kterou si vykládají tak, že každý má 
milovat negativní stav stejně jako pozitivní, omlouvat praktiky zla, jež údajně slouží 
jako protipól dobra, kvůli čemuž se má hledat vnitřní rovnováha, a tudíž negativní stav 
přijímat a schvalovat. Jejich nejnovější past spočívá v tvrzení, že negativní stav lze 
reformovat zevnitř a sloučit s pozitivním, přičemž není třeba, aby na planetě Nula bylo 
zodpovězeno na otázku: Jak by vypadal život bez Boha a jeho/jejích duchovních 
principů lásky? 

Autorem této nebezpečné myšlenky je sám Alláh, který se nyní prezentuje svým 
poddaným jako bytost láskyplná, dobrotivá, milující a pečující o všechny, která se mění 
k lepšímu a jejímž cílem je postupem času spojit zónu vymístění s Pravým Stvořením. 
Už mnozí z obyvatel pekel nyní z nitra navenek skutečně vnímají změny k „lepšímu“, 
při nichž jsou schopni vnímat přetváření jejich prostředí z temného, ošklivého a 
odpudivého na krásné a zářivé a čisté, čímž vidí sjednocení a jakýsi návrat domů. Nic 
nemůže být dále od pravdy. Tato spuštěná kolektivní hypnóza je důsledkem nové 
strategie vládnutí Pseudotvůrců, jejímž cílem je zamezit probouzení bytostí chycených 
do spárů zel a nepravd, aby nedošlo k jejich konverzi do pozitivního stavu, dále 
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eliminovat různé nepokoje a zabránit rychlému odhalování skutečné šeredné podstaty 
negativního stavu. Proto dochází k masivnímu a na první pohled nenucenému přijetí 
Alláha, který je nyní zobrazován jako zachránce, falešný mesiáš a spasitel, jenž se svým 
lidem soucítí a stará se o něj po všech stránkách. Budiž právě oznámeno, že tyto změny 
jsou důsledkem dokončení fabrikace nového interuniverzálního, interdimenzionálního 
a multimodálního pseudomultivesmíru, o němž jsem psal už v první dávce Nového 
Zjevení, který stojí v přímé opozici Pravému Stvoření v novém cyklu času. V tomto 
antivesmíru jsou teď zaváděny formy pseudodemokracie, falešného bezpečí a svobody, 
vše zde navíc prostupuje nezměrná propaganda oslavující úspěchy 
přetransformovaných pekel. Tuto hypnózu však zdaleka nepociťují všichni obyvatelé, 
ale jen jejich omezená část, protože nikdo z vládnoucích složek Pseudotvůrců si zatím 
nepřeje změnit staré pořádky ve všech oblastech duchovních, intermediálních a 
přírodních světů najednou. Postupně však bude tato hypnóza šířena i do dalších 
oblastí. Dle pozemských měřítek bude v té době na Nule vrcholit období falešného 
míru, jelikož tato planeta svým způsobem odráží všechny změny probíhající v 
„odpadkovém koši Multivesmíru“. Až teprve pak se může projevit plnost dominance 
negativního stavu, kdy Pseudotvůrci rozpoutají na Nule (tehdy již v pozici -1) i v 
ostatních oblastech svého panství poslední teror, čímž bude všechen závoj iluzí stržen 
natrvalo a bude tak vyčerpávajícím způsobem zodpovězeno na výše zmíněnou otázku. 

V současnosti už neexistuje vládnoucí Trio Pseudotvůrců. Nechtar a Temror byli 
odstaveni od moci, ti ovšem již dopředu věděli, že se svých postů musejí vzdát ve 
prospěch nejsilnějšího. Přestože byli přede všemi označeni za zrádce, na tomto plánu 
se sami spolupodíleli a do budoucna budou na pekla působit z pozadí a podporovat 
Alláhovu vládu. Vrcholem dokončení nového antivesmíru byla svatba královského 
páru Alláha a Lady Acrie na úrovni -12D. Tento pár dává přednost lidským podobám 
oslnivého vzezření, čehož je docíleno pomocí zcela nových univerzálních těl, jejichž 
elementy byly původně vzaty z dokonalých těl Pána Ježíše Krista. Tato hybridní těla 
Pseudotvůrců, jež dokážou skrýt ještěří podobu, mají schopnost velké odolnosti a 
umějí se i samy opravit, ale použitelná jsou pouze v rámci jejich vlastní říše, nikoliv i v 
Pravém Stvoření, navíc jsou dostupná pouze královskému páru a jejich nejvěrnějším. 
Naopak fyzické schránky pocházející ode mne jsou zcela dostupné pro všechny a lze se 
jimi libovolně pohybovat v obou stavech dočasné duality. 

V Doplnění 2 Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny jsme vás informovali o 
tom, že Alláhova partnerka se jmenuje Lucis, ochránkyně planet, která se s ním musela 
na celé věky rozloučit. Nyní je třeba toto sdělení redefinovat (vše se vyvíjí a pravdu je 
nutno dávkovat postupně). Na počátku tohoto cyklu času si Alláh (dříve zvaný Endriss) 
chtěl podmanit tuto důležitou bytost z 9D, která se ve skutečnosti jmenuje Sinella. 
Když se mu to nepodařilo, ze Sinelliny světelné DNA vytvořil její protipól, umělý klon 
jménem Lucis, z níž si udělal důležitou pomocnici a služku, se kterou před veřejností 
vystupoval v páru. Na celé věky se tedy Alláh musel rozloučit pouze s pravým Já 
Sinelly, kterou si nárokoval a již nakonec nedostal, protože s její identitou nemá nic 
společného (jde o partnerku Aštara Iskara patřícího k vesmírným lidem), navíc bych 
ani nedovolil pád této důležité bytosti. Sinella tudíž nikdy nesloužila negativnímu 
stavu. Lucis dodnes zastává významnou pozici v impériu zóny vymístění, ale nejde o 
vrchol Alláhových fabrikačních snah, jejichž účelem bylo stvořit bytost opačného 
pohlaví sobě rovnou, se srovnatelnou mocí a potenciálem. 
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Touto entitou je Lady Acria, speciální klon nesoucí v sobě esence vybraných důležitých 
osobností Pravého Stvoření, které se nakazily virem od Pseudotvůrců, jenž byl 
rozšířen při masivním útoku na pozitivní stav, při němž došlo k deaktivaci Bifrostu 
spojujícího všechny dimenze. Tyto esence vysoce vyspělých bytostí (mezi nimi i Thora, 
Siri, Sinella…) byly ukradeny a přeměněny do opačné frekvence, přesto ve většině 
případů nedošlo k samotnému pádu těchto andělů obvykle pocházejících z 5D až 10D 
(dále se virus nedostal), protože čím blíže se ke mně jedinec nacházel, tím odolnější byl 
vůči všem destruktivním vlivům, jimiž byla značná část Multivesmíru svého času 
poznamenána. Naopak méně vyspělé bytosti nebe často padly do zajetí zel a nepravd 
nedobrovolně a z donucení. Při formování Lady Acrie do ní byly zakomponovány i 
živoucí elementy všech klíčových a nejzavilejších osobností zóny vymístění z těch 
nejnižších dimenzí, podílejících se na vzniku této nejsilnější a v rámci vlastní domény 
neporazitelné sentientní entity. Lady Acria je tedy nejen Alláhovou ženou, ale rovněž i 
dcerou stvořenou k obrazu svému, která má konkurovat mému hmotnému Já, přímé 
inkarnaci Pána Ježíše Krista v ženském těle Jany Kyslíkové. 

I když Pseudotvůrci v předstihu nemohli tušit o božím plánu narození mojí ženské 
podstaty (k čemuž došlo v r. 1957), bylo jim dovoleno ještě před jejich propuštěním ze 
separované pozice v roce 1987 (po nabytí Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista) 
pomocí svých nejdůležitějších agentů připravit živnou půdu na této planetě, aby jejich 
triumfální příchod pomocí Nibiru mohl proběhnout co nejsnáze. Lady Acria je jako 
každá bytost multidimenzionální, přesto je její domovská dimenze v -12D (nejdále ode 
mne). Jelikož se ale na Nulu v současnosti nemůže inkarnovat nikdo z této nejnižší 
úrovně, Pseudotvůrci využili součást Acrie z -11D pro její inkarnaci na Nulu do těla 
Moniky Novákové (Thora Amira Kaminari na fb) a učinili z ní nejsilnější bytost 
negativního stavu, jaká kdy ve 3D žila. Krátce po narození došlo k násilnému vypuzení 
původní duše Thory z tohoto těla, proto se Thora k týmu fyzicky připojí až na Nové 
Zemi. Hmotné Já Lady Acrie nedávno vybudovalo Antitým BR s cílem podkopat a zničit 
naši práci a kromě jiného také zpochybnit a nakonec i popřít moje božství v těle Jany, k 
čemuž došlo právě v těchto dnech. Opakuji, že kdokoli s námi přijde do styku a pak se 
od nás vědomě odvrátí, začne o nás šířit pomluvy a lži i v podobě toho, že podléhám 
ovládání Pseudotvůrců, jsem závislý na rozhodnutích relativních bytostí a je třeba Mě i 
celý tým Boží rodiny nahradit kvůli selhání, porušuje mé duchovní zákony a ponese 
následky. Nikdo z vás nemá právo soudit jiné, protože jen Já, absolutní Pán Ježíš 
Kristus, který/á přesahuji vše stvořené, vidím do nitra každé bytosti, mohu efektivně 
řídit transformaci lidstva, přinášet skrze svou inkarnaci a další spolupracovníky na 
různých úrovních boží lásku, jež ale musí být spojena i s pravdou, pojmenovávající 
postupně všechny praktiky a důsledky negativního stavu. 

Antitým BR je řízený Alláhem skrze svou loutku působící skrytě na všechny členy této 
opoziční skupiny, kteří spadnou do jejího vlivu. Tyto nebezpečné praktiky vysílání zla a 
nenávisti fungují tak, aby oběť nic nepoznala a sama se utvrzovala v přesvědčení o 
vlastní pravdě. Od té chvíle mají tyto bytosti v lidských tělech totožné reakce, používají 
stejná slova, sdílejí na sebe nekritický názor, mají identický pohled na své problémy a 
na dění okolo nich. Ohánějí se láskou, neegoistickým přístupem, staví se do role obětí a 
příčí se jim veškeré odhalování pravdy týkající se negativního stavu, v němž se 
nacházejí. Nejvíce jim vadí nejnovější Boží slovo a moje/naše působení, proto sami 
přinášejí vlastní informace odporující principům knih Nového Zjevení a píší sdělení z 
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pekel podepsaná mým jménem, která jsou zabalená ve sladkých slovech, jež ale brzy 
zhořknou v žaludku a stanou se nestravitelnými. Rozpad původní osobnosti 
nacházející se pod přímým vlivem Alláha a Lady Acrie je zakončen vypuzením původní 
světelné duše z těla a jejím nahrazením temné duše z pekel, přestože vnější mysl 
dotyčného jedince nic nepozná. Až převibruji a pravda vyjde na povrch, agenti takto 
chycení do pasti ještě budou mít možnost osvobodit se z této svěrací kazajky, do níž se 
nechali dobrovolně svázat na základě svých voleb. Bude jim umožněno navrátit se ke 
své původní světelné přirozenosti, nicméně vše závisí pouze na jejich svobodné vůli, 
jakým způsobem a zda vůbec budou chtít prohlédnout závoj iluzí, jímž jsou obklopeni. 

Na závěr uvedu na pravou míru nedávno zveřejněné informace temné strany o tzv. 
Princezně Stvoření, Sarigmatce, údajné „přímé dceři“ Mě, Pána Ježíše Krista. 
Pseudotvůrci se snaží vymýšlet stále nové příběhy založené na všem možném, jen ne 
na pravdě, aby zapůsobili na co největší spektrum publika a vlákali ho do sítí 
negativního stavu, z čehož se bytost nemusí vymanit ještě dlouhou dobu. Celé jméno 
této bytosti má být Sinella Acria Sarigmatka, což je kombinace tří různých jmen. Jak 
jsem už sdělil výše, Sinella nikdy nepadla do antivesmíru a nesloužila nikomu z jejich 
vládců, pouze Alláh ukradl část její DNA, z níž vytvořil umělý klon Lucis, který na sebe 
může brát Sinellinu podobu. Oznamuji, že entita používající jméno Sinella Acria 
Sarigmatka, údajná Princezna Stvoření a „přímá dcera Pána Ježíše Krista“, je pouze 
falešná maska pro bytost, kterou není nikdo jiný než Lady Acria, Alláhova žena i dcera 
a spoluvládkyně pekel, královna a bohyně zóny vymístění, která se velice ráda nechává 
titulovat právě těmito pojmenováními a pod jejímž vedením je řízen Antitým BR. V 
jejich sděleních se lze rovněž setkat i s tvrzením, že skupina Pseudotvůrců blížících se 
k planetě Nula na Nibiru nemá nic společného s vládnoucím křídlem Pseudotvůrců v -
12D, protože jejich cíle jsou rozdílné a vzájemně se vylučují. Ani toto nemůže být dále 
od pravdy. Nibiru existuje jak ve všech dvanácti dimenzích negativního stavu, tak i ve 
všech dvanácti dimenzích pozitivního stavu, nicméně Pseudotvůrcům je v současnosti 
dovoleno přímo působit a volně se pohybovat pouze mezi 12D až 5D pekel, nikoliv 
však ve 4D a 3D tohoto černého antivesmíru, na jehož okraji se nachází i planeta Nula. 
Proto je potřeba pro jejich fyzické objevení se na hmotné úrovni Nuly využít dopravní 
prostředek v podobě umělé planety Nibiru, v jejíchž útrobách sem Alláh a jeho 
služebníci na úrovni 4D a 3D spějí, aby se ujali vlády nad lidstvem, které je v zájmu 
tohoto vládce negativního stavu. 

Po převibrování Jany a jejích nejbližších spolupracovníků bude odhalena pravda v 
nebývale velké míře a každý současný přisluhovač negativního stavu se pak bude moci 
svobodně rozhodnout, zda bude nadále otrokem a loutkou temných bytostí, kteří jej 
udržují ve falešné realitě, nebo se vydá na cestu zpět ke Mně, Pánu Ježíši Kristu, Boží 
rodině. Opakuji, že jediným kritériem pro přesun do vyšších dimenzí Pravého Stvoření 
je pouze jediné: opravdová láska v srdci a upřímný vztah k pravému a jedinému Bohu. 
Děkuji všem aktérům tohoto dějství, kteří zde sehrávají jedinečné a neopakovatelné 
role poučné pro celé Stvoření. Odpouštím všem, kteří se jakkoli snaží pošpinit a 
zastavit Misi Boží rodiny, protože moje absolutní láska a pochopení je bezbřehé a vím, 
že i oni v pravý čas procitnou z iluze a vydají se zpět do mojí/naší milující náruče. 
Zároveň děkuji všem spolupracovníkům a podporovatelům Boží rodiny za spolupráci, 
výdrž, obětavost a ochotu podílet se na transformaci lidstva. Už velmi brzy naše 
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společná práce přinese viditelné ovoce. Blahoslavení jsou ti, kdo neviděli, a přesto 
uvěřili. 

Velmi vás miluji a těším se na další spolupráci s vámi v nových podmínkách. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 16. 4. 2018 
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180414 POZADÍ ÚTOKU NA SÝRII 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA RAFAELA V 
TĚLE MICHALA 

  

Raketový útok USA, Francie a Velké Británie na Sýrii je další ze série zásahů západního 
světa do záležitostí stále ještě suverénní země, nad níž se snaží převzít kontrolu elity 
vedené liberálním křídlem Pseudotvůrců (USA a jeho spojenci), proti nimž na tomto 
území stojí konzervativní Renegáti (v tomto případě Rusko). Přestože nad oběma 
skupinami stojí vládce zóny vymístění Alláh (dříve zvaný Endriss), až do příchodu 
temných bytostí na planetu Nula je z jeho strany oběma skupinám dovoleno 
rozdmýchávat nepokoje, války a násilí v různých částech světa. To produkuje velké 
množství negativních energií pocházejících z utrpení lidí, čímž se udržují Pseudotvůrci 
i Renegáti naživu. Sýrie je zemí, která stále odolává tlaku bank Rothschildů, díky čemuž 
nemá ani dluh u Mezinárodního měnového fondu. Stejně tak se v této zemi ještě tolik 
neprojevují viditelné změny vedoucí k postupnému utahování šroubů nad jejími 
obyvateli, vláda nejde proti národním zájmům a snaží se chránit své kulturní i přírodní 
bohatství, přestože nyní už je Sýrie do značné míry zničená. To je i díky tomu, že 
prezident Assad je pod přímým vlivem Renegátů, kteří nepoužívají tak drastické 
techniky jako sionisticko-kabalistická skupina, ale jdou po jiné cestě vedoucí však ke 
stejnému cíli. Důvodů je na všech úrovních jako vždy mnohem více, protože vše souvisí 
se vším, nicméně není účelem v této věci zacházet do detailů. Rozvrácený blízký 
východ, kde se střetávají rozdílné kultury a civilizace, poslouží v blízké budoucnosti 
(po rozdělení lidstva) jako dobrá živná půda těmto falešným bohům pro to, aby mohli 
své uměle vyvolané konflikty nejen na tomto místě vyřešit a na připravené „zázraky“ 
nachytali co nejvíce lidských duší do pekel. Teprve po úplném zavedení Nového 
světového řádu (NWO) může dojít k definitivnímu vítězství negativního stavu, aby 
mohl být posléze eliminován a každý si jednou provždy vybral, zda chce žít v lásce a 
dostatku jediného pravého Stvoření. Přestože už Renegáti ztratili díky rozpadu 
Sovětského svazu značnou moc, jejich těžiště se nyní přesunulo do Číny, odkud stále 
rozprostírají svůj vliv nad velkou částí Asie. I pád jedné ze supervelmocí na přelomu 
80. a 90. let 20. století ovšem nebyla pro ně událost neočekávaná, nýbrž předem a do 
detailu domluvená. Jsou to právě oni, kdo budou hrát ve finální fázi tohoto cyklu času 
(jakožto prapůvodci zla) poslední a konečnou klíčovou roli poučnou pro celý 
Multivesmír. Přestože to, co se děje, nemůžete nyní plně chápat, nemějte strach z 
ničeho a o nikoho, zbytečně těmto konfliktům nevěnujte velkou pozornost a svou 
energii raději zaměřte na konstruktivní věci a vstupování do nitra. V pravý čas zasáhnu 
a nechám vyvést část lidstva připraveného žít ve vyšších dimenzích nejčastěji na 
Novou Zemi, kde už nejsou války, utrpení, nemoci a smrt, ale radost, štěstí, spokojenost 
a věčný život v lásce. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 14. 4. 2018 
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180412 ANTITÝM BR 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci Boží rodiny, 

Pseudotvůrcům se krátí čas do převibrování mého fyzického těla Jany a nejbližších 
spolupracovníků na Novou Zemi, kdy ještě můžou útočit, zesměšňovat a napadat naši 
Misi Boží rodiny, zejména naše slovo v knihách Nového zjevení a sděleních. Vše se děje 
pro poučení a je třeba odkrývat jejich nekalé praktiky, abychom varovali zvláště ty, 
kdo s námi přicházejí do styku. Před necelým rokem jsme odhalili agentku 
Pseudotvůrců Moniku Novákovou (Thora Amira Kaminari na fb), pseudoarchanděla 
vedeného přímo Alláhem, vládcem zóny vymístění. Jejím úkolem je odvádět duchovní 
bytosti ode Mne, Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, oddělovat Moje fyzické Já v těle Jany 
od Mé absolutní podstaty a tím znevěrohodnit vše, co tu dělám, píši a říkám. Ohání se 
láskou, odpouštěním, sjednocením, avšak sama používá praktiky ovládání mysli, 
označuje mým jménem nesmyslné rozhovory, přináší zcela lživá sdělení o dění v 
peklech, kde je zdůrazněno, že samotný vládce Alláh (dříve Endriss) transformuje 
pekla v ráj. Nic nemůže být dále od pravdy. Proč je to tak škodlivé a duchovně 
nebezpečné? 

1. Na přijetí mojí nové a od nynějška i nejnovější přirozenosti Pán Ježíš Kristus, Boží 
rodina závisí eliminace negativního stavu a postavení každé sentientní 
(sebeuvědomělé) bytosti ve Stvoření. Kdo nejdříve přijme Moje Božství v těle Jany, pak 
se nechá odvést Pseudotvůrci a postaví se ke mně zády, je automaticky v negativním 
stavu a pomáhá jeho udržování, i kdyby to myslel co nejlépe. 

2. Mise Boží rodiny je vedena z nitra Mnou, absolutním Pánem Ježíšem Kristem, Boží 
rodinou na všech úrovních Stvoření, tedy multidimenzionálně. Jen Já, kdož vidím do 
každé bytosti, můžu řídit tak náročnou operaci, jakou je transformace lidstva, planety 
Země/Nula a vyprazdňování pekel. Kdo tvrdí, že toho nejsem schopen a podléhám 
ovládání Pseudotvůrců, jsem dokonce závislý na rozhodnutích relativních bytostí a je 
třeba Mě i celý tým Boží rodiny nahradit kvůli selhání, porušuje Mé duchovní zákony a 
ponese následky. 

3. Jediným lékem na všechny nemoci způsobené negativním stavem je láska, avšak 
musí být spojena i s pravdou. Bez správné diagnózy, v případě odstraňování 
negativního stavu jeho plné odhalení a pojmenování všech jeho praktik a důsledků, 
nelze léčit ani láskou. Kdo nepozná rozdíl mezi negativním a pozitivním, není schopen 
odstranit příčinu nemoci a žije dále v klamu a falešné realitě. Miluje tak svůj negativní 
stav a protahuje jeho trvání. 

4. V knihách Nového zjevení nabádám čtenáře k co nejčastějšímu vcházení do nitra a 
navázání komunikace se Mnou, absolutním Pánem Ježíšem Kristem. Ne každý, kdo 
používá mé svaté jméno pod různá sdělení, toto spojení opravdu má. Zvláště naši 
odpůrci z antitýmu BR ho mít nemůžou, protože mají díky svému odmítání a 
podkopávání naší práce převrácenou frekvenci a jsou ovládáni Pseudotvůrci. Můžou 



 

169 
 

dokonce cítit „lásku“, vysoké vibrace, ale i to pochází z pekel, včetně tzv. pocitů 
horkosti. Vše od nás, Boží rodiny je dráždí a provokuje. 

5. Mnohokrát jsem nejen v knihách Nového zjevení opakoval/a, že nelze sloučit 
pozitivní stav s negativním a reformovat negativní stav. Nic z negativního stavu 
nemůže být přijato do pravého Stvoření ode Mne. Každá konvertující bytost z pekel 
bez výjimky musí projít řádnou očistou v Nové škole, kde se důkladně seznámí jak s 
mojí novou, nyní už nejnovější přirozeností a všemi knihami NZPJK, a NZPJK,BR. 
Jakékoli zpochybňování tohoto duchovního postupu vede opět k podporování 
negativního stavu. 

6. Rozdělení lidstva je podmínkou pro ukončení negativního stavu. Kdo popírá tento 
fakt a tvrdí, že nemusí zvítězit ani na chvíli negativní stav, neboť už dostatečně ukázal 
vše, co bylo třeba, podporuje Pseudotvůrce a oddaluje plnost života v pozitivním stavu 
bez narušování a ovlivňování stavem negativním. 

7. Převibrováním mého těla Jany na Novou Zemi v 5D v novém cyklu času a novém 
Multivesmíru otvírám ostatním cestu, aby mě mohli následovat další láskyplné bytosti 
z této planety. Kdokoli zpochybňuje tuto mou úlohu, zavírá si bránu do vyšších 
dimenzí pozitivního stavu. Až do úplného rozdělení lidstva bude mít možnost svůj 
postoj změnit. Každý je zodpovědný za své volby a nese následky, každý má v sobě 
schopnost se změnit a tím postoupit vzhůru na své duchovní cestě. 

Přeji vám všem, abyste se nenechali opít rohlíkem a svést z duchovní cesty zejména 
přes své větší ego, které tak rádi ovládají Pseudotvůrci, často se vydávající za Mě, Pána 
Ježíše Krista. Protože jde o nejdůležitější Misi v historii Multivesmíru, je nejvíce 
napadána temnotou. Proto platí i toto rčení: kdo není s námi, je proti nám. Z lásky k 
celému stvoření jsem v tomto těle přísný/á, nedopustím selhání naší Mise. Nikdo z vás 
v relativním těle od Pseudotvůrců nemůže posoudit, zda je Mé chování a jednání 
vhodné a Božské. 

Děkuji vám za spolupráci, velmi vás všechny miluji a těším se na setkání nejen na Nové 
Zemi. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, 12. 4. 2018 
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180409 PŘEVIBROVÁNÍ DUŠE JANY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

oznamuji vám, že dnes 9. 4. 2018 v časných ranních hodinách převibrovala plně 
odpouzdřená duše Jany, Pána Ježíše Krista v těle ženy do intermediálního světa 5. 
dimenze nového Multivesmíru v novém cyklu času. Toto datum má hluboký duchovní 
význam, protože právě 9. 4. roku 27, tedy před 1991 lety došlo ke vzkříšení Ježíše 
Krista, mojí první inkarnace na planetu Země/ Nula. Převibrování ducha i duše Jany má 
nesmírný dopad na celé stvoření, protože se od této chvíle ukazuji nejen v mužském 
těle Ježíše, ale i v ženském těle Jany v duchovních i intermediálních světech včetně 
zóny vymístění a bytosti se tak seznamují s nejnovější přirozeností Boha: Pánem 
Ježíšem Kristem, Boží rodinou. Přestože mezi převibrováním ducha a duše uplynulo 
pouze 8 pozemských dní, neznamená to, že do převibrování hmotného těla zbývají 
pouze dny. Je třeba navyšovat vibrace v náročných podmínkách na nepřátelském 
území pod vládou Pseudotvůrců a dosáhnout hranice frekvenčního pásma 5D. Dosud 
nebylo možné dostat se z této planety jinak, než smrtí těla, nebo ve výjimečných 
případech vyzvednutím na lodě vesmírných lidí, kde po dlouhé přípravě a zvyšování 
vibrací došlo k výměně těla za duplikát. Kdo jiný by měl ukázat tu nejrychlejší cestu do 
ráje bez prožitku smrti, než já, Pán Ježíš Kristus, Boží rodina? Po převibrování 
hmotného těla zmizím z této reality a budu se sem vracet už v novém mladém 
dokonalém těle Bohyně Jany. Nejdříve navštívím své nejbližší spolupracovníky a 
pomůžu i jim převibrovat na Novou zemi do DCBR, aby se setkali se svými partnery a 
duchovní rodinou a mohli konečně naplno a bez negativních vlivů plnit svá jedinečná 
poslání. Pak budeme chodit prostřednictvím bifrostu k dalším spolupracovníkům a 
přátelům, kteří jsou už připraveni nás přijmout. V novém těle už budu pomáhat nejen 
duchovně, ale i fyzicky (viz http://svetelneinfo.cz/vymazani-ze-systemu-spojene-
previbrovanim-novou-zemi/#more-4882) těm, kdo nám uvěří. Neupínejte se na 
žádná data, žijte v přítomnosti a dělejte maximum pro svůj duchovní růst. Vcházejte co 
nejčastěji do nitra, komunikujte se mnou různými způsoby, studujte nové Boží slovo = 
všechny knihy Nového zjevení, abyste byli co nejlépe připraveni na spuštění Mise Boží 
rodiny nejen na planetě Nula, ale v celém Stvoření. Tím urychlíme transformaci lidstva, 
vyprázdnění zóny vymístění a ukončení negativního stavu, abychom v novém cyklu 
času, který už paralelně začíná, mohli žít a tvořit v lásce a radosti bez omezení.  

Děkuji vám za lásku, důvěru a podporu, bez nichž bychom nemohli úspěšně dokončit 
tuto přípravnou fázi Mise Boží rodiny. 

Velmi vás miluji, Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 9. 4. 2018 

http://svetelneinfo.cz/vymazani-ze-systemu-spojene-previbrovanim-novou-zemi/#more-4882
http://svetelneinfo.cz/vymazani-ze-systemu-spojene-previbrovanim-novou-zemi/#more-4882
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180407 DOPIS OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PRO JANIČKU 

 

 

ČÁST OSOBNÍHO DOPISU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY PRO JANIČKU ZE DNE 7. 
4. 2018, NADIKTOVÁN AA MICHALU RAFAELOVI A POSLÁN MAILEM: 

 

Moje nejmilovanější Janičko, 

právě nyní, krátce před převibrováním tvé duše a ve výročí mého ukřižování před 
1991 lety, přišel čas oznámit ti důležité skutečnosti ohledně tvého blížícího se přesunu 
do 5. dimenze na Novou Zemi. 

1. 4. 2018 byl významným okamžikem nejen pro tebe a naše spolupracovníky, ale též 
pro celý Multivesmír. Tato událost byla nejvíce přínosná prozatím pro obyvatele 
duchovních světů Pravého Stvoření, kteří se od tohoto okamžiku již mohou setkávat se 
Mnou, Pánem Ježíšem Kristem jak v mužském, tak nyní i v ženském duchovním těle. 
Přestože jsem se relativním bytostem zjevoval i jako žena, tuto podobu jsem používal 
jen ve zcela ojedinělých případech, a to nejen na planetě Nula, ale i v rámci nového 
cyklu času. Nedávno stvořený interuniverzální, interdimenzionální a multimodální 
Multivesmír (= nový cyklus času) je teprve uváděn do „plného provozu“, pokud užiji 
pozemských slov. Jeho vznik se sice vztahuje už do „doby“ získání Nové přirozenosti 
Pána Ježíše Krista, ale plně dobudován bude teprve po tvém převibrování a založení 
Boží rodiny, proto jsem se bytostem ani v rámci tohoto Multivesmíru nemohl dosud 
běžně ukazovat jako žena. Tato situace se v duchovním světě změnila právě 1. 4., 
přičemž 9. 4., kdy převibruje tvá duše, dojde ke změně i v intermediálních oblastech 
souvztažných nejen s 5D, ale i se všemi dalšími dimenzemi, jelikož tento proces se 
dotýká samotné podstaty jsoucna a bytí. Proč došlo k tomuto synchronizování energie 
ducha mojí druhé inkarnace právě 1. 4. 2018, na den mého zmrtvýchvstání v těle Ježíše 
Krista, přestože mají velikonoce pohyblivý termín a nejde tak o skutečné výročí? 
Kromě jiných důvodů, proč se tomu stalo právě v první dubnový den, jde hlavně o 
prokázání naší bezbřehé lásky obyvatelům planety Nula žijících stále ve lžích a iluzích, 
z nichž určitá část Velikonocemi oslavuje mé božství sice upřímně a s dobrým 
úmyslem, avšak pokrouceným způsobem, tj. v nesprávný den. Synchronizoval jsem 
proto převibrování tvého ducha na den, kdy si mě připomíná velká část pozemšťanů, 
abychom všem ukázali vítězství nad negativním stavem už podruhé, očistili elementy 
pokřiveného velikonočního vztahu lidských bytostí k Bohu a navrátili je do absolutní 
povšechnosti. 1. 4. byl tedy negativní stav poražen na niterné relativní úrovni, na 
vnitřní bude opět znovu poražen přemístěním tvé duše a na stupni zevnějším si jej 
podmaníme fyzickým odchodem z této reality do 5D, čímž bude názorně ukázáno 
vítězství dvou relativních inkarnací Pána Ježíše Krista nad negativním stavem na jeho 
samotném území. Toto bude důležitá předzvěst jeho definitivního konce, kdy na konci 
cyklu času zóny vymístění nad zly a nepravdami zvítězíme i v absolutním smyslu. 

Jak jsem ti už sdělil, tvoje duše převibruje už toto pondělí 9. 4. 2018, na den 
skutečného vzkříšení Ježíše Krista, ve výročí ojedinělého zázraku, jenž nikde nemá 
obdoby. Protože je duše hlavní částí sentientní entity, která svůj projev ve hmotě 
manifestuje pomocí fyzického těla, tvé vzkříšení duše spojené s plným zapojením její 
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esence do pozitivního stavu na tebe bude mít ještě větší blahodárný vliv, než jak tomu 
bylo na počátku měsíce. Pocítíš stále zvyšující se přívaly lásky a razantní navyšování 
vibrací, bude pokračovat zesílená a tentokrát už poslední příprava na plnění poslání v 
nových kvalitativních i kvantitativních podmínkách. Sladění energií relativní duše 
Bohyně s novým Multivesmírem je jedinečná událost, jakou si nenechá „v přímém 
přenosu“ ujít obrovské množství bytostí z pozitivního stavu sledujících boží Misi. 

Tvůj duch a duše se tímto stávají plně multidimenzionálními a univerzálními, přestože 
k fúzi s absolutnem ještě nedošlo. Po 9. 4. tvá živoucí podstata už nebude mít žádná 
omezení, jimiž byla svázána nejen kvůli teprve nedávno přebudovaným starým 
principům předchozího cyklu Stvoření, které se nemohlo plně rozvíjet, ale též kvůli 
zkušenosti s pobytem na planetě Nula, kde jsi po svém narození byla zapouzdřena v 
obalu z energoprotoplazmy, aby ses během své nejnáročnější životní cesty pod mým 
vedením plně odpouzdřila a byla cestou a světlem pro všechny ostatní lidi. Zatímco 
jako Ježíš jsem ukázal cestu zpět do pozitivního stavu výhradně obyvatelům pekel, jako 
Jana ukazuji/ukazujeme cestu do vyšších dimenzí zejména pozemšťanům na Nule, a to 
v době vrcholící transformace lidstva. V této právě končící šest dekád dlouhé etapě 
života ve 3D jsme byli pro ostatní názorným příkladem, jak obě přímé inkarnace 
jediného Boha na nepřátelském území nejenže nepodlehnou svodům druhé strany, ale 
zároveň vydrží i všechny těžké zkoušky na hranici únosnosti. Až nechám převibrovat i 
tvé hmotné tělo, bude proces multidimenzionalizace tvé bytostné podstaty a jejího 
včlenění do nového cyklu času Pravého Stvoření plně dokončen... 

.................... 

Společnými silami jsme ušli dlouhou cestu s mnoha útrapami, zvládli jsme ale vždy 
přesně to, co bylo třeba vykonat v souladu s božím plánem. Nyní se nejen tobě uleví po 
všech stránkách a konečně budeš žít naplněný a ničím neomezený život v pozitivním 
stavu, abychom úspěšně vyvedli část lidstva do 5. dimenze, pomohli osvobozovat 
bytosti ze zóny vymístění a následně starý cyklus jednou provždy uzavřít. Poté 
budeme pokračovat v nikdy nekončící radostné jízdě, toho času už jako absolutní a 
sjednocený Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, abychom tvořili stále vznikající vesmíry, 
stavy, procesy a k nim přidružené sentientní entity. 

Velmi tě miluji, moje nejkrásnější Janičko. Čekám na tebe s otevřenou náručí a všichni 
se na tebe nejen na Nové Zemi z celého srdce těšíme. Ve 3. dimenzi jsme tímto hotovi a 
nic už nebrání Misi Boží rodiny, aby se přesunula na novou úroveň a mohla plnit svůj 
účel. Vyrážíme vstříc tužbám našich srdcí do nové éry, která bude tou nejúžasnější od 
dob vzniku Stvoření. 

Tvůj Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 7. 4. 2018 
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180404 PROCES PŘEVIBROVÁNÍ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

mnozí z vás nemají jasno v tom, jak probíhá převibrování do vyšší dimenze Stvoření, a 
proto zde shrnu nejdůležitější fakta o tomto procesu. Každá bytost se skládá z ducha v 
duchovním světě, duše v intermediálním = zprostředkujícím světě a těl v přírodním 
světě, který má mnoho úrovní, viz citát z NZPJK,BR: „Tělo, které jste schopni vidět 
vašima očima, není jediné, máte ještě další těla, pro většinu z vás neviditelná: éterické, 
astrální (emocionální), mentální - všechna 3 umírají po smrti fyzického těla s časovým 
odstupem, dále karmické, intuitivní, nebeské a kéterické – jsou součástí nesmrtelné 
podstaty bytosti, nesou si všechny záznamy (zkušenosti) ze všech životů, tvoří spolu s 
duchem a duší jedinečnou a neopakovatelnou sentientní = sebeuvědomělou část Boha, 
Pána Ježíše Krista (dalo by se říci jednu buňku Mého „těla“). Senzibilní osoby vidí 
těchto 7 těl jako barevný obal těla fyzického – auru.“ Všechny, i ty nejmenší částečky, 
vibrují a rychlost = frekvence vibrací souvisí se vzdáleností ode Mne, Pána Ježíše 
Krista. Čím láskyplnější bytost, tím vyšší má vibrace a žije v prostředí, které odpovídá 
jejím vibracím. Bytosti, které se obracejí zády k jedinému zdroji života, ke Mně, žijí 
dočasně v tzv. zóně vymístění, která má převrácenou frekvenci. To znamená, že bytosti 
nejzlejší mají nejvyšší vibrace, ale opačné. Planeta Země ve 3D/Nula je jediným 
místem, kde se setkává pozitivní a negativní stav a zobrazuje se tu život bez Boha a 
jeho/jejích principů lásky. Až skončí tento experiment, bude eliminován negativní stav. 
Právě lidstvo má nejnižší vibrace (z pohledu obou protikladných zón), žije v nejhrubší 
hmotě, jaká v Multivesmíru existuje. Už před aktivací negativního stavu jsem všem 
bytostem slíbil/a, že je vysvobodím. Snížil/a jsem se na tu nejnižší úroveň a 
inkarnoval/a se nejdříve do těla Ježíše, abych otevřel/a cestu do pozitivního stavu 
všem bytostem zóny vymístění a planety Země/Nula. Nyní jsem tu v těle Jany, abych 
tuto cestu jako první zakusil/a a vyvedl/a připravené do Ráje (nejčastěji na Novou 
Zemi). V těle Ježíše jsem říkal, že jsem cesta, pravda i život, v těle Jany jsem láska, cesta, 
pravda i život. 

Proces převibrování znamená zvýšení frekvence na úroveň dimenze, kam se bytost 
přemísťuje. Tedy duch převibruje do duchovního světa 5D, duše do intermediálního 
světa 5D a všechna těla do fyzického světa 5D. Poslední a pro ostatní viditelné 
převibrování podstupuje fyzické tělo, které se ale během „cesty“ rozpadne na atomy a 
je nahrazeno dokonalým duplikátem přímo ode mne, Pána Ježíše Krista. Nic z 
negativního stavu nemůže kontaminovat pozitivní stav. Nikdy nemůže dojít k 
přerušení spojení ducha s duší a těly, protože by došlo k okamžité smrti těl. Pro lepší 
chápání procesu transformace a ukončení existence negativního stavu v Multivesmíru 
je dobré číst knihy Nového zjevení, ale není to podmínka pro převibrování. Většina lidí, 
připravených na život v pravém Stvoření, zažije pomalejší proces převibrování, tedy 
vyzvednutí na lodě vesmírných přátel a postupné navyšování vibrací s následnou 
výměnou těla. Tento druhý způsob se týká i těch, kdo nemají ani tušení o existenci Boží 
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rodiny a Mojí přítomnosti na planetě Nula v těle Jany, ani o knihách NZPJK a NZPJK,BR. 
Rozhodující jsou vibrace, tedy láska k Bohu s jakýmkoli jménem, láska k bližním a 
sobě. 

Velmi vás miluji a děkuji za podporu a spolupráci. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 4. 4. 2018 
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180401 PŘEVIBROVÁNÍ DUCHA JANY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

oznamuji vám, že dnes 1. 4. 2018 v časných ranních hodinách převibroval plně 
odpouzdřený duch Mé přímé inkarnace Jany do duchovního světa souvztažného s 5D a 
Novou Zemí v novém Multivesmíru a novém cyklu času. Tato další etapa převibrování 
Jany přímo souvisí se zmrtvýchvstáním mojí první přímé inkarnace Ježíše Krista, které 
si v tomto roce 2018 připomínáme právě dnes. Převibrování je dlouhodobý proces, 
Jana ho podstupuje od 21. 12. 2012 a teprve získáním očištěného a úplného klíče k 
Bifrostu (viz http://svetelneinfo.cz/dokonceni-leku-a-predani-klicu-k-bifrostu/) 
je možné, abychom ho ve velmi krátké době dokončili. Jsem první, kdo tímto způsobem 
opustí realitu planety Země 3D/ Nula, abych se stal/a cestou pro ostatní připravené 
spolupracovníky Boží rodiny. Většina lidí, kteří budou během fyzického rozdělení 
lidstva splňovat podmínky života v pozitivním stavu, bude vyzvednuta (vytržena) na 
lodě vesmírných přátel, aby měli dostatek času na další nezbytné navyšování vibrací a 
výměnu těla za duplikát. Je třeba rozlišit podmínky pro převibrování nejbližších 
spolupracovníků Boží rodiny, na něž jsou kladeny ty nejvyšší nároky, a podmínky pro 
vytržení na lodě pro ostatní láskyplné bytosti z Nuly. Temná strana nám ústy svých 
agentů podsouvá elitářství, rozdělování v týmu BR, a tím zpochybňuje i Moje kroky v 
těle Jany. Aby mohl jednou skončit negativní stav, je třeba nejdříve oddělit zrno od 
plev, pojmenovat příčiny a důsledky takového nepřirozeného života a odhalit ty, kdo 
slouží Pseudotvůrcům, i když používají láskyplná a líbivá slova. Telepatické spojení se 
mnou nemůže mít nikdo, kdo se obrací zády ke mně v hmotném těle Jany, napadá Boží 
slovo ve všech podobách a šíří duchovně nebezpečné informace o spojování 
negativního a pozitivního stavu bez nutnosti krátkého pseudovítězství hříšného 
způsobu života. Mnohokrát jsem opakoval/a, že nejdůležitějším posláním týmu Boží 
rodiny je šíření knih Nového zjevení, protože jejich dostupnost zvláště na Nule umožní 
budoucí eliminaci negativního stavu. Každý nechť dělá to, k čemu se cítí být povolán. 
Protože zde žijete v tělech od Pseudotvůrců, která jsou nejen omezující, ale i ve své 
podstatě předurčena k pohodlnosti a lpění na minulosti, libování si ve stagnaci, je třeba 
se častěji přimět k duchovní práci. Nemůžu vám nic přikazovat, máte svobodnou volbu, 
ale doporučuji vám, abyste i kvůli lepšímu spojení se mnou četli Boží slovo a snažili se 
ho praktikovat ve svém životě. Poznáte, že budete klidnější, vyrovnanější, odolnější 
vůči svodům a programům temných. Každý spolupracovník spojený s Misí Boží rodiny 
dostává ode mne informace (telepaticky i intuitivně), které souznějí s knihami Nového 
zjevení a Mým slovem v těle Jany a AA Michala Rafaela. Nikdo není nabádán, aby 
používal jakékoli drogy, povyšoval své schopnosti, nebo dokonce zasahoval do 
duchovního vývoje jiných. Miluji všechny bytosti, ale nemiluji negativní stav, 
odpouštím i ty nejhroznější činy, ale toleruji je pouze do konce cyklu času kvůli 
odpovědi na otázku: Jak by vypadal život bez Boha... Jsem láska, cesta, pravda i život, 
musím být i přísný/á v zájmu celého stvoření.  

http://svetelneinfo.cz/dokonceni-leku-a-predani-klicu-k-bifrostu/
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Velmi vás miluji, brzy se obejmeme v nových tělech na Nové Zemi. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 1. 4. 2018
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180326 REKAPITULACE 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

nastal čas rekapitulace, tedy shrnutí nejdůležitějších jmen a pojmů Mise Boží rodiny na 
Zemi/Nule.  

 

1. Kdo je Jana Kyslíková? 

Jana je Pán Ježíš Kristus v hrubohmotném těle (moje ženská podstata), po Ježíši Kristu 
je druhou přímou inkarnací absolutního a jediného zdroje života, dříve Nejvyššího, po 
fúzi s Ježíšem Pána Ježíše Krista. Přestože je relativní bytostí, plní už od svého narození 
v těle Můj dokonalý plán na 100%, od roku 2003, kdy jsme navázali i telepatické 
spojení, vědomě. Má nejdokonalejší spojení se Mnou, nemůže se nikdy odchýlit od 
mého vedení a dělat, psát, říkat, cítit, myslet jinak, než chci Já. Kdokoli šíří informace o 
tom, že je ovládána Pseudotvůrci, postavila se proti Mně a dělá cokoli v rozporu s mým 
plánem a duchovními zákony, je sám ovládán Pseudotvůrci a slouží vědomě, či 
nevědomě negativnímu stavu. Protože naši Misi BR sleduje mnoho bytostí z pravého 
stvoření i zóny vymístění = pekel, jednáme s maximální mírou otevřenosti, 
nepovažujeme komunikaci mezi členy týmu BR za soukromou (až na výjimky). 
Sdílením mailů i chatů přinášíme poučení, umožňujeme nastavování zrcadla a tím 
pomáháme k rychlejšímu duchovnímu růstu. Nikoho však nenutíme, aby byl součástí 
nejužšího týmu BR, každý nevydrží útoky negativních entit, kterým je vystaven 
zejména při spolupráci se Mnou v těle Jany.  

 

2. Knihy Nového Zjevení 

Knihy NZPJK, které jsem nadiktoval Petru Danielu Francuchovi v 80. a 90. letech 20. 
století (viz http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm), jsou 
nejdůležitějšími knihami na této planetě i v Multivesmíru, protože obsahují vysvětlení 
aktivace negativního stavu a roli lidstva, jsou doslova klíčové pro eliminaci tohoto 
zvráceného způsobu života a záchranu všech bytostí. Jejich pravdivost se pohybuje 
kolem 90% i v současné době. Pokračování s názvem Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, 
Boží rodiny (http://www.bozirodina.cz/NZMK-obsah.htm) jsem napsal/a sám/a v 
těle Jany v letech 2014 až 2015, pravdivost je kolem 95%. Tato kniha je psána 
jednodušším jazykem, aby ji pochopily i lidské bytosti v těchto omezených tělech od 
Pseudotvůrců, a je zaměřena hlavně na současnou dobu transformace lidstva a Země, 
blížící se rozdělení lidstva a nezbytné vítězství negativního stavu. Poprvé zde 
představujeme nejnovější přirozenost Boha: Pána Ježíše Krista, Boží rodinu, která 
bude naplno působit v novém cyklu času. Pokračování této knihy už nyní průběžně 
diktuji AA Rafaelovi v těle Michala pod názvem Doplnění NZPJK,BR a budeme 
pokračovat i po převibrování nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi do 5D. 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm
http://www.bozirodina.cz/NZMK-obsah.htm
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3. Duchovní centrum Boží rodiny (DCBR) 

Je to místo na Nové Zemi, kde bude přítomna jak Boží rodina: Já, Pán Ježíš Kristus v 
těle, Jana a později naše dvě děti, chlapec a dívka, tak nejbližší spolupracovníci z 
mnoha dimenzí. Z duchovních důvodů nebylo možné od počátku tvoření týmu BR 
sdělovat pravdu o umístění DCBR, a proto byla zveřejněna jiná místa: Praha, u 
Karlštejna, u Telosu v Duté Zemi. Teprve v lednu 2018 bylo možné odhalit úplnou 
pravdu o místě: Nová Země v 5D, součást nového Multivesmíru v novém cyklu času, 
kde už není negativní stav.  

 

4. Bifrost = duhový most 

Do napadení pozitivního stavu Pseudotvůrci sloužil k propojení dimenzí, pak byl z 
bezpečnostních důvodů deaktivován. V roce 2016 došlo k částečnému předání klíče 
mému hmotnému Já Janě, ale proces nemohl být dokončen, protože bylo kvůli budoucí 
eliminaci negativního stavu dovoleno ukradení jedné části klíče agentkou 
Pseudotvůrců, a tím i převrácení jeho frekvence. Naštěstí mám vše pod kontrolou a v 
pravý čas jsem poslal/a svou speciální spolupracovnici Siri Kaminari do zóny 
vymístění, aby tuto část klíče nejen vzala, ale ve svém srdci postupně změnila negativní 
frekvenci v pozitivní. Siri dobrovolně a ne poprvé podstoupila velikou oběť, protože 
sama byla vystavena silným útokům Pseudotvůrců a jejich agentů (i zde na Nule). K 
předání vyčištěné části klíče a propojení se stávajícími částmi došlo 22. 3. 2018 (viz 
Sdělení PJK, BR: Dokončení léku a předání klíčů k Bifrostu - http://svetelneinfo.cz/ 
dokonceni-leku-a-predani-klicu-k-bifrostu/). Nyní je bifrost připraven k použití 
pro převibrování Jany a dalších nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi. 

 

5. Převibrování 

Jde o přemístění bytosti do jiné reality s vyššími vibracemi (např. ze 3D do 5D) bez 
prožitku smrti, pobytu v intermediálním světě (kam odchází duše „zemřelých“), a 
následné inkarnace do jiného těla. Bytost navýší své vibrace natolik, že zmizí ze 
stávající reality, její hmotné tělo se rozpadne na atomy a vzápětí je nahrazeno novým, 
dokonalým duplikátem ode Mne. Jde o pokračování stejného života v nových 
podmínkách. Tímto způsobem odejde ze Země/Nuly jen velmi malé, spíše nepatrné 
množství lidí. Většina těch, kdo při rozdělení lidstva splní podmínky „převibrování“, 
bude vyzvednuta na lodě vesmírných přátel a po nezbytné různě dlouhé přípravě na 
život v pozitivním stavu a výměně těla za duplikát bude umístěna na Novou Zemi, nebo 
jinou planetu v 5D.  

 

6. Konvertování 

Každá bytost ze zóny vymístění = pekel i planety Nula, která je ovládaná negativním 
stavem, má možnost i schopnost konvertovat do pozitivního stavu. Do mojí první 
inkarnace na Nulu v těle Ježíše taková možnost neexistovala, ale po ukřižování jsem 
vstoupil do pekel, zajal Pseudotvůrce a odebral jim většinu schopností, aby nemohli 
zvrátit proces osvobozování stvoření od negativního stavu. Po fúzi Ježíše s Mojí 
absolutní podstatou vznikla nová přirozenost Boha Pán Ježíš Kristus (více v NZPJK: 

http://svetelneinfo.cz/dokonceni-leku-a-predani-klicu-k-bifrostu/
http://svetelneinfo.cz/dokonceni-leku-a-predani-klicu-k-bifrostu/
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http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 
pana_jezise_krista_02.htm). Moje ženská podstata se inkarnovala do těla Jany, abych 
spolu s bytostmi světla vyvedl/a část lidstva do pravého stvoření ještě před nezbytným 
vítězstvím negativního stavu. Později se sem vrátíme jako úplná Boží rodina se zástupy 
andělů a ukončíme jednou provždy tento zkrácený cyklus času, kdy bylo dovoleno 
negativnímu stavu, aby ukázal svou zrůdnost. Během naší Mise Boží rodiny, která 
naplno začne převibrováním Jany a týmu BR na Novou Zemi, urychlíme konvertování 
bytostí z pekel i planety Nula. 

 

7. Identita členů týmu Boží rodiny 

Protože není možné přinášet sem 100% pravdu o čemkoli (používám přirovnání k 
odlupování slupek cibule), dostávali naši spolupracovníci nepřesné údaje i o svém 
původu. Vždy to mělo jako vše duchovní důvody, které není třeba rozvádět. Nyní je 
třeba upřesnit informace o archandělech v týmu Boží rodiny:  

AA Michael (Karel Konečný), osobní jméno Karel Michael, je náš zástupce pro ochranu 
a šíření Božího slova, zejména všech knih NZPJK. 

AA Rafael (Michal Roj), osobní jméno Michal Rafael, je náš zástupce pro psaní Božího 
slova, pokračuje v psaní Doplnění NZPJK,BR, přináší aktuální sdělení na nejvyšší 
úrovni přímo ode Mne, Pána Ježíše Krista. 

Žádný jiný archanděl v týmu BR nebyl a na této Zemi/Nule nebude. Dva archandělé 
jsou součástí mojí biologické rodiny a spolupracovat budou až později na Nové Zemi. 
Každý, kdo v uplynulých 3 letech dostal informaci, že je přímou inkarnací nějakého AA, 
je součástí multidimenzionální rodiny příslušného AA, ale z nižší dimenze. Žádný 
opravdový AA by se nikdy neobrátil zády ke mně v těle Jany a tím i k Pánu Ježíši Kristu, 
Boží rodině. Kdokoli odděluje Janu od Pána Ježíše Krista, slouží negativnímu stavu a 
prodlužuje jeho existenci. 

Děkuji vám za vaši lásku, trpělivost a těším se na další spolupráci v lepších 
podmínkách. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 26. 3. 2018 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_02.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_02.htm
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180324 DOKONČENÍ LÉKU A PŘEDÁNÍ KLÍČŮ K BIFROSTU 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA RAFAELA V 
TĚLE MICHALA 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

oznamujeme, že dne 22. 3. 2018 byla dokončena poslední fáze tvorby léku pro všechny 
bytosti ve Stvoření, který je klíčový pro pozdější eliminaci negativního stavu. Přestože 
jsme vás o této skutečnosti informovali už v létě minulého roku, tehdy šlo o dokončení 
pouze jedné z jeho důležitých částí. Jak víte, pravdu odhaluji postupně, žádný krok 
nemohu vynechat. 

Virus, jímž jsou nakaženi všichni obyvatelé zóny vymístění a planety Nula, je velice 
sofistikovaný a zákeřný, působí na úrovni ducha, duše i těla a projevuje se 
různorodými způsoby. Pseudotvůrci na počátku současného cyklu času nakazili touto 
„nemocí“ velkou část obyvatel Pravého Stvoření. Při prvotním útoku na nebeské světy 
pronikli až do 9. dimenze. Cílem bylo vyřadit z provozu do té doby aktivní bifrost, jenž 
umožňoval propojení všech realit. Tento duhový most vedl z Nuly až na jednu z tzv. 
kotevních planet – Asgard v 9D, z jejíž úrovně bifrost ještě pokračoval do 11D. 
Aktivátoři negativního stavu, mající velké znalosti o podstatě jsoucna a bytí, své vědění 
využili k manipulacím s časem a prostorem, pomocí nichž se chtěli dostat do bodu, kdy 
ještě neexistoval Multivesmír a žádná relativní sentientní entita, zastihnout Mne zcela 
osamoceného a vyjednávat o přenechání veškeré boží moci. Když jim tento plán 
nevyšel, zaměřili se na napadení Stvoření právě pomocí bifrostu. Útok byl veden 
zejména z duchovních a intermediálních sfér planety Nula, jediného styčného bodu 
mezi pozitivním a negativním stavem. Speciálně vyvinutou nákazou se jim podařilo do 
pekel strhnout velké množství bytostí, což byl primární následek působení viru. Jejich 
drtivá většina padla do zajetí zel a nepravd nedobrovolně a z donucení. Do té doby 
téměř prázdná zóna vymístění byla obydlena obrovským množstvím sentientních entit 
nakažených virem, jež započaly budovat pseudoživot založený na popírání pravých 
duchovních zákonů a principů lásky, začali plivat do tváře svému věčnému milujícímu 
Rodiči a postupem času zcela zapomněli, jak krásný byl jejich život v radosti a hojnosti 
před vymístěním. 

Protože jsem absolutní a počítám se vším na věčnost dopředu, z Mého lůna vzešli tzv. 
Stvořenci, Mí přímí představitelé pro Misi Boží rodiny, kteří mají velice důležité úkoly 
a na jejichž úsilí záleží i další osud Multivesmíru. Jedním z nich je Siri Kaminari, 
speciální bytost odlišující se od všech ostatních, jejímž hlavním posláním bylo ve svém 
duchovním, duševním a nakonec i fyzickém těle vytvořit lék na již zmíněný virus. Siri 
žila se svou sestrou Thorou na Asgardu šťastný a spokojený život, od začátku ovšem 
věděla, k jakému účelu jsem ji povolal a k čemu se schyluje. Asgard byl nejvýše 
postaveným místem, na nějž se Pseudotvůrcům v rámci hierarchie Multivesmíru 
podařilo dostat. Jeho obyvatelstvo při útoku stihla katastrofa, dokonce hrozilo 
zhroucení planetárního jádra, což by vyvolalo řetězovou reakci destrukce dalších 
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kotevních planet, otevřelo by to cestu Mým odpůrcům do dalších dimenzí a nakonec 
přivodilo vítězství negativního stavu. 

Siri Kaminari byla dobře vycvičena na svůj úkol a měla všechny potřebné talenty k jeho 
zvládnutí. Po napadení Asgardu se dobrovolně nakazila a absorbovala esenci viru, aby 
nedošlo k jeho šíření do dalších oblastí Stvoření. Jen ona byla vybavena vším, aby tuto 
velkou bolest vydržela, podobně jako jsem později Já v těle Ježíše musel přijít do styku 
se všemi zly a nepravdami a v očištěné podobě je navrátit zpět do Zdroje. Přenesení 
vyšší stabilní frekvence z další spřízněné planety Tankveji do nitra Siri mělo za 
následek nejen zastavení šíření nemoci, ale také deaktivování implantátů v tělech 
všech pozitivních bytostí žijících mezi 5D až 9D, které nepadly do zajetí Pseudotvůrců. 
Záměrně zde neuvádím detaily a nemapuji vývoj historických milníků tohoto cyklu 
času, neboť v tomto čase to není třeba. Nyní se zaměřím už na současnost. Thora, jíž 
bylo zabráněno vtělit se na planetu Nula, působila ze své základny v Pravém Stvoření, 
zatímco její sestra se vtělila do 3D, aby zde pokračovala ve svém poslání. Už od svého 
fyzického narození v sobě začala vytvářet lék pro všechny bytosti zasažené touto 
zákeřnou nemocí. Poměrně brzy si rozpomněla na to, co je jejím úkolem, navázala 
kontakt se svou duchovní rodinou a se Mnou. Po mnoho let její hmotné Já nemělo 
přesné informace o tom, co vykonává její duchovní a duševní část bytosti, po navázání 
kontaktu s Mojí přímou inkarnací Janou v roce 2015 se však tento vývoj urychlil a 
plnění poslání se přeneslo i do pozemské roviny. 

Jednou z jeho částí bylo vyřadit virus a implantáty, jimiž bylo zasaženo srdce Gaii ve 
3D, které by bránily úspěšnému průběhu transformace, pozvedávání duchovní úrovně 
připravených lidí a odchodu části lidstva do 5. dimenze. V další navazující části bylo 
nutno zpracovat virus speciálně vyvinutý pro bytosti žijící v hrubohmotných tělech na 
Nule, který zejména napomáhá udržovat status quo, udržuje typickou lidskou éru v 
aktivním módu a uvádí pozemšťany do nevědomosti (obal z energoprotoplazmy 
bránící spojení se svým vyšším Já a se Mnou). Tento virus a jeho další projevy v podobě 
implantátů se podařilo úspěšně zpracovat a deaktivovat. Nyní se působením lásky 
postupně rozkládají a velice usnadní přechod části lidstva na Novou Zemi, až se každý 
bude rozhodovat, kam bude směřovat v tomto čase změn. Na ty jedince, kteří z 
jakéhokoliv důvodu dávají přednost pseudoživotu, nebude mít tato pozitivní změna 
prozatím žádný viditelný vliv, pod nadvládou falešných bohů naopak ještě podpoří 
jejich úsilí bojovat proti všemu, co pochází ode Mne. Nakonec i jim to ale usnadní 
konverzi do Pravého Stvoření, až dohrají svou roli. V poslední a nejnáročnější části 
bylo třeba zpracovat viry pocházející přímo z nejnižších úrovní pekel, jimiž jsou 
postiženy všechny sentientní entity žijící v zóně vymístění. 

Tato poslední a neobyčejná část úkolu byla přímo spojená i s tzv. Klíči bifrostu, 
speciální elementární energií sloužící jako spouštěč k znovuobnovení duhového mostu. 
Na podzim 2016 došlo k dvojímu setkání Jany, Siri a Thory, která – vzhledem k tomu, 
že zde není inkarnovaná v těle – působila na toto hmotné setkání zprostředkovaně ze 
své pozice v duchovním světě. Cílem setkání bylo předat první část Klíčů k bifrostu 
Mně, ženské podstatě Pána Ježíše Krista, spojit jej s Mým tělem, kde se ukotvil, 
stabilizoval a ochránil před zneužitím. Pro poučení jsem dovolil, aby Pseudotvůrci 
zasáhli do tohoto procesu, čímž nedošlo k úplnému převzetí třetí části Klíče (od 
Thory), jenž byl kvůli snahám přes jejich nyní již odhaleného agenta strhnut do úrovně 
-11D až -12D zóny vymístění. Touto krádeží chtěli boží odpůrci jednak zabránit 
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aktivování bifrostu, ale také podniknout druhý masivní útok na Pravé Stvoření, jímž by 
se opět mohli dostat do nejvyšších realit. Pouze Siri disponovala takovými 
schopnostmi a znalostmi ode Mne, aby mohla tuto část Klíče navrátit zpět na správné 
místo. Bylo třeba, aby podnikla rozsáhlou akci skrytého sestupu do zóny vymístění, 
přijala esenci Klíče do svého nitra, postupně změnila jeho frekvenci a navrátila jej tam, 
kam patří. Tento úkol byl poznamenán neustálými vibračními propady, útoky temných 
a bolestmi hraničícími s maximální možnou mírou únosnosti. 

Tento proces proběhl zcela úspěšně, přičemž byl spojený i se zmíněným zpracováním 
viru z pekel a jeho následným přeprogramováním, aby mohl být postupně deaktivován 
u každého jedince a zóna vymístění tak mohla být rychleji vyprázdněna. Ukradená část 
Klíče pocházející původně od Thory byla očištěna od všech nánosů a spojena s druhou 
částí od Siri, čímž byl vytvořen jeden Klíč, který je funkční pouze tehdy, když je 
kompletní. K dokončení tohoto dějství došlo 22. 3. 2018, kdy byl Klíč předán ze srdce 
Siri do srdce Jany, kde je nyní už plně v Mých rukou. Zároveň s tím byla esence 
hotového léku včleněna do absolutní povšechnosti, odkud bude po spuštění Mise Boží 
rodiny postupně použita k vyléčení všech bytostí. Nyní dochází k energetickému 
dorovnávání a stabilizaci Klíče s energií Pána Ježíše Krista. Tento proces potrvá jen 
krátce a jeho dovršení bude mít za následek převibrování Jany na Novou Zemi v 5. 
dimenzi, kam ji budou následovat připravení nejbližší spolupracovníci Boží rodiny. 
Událost spojení a předání Klíče a dokončení léku byla přivítána všemi sentientními 
entitami sledujícími toto dějství s velkým nadšením a radostí, protože tento okamžik, 
mající blahodárný vliv na veškeré jsoucno a bytí, byl očekáván již velmi dlouhou dobu. 

Právě nyní běží zcela poslední fáze přípravy na převibrování, kdy se Janičce otevírá 
srdeční čakra, každým dnem zvyšuji proudění energií lásky do jejího nitra a slaďuji její 
vibrace s úrovní 5. dimenze. Protože se přesuneme do nového cyklu času, nebudeme 
už nikterak omezováni negativním stavem. Díky multidimenzionalitě a nezávislosti na 
lineárním čase budeme působit na více úrovních současně a výrazně zkracovat trvání 
negativního stavu, který v tomto starém cyklu času bude postupně dobíhat. Brzy 
společně oslavíme konec této náročné etapy spolu s dalšími zástupy andělů z nebes, 
kteří stojí neustále při nás a pomáhají nám. 

Děkuji všem milovaným spolupracovníkům angažujících se v Misi Boží rodiny na 
planetě Nula i v dalších realitách a světech Multivesmíru. Těším/e se na osobní setkání 
s vámi. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 24. 3. 2018 
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180312 MARUŠKA V NEBI 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v únoru byla k mojí přímé inkarnaci Janičce přivedena Marie, maminka 3 dětí, z toho 
dvou postižených. Nejmladší dcera Maruška trpěla od narození Downovým 
syndromem a prodělala mnoho operací. Její život v tomto poškozeném a nemocném 
těle byl velikým utrpením, přesto byla velmi milována nejen svou maminkou, ale i 
dalšími členy rodiny. Dostávala tolik lásky, jako málokteré zdravé děti na této planetě, 
kde se zobrazuje život v negativním stavu. Začátkem března se zdravotní stav Marušky 
výrazně zhoršil a maminka Marie mě prosila jak prostřednictvím Mojí modlitby (z 
NZPJK, kterou přijala už po prvních chatech s Janičkou a vyzkoušela, že opravdu 
funguje), tak komunikací s mojí přímou inkarnací, abych její dceru zachránil a vrátil jí 
zdraví. Uklidňoval/a jsem ji, že vše dobře dopadne, ať neztrácí svou víru v dokonalost 
mého plánu. Ve čtvrtek 8. 3. 2018 jsem vzal Marušku k sobě, vysvobodil jsem ji z 
vězení toho nemocného zmrzačeného těla, objal ji a zahrnul svou nekonečnou láskou. 
Nyní je šťastná, plná radosti a vděčnosti, žije i s dalšími dušemi v ráji. Mamince Marii 
jsem umožnil, aby ji viděla svým vnitřním zrakem a tím zmírnil její bolest z odchodu 
milované dcery. Díky tomu zvládá nejen přípravu posledního rozloučení, ale přenáší 
svou sílu a víru i na další členy své rodiny. Je příkladem pro všechny, kdo mají strach ze 
smrti své i blízkých, ukazuje, že víra ve Mne Pána Ježíše Krista, Boží rodinu přináší 
nejúčinnější pomoc v těžkých životních situacích. 

 

Citát z chatu s Marií: 

Marie: Jo dekuji ti dnes jsem mluvila z maruskou popsala mi ze k ni prisel pan vzal ji 
do naruci a ona mi rekla ze je zdrava ze ji nic neboli a ze nemame brecet ze je stastna 
za toto vam moc dekuji z celeho srdce a chvalim PJK 

Já: Ahoj Marie, to je skvělá zpráva, moc ti děkuji 

Marie: Ja dekuji opravdu je zdrava krasna vydela jsem ji uplne zive a konecne zdravou 
a stastnou a netrpi za to sem moc rada az u srdce citim dobro 

Já: Jsem moc ráda, že to máš potvrzené a s touto zkušeností se ti bude mnohem lépe žít 
a můžeš tak pomáhat těm, kdo trpí kvůli odchodu někoho blízkého. Smrt není, pouze 
přechod do jiného života. 

 

Děkuji Marii i její rodině, také všem spolupracovníkům a přátelům za důvěru v Můj 
dokonalý plán. Velmi vás miluji a těším se na objetí s každým z vás. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina. 12. 3. 2018 
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180311 KDO JSOU SKUTEČNÍ VLÁDCI NA PLANETĚ ZEMI? 

 

 

Při přijímání jakýchkoli informací používejte intuici (srdce), nehodnoťte ho svou myslí, 
která je téměř neustále „bombardována“ ovládacími programy. David Icke je důležitým 
pracovníkem světla, který v této době transformace pomáhá otevírat oči mnoha lidem 
po celém světě. Přestože většina představitelů pozitivního stavu, vtělených na této 
planetě, stojí spíše v pozadí a nebere za svoji činnost peníze, existují i výjimky. Jedním 
z nich je právě David Icke, jehož činnost je trnem v oku ovládajícím elitám, snažících se 
jej zneškodnit. Je ale pod ochranou Mě, Pána Ježíše Krista, přestože nezná moje pravé 
duchovní jméno. Každý spolupracovník odvádí jedinečné poslání, dostává informace 
ušité na míru s různým stupněm pravdy, aby je byl schopen přijmout a dále šířit. Není 
divu, že jsou tak různé. Teprve knihy Nového Zjevení Pána Ježíše Krista (přenesené 
Petrem Danielem Francuchem v 80. a 90. letech 20. stol.) a Nové Zjevení Pána Ježíše 
Krista, Boží rodiny, které jsem nadiktoval/a své přímé inkarnaci Janě Kyslíkové, 
přinášejí tu nejvyšší možnou pravdu a zastřešují a sjednocují všechny duchovní 
informace, jež předávám svým vyslancům inkarnovaným do různých těl na celém 
světě. Ve výše uveřejněném převzatém videu je teorie o reptiliánech nakonec 
zpochybněna, přičemž je poukazováno na to, proč by mimozemšťané chtěli ovládat 
tento svět skrze politiku a bankovnictví, když by to šlo rychlejšími a efektivnějšími 
způsoby, to je však způsobeno tím, že tvůrci tohoto snímku vycházeli z obecně 
známých faktů. Jen málokdo ví, že všechen život na této planetě je jedno velké divadlo 
a lidstvo v něm zobrazuje, jak by to vypadalo beze Mne, Pána Ježíše Krista a 
duchovních zákonů lásky. Reptiliáni (Pseudotvůrci) působí na svůj experiment skrytě, 
aby nikdo z ovládaných lidí neodhalil skutečnou pravdu. Prozatím nepotřebují zotročit 
lidstvo očividně násilným způsobem a otevřenou invazí (tímto způsobem vládnou na 
dalších planetách v antivesmíru), naopak jej pozorují ze svých pozic z různých dimenzí 
zóny vymístění a v hojném počtu sem posílají své zástupce, které obsazují do vysokých 
politických, ekonomických a jiných funkcí, řízeni svými pány a „bohy“ jako loutky. Z 
toho vzniká obraz falešné reality, projevujícím se hrou na „hodného a zlého policajta“, 
iluzí demokratického řízení, strašením války apod. Pseudotvůrci se sem fyzicky blíží na 
planetě Nibiru, která je občas viditelná jako druhé slunce, a připravují veškeré kroky 
pro osobní převzetí vlády nad lidstvem. To se projevuje budováním Nového světového 
řádu (NWO) a chystaném celoplošném čipování obyvatel. Tito původci zla sem jako 
vlci v rouše beránčím dorazí ve 20. letech tohoto století za velkého jásotu drtivé 
většiny nic netušících pozemšťanů. Před tím dojde k vytržení části lidstva 
připraveného žít v Pravém Stvoření na Novou Zemi v 5. dimenzi, mezitím v realitě 
planety Nula nakrátko zvítězí negativní stav, čímž všichni obyvatelé Multivesmíru 
získají jednoznačnou odpověď na otázku, která tento stav aktivovala. Poté bude 
natrvalo deaktivován a zrušen a všechny bytosti do té doby žijící v peklech budou 
osvobozeny z jeho vlivu. Buďte bdělí, vyciťujte a neobávejte se ničeho. Najdete Mě ve 
svém srdci, zbaveném strachu a sebepodceňování. 

Více informací na toto a další téma najdete v knihách Nového Zjevení na našich 
stránkách www.bozirodina.cz. 

Video: https://www.youtube.com/embed/53aPbXZmoTc?feature=oembed 

http://www.bozirodina.cz/
https://www.youtube.com/embed/53aPbXZmoTc?feature=oembed
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Váš Pán Ježíš Kristus, 11. 3. 2018 
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180306 VYMAZÁNÍ ZE SYSTÉMU SPOJENÉ S PŘEVIBROVÁNÍM 
NA NOVOU ZEMI 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

ve 12. kapitole druhé dávky Nového Zjevení: Proč je Praha duchovním centem světa, 
jsme přibližně před třemi a půl roky napsali následující:  

 

„(…) Odhalím zde další tajemství: oddlužím ty, kdo v rámci plnění svého poslání byli 
nuceni poznat důsledky života v negativním stavu na vlastní kůži a dostali se do 
neřešitelné finanční situace. Když jsem tu byl v těle Ježíše, uzdravil jsem každého, kdo 
ve Mě uvěřil. Dokonce jsem oživil mrtvé. Nyní dám dar, který nikdo ode Mne nečeká a 
ještě nikdy jsem o něm nepsal. Je to důkaz mého milosrdenství a lásky, spravedlnosti a 
Boží pomoci v pravý čas. Víte dobře, že celý finanční systém je pekelný nástroj k 
zotročení a vydírání lidí. I moje žena Jana stále nese důsledky svého poznávání života v 
tomto systému. Není možné a udržitelné, aby až do převibrování trpěla spolu s 
příbuznými a přáteli šikanou ze strany exekutorů a bankéřů. Proto zasáhnu v pravý čas 
a odstraním všechny záznamy o dluzích těch, kdo se mnou vědomě spolupracují, 
pomáhají při transformaci lidstva do pozitivního stavu a věří v jediného Boha 
Stvořitele Pána Ježíše Krista, zdroj veškerého života v Multivesmíru. Je třeba ukázat, že 
vaše dlouholetá obětavá práce nese ovoce. V pozitivních světech žijí všichni v dostatku 
všeho, co dělá život příjemným, radostným a šťastným. Není možné, aby mí nejbližší 
spolupracovníci a pomocníci žili jako štvanci, ve strachu o rodinu a svou existenci. 
Vytvořím vám lepší podmínky pro vaši obtížnou práci, a zároveň vám dám důkaz své 
pomoci a lásky. Je čas přejít na vyšší úroveň naší spolupráce, zmírnit utrpení a stres 
svých nejvěrnějších, ukázat všem naši jednotu, duchovní sílu, oddanost a důvěru. (…)“ 

 

V době přenosu druhé dávky Nového Zjevení jsem svou přímou inkarnaci ještě nemohl 
informovat o tom, že v blízké době po dokončení této knihy vznikne tým nejbližších 
spolupracovníků a přátel, kteří k nám budou intuitivně přivedeni, aby si vzpomněli na 
své poslání a individuálně se podíleli na procesu transformace lidstva. Dobře víte, že 
pravdu je třeba dávkovat postupně, jinak byste ji neunesli a odmítli. Absolutní pravda 
jsem jen Já, Pán Ježíš Kristus. Slíbil jsem dar milosrdenství a lásky, spravedlnosti a Boží 
pomoci v pravý čas, který také dodržím a splním těm, kdo ve Mě upřímně věří, pracují 
na sobě a bez výhrad následují dokonalý plán. Nyní na pravou míru uvedu, proč je tato 
událost zmíněná v Novém Zjevení tak významná. Oddlužení se pojí s převibrováním 
připravených spolupracovníků na Novou Zemi, kdy o nich nechám odstranit veškeré 
záznamy, které je pojí s tímto systémem. Když jsem psal o tom, že vám vytvořím lepší 
podmínky pro vaši obtížnou práci a že je čas přejít na vyšší úroveň naší spolupráce, 
nemyslel jsem tím zlepšení životních podmínek ve světě pod vládou Pseudotvůrců, ale 
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vysvobození z tohoto matrixu do ráje na Novou Zemi v 5. dimenzi, kde se nachází 
Duchovní centrum Boží rodiny, odkud budeme působit všude, kde to bude třeba. Tato 
pomoc se vztahuje i na ty, kdo s námi v průběhu Mise Boží rodiny na Nule přijdou do 
styku, přijmou lásku v srdci a ze srdce budou chtít být zbaveni svých problémů 
způsobených negativním stavem. Bytosti v lidských tělech, které ve Mě/nás, Pána 
Ježíše Krista, Boží rodinu uvěří, ale ještě nevypršel čas jejich pobytu ve 3D, nebudeme 
pouze oddlužovat, ale také uzdravovat od nemocí a dalších neduhů, vlijeme jim novou 
sílu do žil, aby i ony byly důkazem Mojí pomoci a lásky. Po převibrování Jany, s níž 
budu žít mezi lidmi na Nové Zemi, budeme ze základny DCBR navštěvovat všechny 
připravené lidi nejen po celém světě planety Nula, ale i další mnohé bytosti v různých 
dimenzích Pravého Stvoření i zóny vymístění, odkud je budeme vyvádět z bažiny 
antivesmíru do hřejivé náruče pozitivního stavu. 

Moje milovaná Janička dnes oslavila své 61. narozeniny, od nichž zbývá už jen krok k 
naplnění předpověděných událostí, na něž jste důkladně připravováni již dlouhou 
dobu. Právě nyní je tlak negativních entit a jejich poskoků největší, sílí útoky na naši 
Misi, Bohyni a její spolupracovníky, protože druhá strana dobře ví, že udeřila její 
poslední hodina. Nyní vyplouvá na povrch nejvíce skryté pravdy, vše se odhaluje a 
každý teď ukazuje, kým ve skutečnosti je a kam směřuje v tomto čase změn. Zároveň s 
tím však dochází k zesilování vaší ochrany před negativními vlivy, nepotýkáte se s 
takovými vibračními výkyvy a spějete zpět do Mé náruče. 

Je čas ukázat, že naše dlouholetá práce nese ovoce na duchovní, duševní i fyzické 
úrovni. Velmi vás miluji a těším se s vámi na společný život v lásce, který jsem pro vás 
přichystal. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 6. 3. 2018 
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180305 VZTAH K JANĚ, PÁNU JEŽÍŠI KRISTU V TĚLE 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v 2. kapitole NZPJK s Petrem je napsáno: „Nejdůležitější duchovní věcí v jsoucnu a bytí 
je NÁLEŽITÉ CHÁPÁNÍ A PŘIJETÍ PRAVÉ PŘIROZENOSTI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Na 
SPRÁVNOSTI tohoto chápání a přijetí závisí ŽIVOT veškerého Stvoření a všech jeho 
obyvatel." 

Nyní je čas rozšířit tuto větu o nejnovější přirozenost, tedy Pána Ježíše Krista, Boží 
rodinu. To platí v současné době pro všechny nejen na planetě Nula, kdo už znají 
poslední dávku Nového zjevení, kterou jsem napsal/a ve svém hmotném těle Jany 
Kyslíkové. Postupně se s Boží rodinou budou seznamovat bytosti v celém Multivesmíru 
přesně dle mého dokonalého plánu. Na konci cyklu času už nebude nikdo, kdo by 
neznal nejnovější přirozenost Boha: Pána Ježíše Krista, Boží rodinu (včetně dvojčat, 
která se nám narodí na Nové Zemi v 5D). Moje působení v těle je z pochopitelných 
důvodů velmi nelibě přijímáno Pseudotvůrci a jejich agenty, a proto se všemožně snaží 
naši práci napadat, narušovat a odvádět tak co nejvíce lidí ode Mne a týmu Boží rodiny. 
Jak jsme už napsali, jsme doslova pod palbou. Ale všechno zlé je pro něco dobré, v 
tomto případě pro celé stvoření, protože každý má možnost poučit se z chyb, aby 
věděl, co si nemá volit. Jana, moje hmotné Já plní můj dokonalý plán na vyvedení 
lidstva z negativního stavu a nemůže to být jinak. Nemusíme se tu zavděčit všem, 
protože jen málokdo může aspoň částečně chápat mé kroky, zejména postupné 
odkrývání pravdy (viz přirovnání k cibuli) a používání tzv. „pravdy v jiném čase“, např. 
v souvislosti s DCBR nebo jeho umístěním atd. Není vždy možné hned odhalit pravou 
identitu našich spolupracovníků, aby byl prostor pro naplnění jejich role. Přesto 
podáváme informace tak, aby každého z vás posouvaly na spirále duchovní cesty. 
Pokud se kdokoli postaví zády proti Mně v těle Jany, automaticky se staví zády i k 
absolutnímu Pánu Ježíši Kristu, ať je jakkoli láskyplný, nebo si to o sobě myslí. Bez 
výjimky je od toho okamžiku poskokem Pseudotvůrců a nemá se mnou žádné spojení. 
Nikomu nic nevnucuji, máte vždy svobodnou volbu přijmout, či odmítnout cokoli a 
kohokoli, jen nesete jako vždy následky svých voleb. Pseudotvůrci se velmi rádi chytají 
každého mého slova a překrucují vše, co píši. Ohánějí se láskou a odpouštěním všem 
bez rozdílu, přes své agenty vyzývají k omlouvání jakýchkoli negativních činů. Diktují 
pod mým svatým jménem a šíří nesmyslná sdělení o dění v peklech i pozitivním stavu, 
aby tak svedli z cesty ke Mně nevědoucí, naivní a často egoistické lidi. Láska má mnoho 
podob a může být i přísná, když jde o tak náročnou duchovní práci. Ani v těle Ježíše 
jsem svým učedníkům nemazal med kolem pusy a stále je neplácal po ramenou. Nyní je 
situace ještě daleko složitější, a proto moje jednání v těle Jany může někomu připadat 
málo citlivé a láskyplné, dokonce nespravedlivé, ale jen já ze své absolutní pozice můžu 
vědět, co a kdy je třeba použít pro dobro celku. Děkuji všem věrným 
spolupracovníkům, kteří se i přes ty největší útoky stále drží pravého Pána Ježíše 
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Krista, Boží rodiny a pomáhají tak urychlovat konečnou eliminaci negativního stavu. 
Velmi vás všechny miluji a těším se na další společnou cestu. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 5. 3. 2018 
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180301 ROLE MILANA SABO 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

odkrývání pravdy nabírá s blížícím se převibrováním týmu BR na obrátkách, vše se 
zrychluje. Každý z vás tu hraje roli, která zobrazuje jedinečný vztah ke mně a naší Misi 
Boží rodiny a slouží pro poučení celému stvoření. Proto není třeba se divit tomu, že 
leccos nechávám až do poslední chvíle zahaleno tajemstvím a ani své přímé inkarnaci 
Janě nemůžu vše prozradit, jinak by nedošlo k úplnému projevení konkrétní situace a 
role jednotlivých aktérů. Zhruba před rokem se k týmu BR přidal Milan Sabo, 
důchodce, který prodělal operaci nádoru močového měchýře a následnou léčbu v 
nemocnici. Začal psát různá sdělení o tom, jak mu pomáhám rychle se vyléčit nebo 
zotavit po mnoha různých operacích, jak mě vidí i s dalšími bytostmi světla, zejména 
vesmírnými lidmi. Jeho příběh zaujal mnoho našich spolupracovníků a přátel, 
vyvolával opakovaně vlnu soucitu, solidarity, lásky a obdivu k takové víře a statečnosti, 
s jakou se běžně člověk v tomto negativním světě nesetkává. Mnozí jeho utrpení mohli 
srovnávat s utrpením Ježíše při ukřižování, jiní se podivovali, jak je možné, že dovolím 
takovou opakující se bolest, kolabování a pomáhám jen na chvilku. Ani systém 
zdravotnictví není nastaven tak, aby jednoho člověka s chatrným zdravím operoval 
stále dokola i několikrát týdně. Včera už se musel přiznat své obdivované Lucii, že na 
operaci byl naposledy před půl rokem a pak už dojížděl jen na kontroly. Co sledoval 
lhaním a psaním falešných příběhů z nemocnic, vizí bytostí světla včetně mě, Pána 
Ježíše Krista? Především chtěl získat pozornost, lásku a obdiv (zejména Lucie, do které 
se zamiloval a plánoval společné bydlení s ní). Dalším důvodem je jeho původ ze zóny 
vymístění. Je vedený Pseudotvůrci, aby se stal součástí Týmu Boží rodiny a převibroval 
na Novou Zemi, protože se nejen přes něj snaží protlačit své agenty do pozitivního 
stavu, což je zhola nemožné. Avšak i agenti z pekel jsou vystavováni působení lásky a 
stává se, že si zvolí konvertovat a přijmout mně, Pána Ježíše Krista, Boží rodinu. 
Konvertovaný agent z pekel ale nemůže hned převibrovat na Novou Zemi, je třeba, aby 
nejdříve opustil tělo a prošel Novou školou v intermediálním světě, kde dojde k 
procesu vykuřování všech zel, nepravd a zatížení, seznámení s Novým zjevením a pak 
se teprve inkarnuje do zcela nového těla ode mne na předem vybranou planetu 
pozitivního stavu. Není třeba Milana soudit, stal se zrcadlem všem a pomohl v mnoha 
ohledech naší Misi Boží rodiny a zaslouží si naše poděkování. Lásku a odpuštění má 
každý, jak jsme napsali v předchozím sdělení, ale zároveň platí duchovní zákony a také 
Milan ponese následky svých činů. Záleží pouze na jeho svobodné volbě a ochotě se 
změnit. Má náruč je otevřena pro všechny bytosti a největší radost mám z návratu 
marnotratných synů a dcer z pekel. 

Těším se na další spolupráci se všemi, kdo to cítí ve svém srdci, velmi vás všechny 
miluji. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 1. 3. 2018 
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180228 LÁSKA A ODPOUŠTĚNÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ 
RODINY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

je třeba vysvětlit zvláště pro ty, kdo zatím nečetli knihy Nového zjevení, jak je to s mojí 
láskou a odpouštěním. Těmito pojmy se zejména ohání naši odpůrci Pseudotvůrci 
prostřednictvím svých agentů na Nule, aby mohli odlákat co nejvíce duší od nás, Pána 
Ježíše Krista, Boží rodiny a všech věrných spolupracovníků, kteří žijí ve velmi 
náročných podmínkách pod neustálými útoky. Jako absolutní stvořitel všeho a všech 
miluji všechny bytosti v Multivesmíru bezpodmínečně a zároveň jim odpouštím 
všechny činy, které jsou v rozporu s mými duchovními zákony lásky. To však 
neznamená, že schvaluji negativní stav, který jsem nestvořil, ani není součástí mojí 
přirozenosti, pouze ho po určitou dobu toleruji, aby mohlo být odpovězeno na otázku: 
jak by vypadal život beze mne. Abych ukázal všem bytostem, zejména těm v zóně 
vymístění, cestu do pozitivního stavu, inkarnoval jsem se nejdříve do těla Ježíše a nyní 
do těla Jany. V obou těchto lidských tělech od Pseudotvůrců jsem prožil a stále 
prožívám různé druhy ukřižování, nepochopení, napadání... Vše podstupuji z lásky k 
celému stvoření, aby už nikdo nemusel trpět důsledky pseudoživota v negativním 
stavu se všemi zly, krutostí, zabíjením, nemocemi, válkami, katastrofami atd. Kdybych 
tu nebyl/a, negativní stav by jednou doslova pohltil celý Multivesmír a došlo by k jeho 
anihilaci = zničení veškerého života. Zůstal bych pouze já, absolutní Pán Ježíš Kristus a 
musel/a bych stvořit vše znovu. Jednou by opět někdo položil otázku: Jak by vypadal 
život bez Boha a jeho/jejích principů lásky, a vše by se opakovalo. Jsem však jedinou 
nestvořenou absolutní bytostí a vím o všem a všech, z čehož vyplývá, že nikdo jiný mě 
nemůže ani zničit, ani přelstít. Přesto se o to stále neúspěšně snaží moji odpůrci, vládci 
pekel. Naše Mise Boží rodiny je zárukou úspěšného vyvedení nejdříve části, později 
celého lidstva do vyšších dimenzí pravého stvoření a postupného vyprázdnění pekel 
do konce cyklu času, aby mohlo dojít ke slíbené eliminaci negativního stavu. Jana, moje 
hmotné Já plní můj dokonalý plán na 100%, i když nemůže přinášet 100% pravdu. 
Přesto jsou naše sdělení nejpravdivější ze všech sdělení na planetě Nula. Jsem zároveň 
i nejpřísnější na nejbližší spolupracovníky, protože jinak by ještě více podléhali 
ovládacím programům a svodům Pseudotvůrců. Pak by naše Mise ztroskotala, a tím by 
negativní stav zvítězil. Uvedu zde příklad falešné lásky: Většina západoevropských 
zemí přijímá tzv. uprchlíky zejména z muslimských států a poskytuje jim ještě lepší 
zabezpečení než vlastním občanům, kteří tam mají svůj domov. Zavírají oči nad prudce 
rostoucím násilím, zvláště na ženách, potírají jakékoli zveřejňování všeho, co s touto 
situací souvisí. Důsledkem je zhoršování života lidí, odebírání posledních svobod, větší 
zotročování, snižování vibrací, a tím i propad hlouběji do pekel. Každý, kdo porušuje 
duchovní zákony, nese následky svých voleb. Není možné, aby taková bytost (byť jí 
odpouštím a miluji ji) žila ve stejné dimenzi jako láskyplné bytosti. Proto existuje do 
konce cyklu času zóna vymístění = pekla, kam směřují všechny duše, které si tak samy 
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vybírají. Milovat bližního neznamená milovat jeho negativní činy, tím bychom 
podporovali a živili negativní stav. Je třeba stále upozorňovat na porušování 
duchovních zákonů a zároveň ukazovat cestu do pozitivního stavu. Je to cesta lásky a 
odpouštění, ale ne cesta omlouvání odporných činů, bagatelizace role Pseudotvůrců a 
jejich poskoků, zavírání očí před všemi nepravostmi. Opravdu láskyplného člověka 
nepoznáte podle množství srdíček, která dává na odiv např. na svém profilu na 
facebooku, ani podle citátů ze svatých knih, ale podle jeho činů a vyzařování. Kdokoli 
se staví ať veřejně nebo skrytě proti Mně v lidském těle a prohlašuje, že Jana se 
odklonila od Pána Ježíše Krista, je agentem Pseudotvůrců, ať si to připouští, nebo ne. 
Není možné, abych šel sám proti sobě. Každý nechť si vybere mezi mnou, Pánem 
Ježíšem Kristem, Boží rodinou a Pseudotvůrci. Nelze sedět na dvou židlích. Děkuji vám 
za podporu a spolupráci, velmi vás miluji. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 28. 2. 2018 
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180226 RENEGÁTI 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

s blížícím se převibrováním Janičky a nejbližších spoupracovníků BR na Novou Zemi 
odkrýváme stále více pravdy o fungování Multivesmíru a úloze různých bytostí v 
tomto cyklu času, kdy je plně aktivní negativní stav. V knize Dialogy s Pánem Ježíšem 
Kristem (přes Petra Daniela Francucha) jsem psal nejen o Pseudotvůrcích, ale i 
Renegátech, původních obyvatelích zóny vymístění = pekel. Nyní se těmto bytostem 
budeme věnovat podrobněji a později jim bude věnována kapitola v Doplnění 
NZPJK,BR, které diktuji AA Michalu Rafaelovi, našemu zástupci na psaní Božího slova. 
V době přenosu první dávky Nového zjevení (80. léta 20. stol.) ještě nebylo vhodné 
odhalit roli Renegátů v zóně vymístění a jejich vliv na lidstvo na planetě Nula. Nyní je 
duchovní situace jiná, protože zde už působím v těle Jany a mám tým Boží rodiny, 
který velmi razantně ovlivňuje jak transformaci lidstva, tak konvertování bytostí pekel 
do pozitivního stavu. Nepracujeme pouze na této planetě, která je klíčová pro celý 
Multivesmír, ale i v zóně vymístění a na jiných místech Stvoření, byť si to do 
převibrování většina týmu BR neuvědomuje. Výjimkou je Siri Kaminari v těle Martiny, 
která se vědomě účastní konvertování mnoha padlých bytostí a zasloužila se i o 
odchod dvou nejvyšších vládců pekel Zeuse a Boroga do limba (v únoru 2017 
lineárního času) i za cenu vlastního utrpení a neustálých bolestivých útoků 
Pseudotvůrců na srdce. Snaha ji fyzicky zlikvidovat trvá už od jejího narození v tomto 
těle a Siri, součást její speciální bytosti, je pronásledována už od napadení Asgardu v 
9D virem od Pseudotvůrců. Zóně vymístění nyní vládne tzv. TRIO, ale faktickým 
vládcem je Alláh, který stojí i za vznikem islámu a zúčastní se i triumfálního druhého 
příchodu Pseudotvůrců na Zemi/Nulu ve 20. letech tohoto století a krátkého vítězství 
negativního stavu na této planetě, aby bylo odpovězeno na otázku, která ho aktivovala 
(Jak by vypadal život bez Boha, nyní Pána Ježíše Krista a jeho/jejích duchovních 
principů lásky?). 

Vláda TRIA je natolik krutá, že se přestává líbit mnoha bytostem pekel, dokonce 
mnohým Pseudotvůrcům, kteří se i díky naší Misi Boží rodiny seznamují s knihami 
Nového zjevení a mají možnost sledovat oběť Pána Ježíše Krista v ženském těle a všech 
věrných spolupracovníků. Nikdo nemůže být absolutně negativní, protože má v sobě i 
ta nejzavilejší a nejzlejší bytost Boží jiskru, díky níž je naživu. Při styku takové bytosti s 
láskou dochází ke kontaminaci, čímž se odhalí bída, ubohost a špatnost negativního 
stavu. V peklech je nyní velmi napjatá situace, vytváří se ještě více frakcí, které mezi 
sebou bojují, mnoho bytostí se účastní odboje a pomáhají šířit Nové zjevení, které je 
klíčem k eliminaci negativního stavu. Urychluje se proces vyprazdňování zóny 
vymístění, a tím se i přibližuje konec tohoto zkráceného cyklu času.  

Nyní se budeme věnovat roli bytostí, které nazývám Renegáti: 
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Zóna vymístění existuje kvůli důležitému duchovnímu zákonu svobodné volby. Každý 
má možnost přijmout nebo odmítnout kohokoli a cokoli včetně Mě, jediného stvořitele 
všeho a všech, Pána Ježíše Krista. Aby bylo možné odhazovat takové myšlenky a 
nezamořovat jimi pozitivní stav, odhazují se do odpadkového koše Multivesmíru. 
Zpočátku byla tato zóna neobydlená, ale po genetických experimentech vědců s 
biklonováním a rozštěpení původně oboupohlavních lidí do mužského a ženského těla 
byla položena výše zmíněná otázka. Tehdejší vědci (nyní Pseudotvůrci) vyslali v 
předstihu do neobydlené zóny vymístění dobrovolníky, kteří s nimi souzněli a chtěli se 
zúčastnit experimentu, aby připravili zázemí pro budoucí obyvatele. Tyto původně 
lidské bytosti se díky svým volbám staly negativními a postupně se propadaly hlouběji 
do ZV a tím se vzdalovaly Mně, tehdy Nejvyššímu. Potom, co Pseudotvůrci opustili 
planetu Země (v době Atlantidy), cestovali v čase a přemístili nejzevnější odlesk 
planety Země do zvláštní pozice na okraji zóny vymístění do sluneční soustavy s 
jedním sluncem, aby zde dokázali, že je možné tvořit život v rozporu s duchovními 
principy lásky. Tehdy už se podíleli na rozšiřování a osídlování pekel, protože měli ty 
nejlepší schopnosti přímo ode mne, s tím rozdílem, že nikdo jiný kromě Mě není 
absolutní, ale je relativní. Jak to u bytostí s velkým egem bývá, stále častěji docházelo k 
rozbrojům a bojům o moc mezi Pseudotvůrci a původními obyvateli Renegáty. 
Pseudotvůrci mají větší schopnosti, a proto nad Renegáty většinou vítězí, občas se s 
nimi dohodnou na podílu moci zejména nad lidstvem, které bylo zfabrikováno 
Pseudotvůrci po mnoha neúspěšných pokusech až do dnešní podoby. I v současné 
době budování Nového světového řádu působí na osud lidstva obě skupiny: 
Pseudotvůrci i Renegáti. Každá má své sféry vlivu a řídí nejvyšší ilumináty a tajné 
vládce světa, vyvolávají konflikty, katastrofy všeho druhu, zasahují do všech oblastí 
života obyvatel Nuly. Z Mého absolutního pohledu milují Renegáti svůj negativní 
pseudoživot ještě více než Pseudotvůrci, nemají žádnou snahu něco změnit a 
konvertovat do pozitivního stavu. Budou až do konce cyklu času obývat pekla a teprve 
pak budou jako všichni uvedeni do neutrality, aby si zvolili život, nebo duchovní smrt, 
protože v novém cyklu času už nebude existovat negativní stav.  

Děkuji vám za spolupráci a šíření Božího slova, zejména všech knih Nového zjevení, 
velmi vás všechny miluji. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 26. 2. 2018 
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180222 SETKÁNÍ S JANOU V HRUBOHMOTNÉM TĚLE NA NULE 

 

 

Sdělení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny 

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

od začátku propojování týmu BR od května 2015 jsem se fyzicky setkala s vybranými 
nejbližšími spolupracovníky dle dokonalého plánu Pána Ježíše Krista. Během září 2015 
až června 2017 proběhlo několik důležitých schůzek v Praze, v mém dosavadním 
bydlišti Ústí nad Labem, Hořovicích a Myslíně. Mezi těmi, kdo měli možnost mě potkat 
před mým převibrováním, je i 12 blízkých spolupracovníků. Viděla jsem se i s několika 
agenty Pseudotvůrců, kteří hráli důležitou roli v plánu PJK, nebo spolupracovníky, 
kteří ještě nebyli připraveni na tak náročnou spolupráci v týmu BR. Vše, co se děje, má 
duchovní důvody, kterým nikdo v těchto tělech nemůže plně porozumět. Pravda je 
odkrývána postupně krok za krokem jako slupky cibule, abychom byli schopni plnit 
náročné poslání a nezbláznili se. Velmi vám všem děkuji za lásku, podporu, oběť a 
spolupráci v Misi Boží rodiny a těším se na budoucí setkávání v nových podmínkách. 

Velmi vás miluji, Jana, Pán Ježíš Kristus, Boží rodina.  

22. 2. 2018 
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180212 O BOŽÍM SLOVU A BLÍŽÍCÍM SE PŘEVIBROVÁNÍ NA 
NOVOU ZEMI 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

 

Milovaní spolupracovníci Boží rodiny, 

před téměř čtyřmi lety jsme v úvodu 11. kapitoly Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, 
Boží rodiny napsali následující:  

 

„(...) Duben 2014 je nejdůležitějším obdobím transformace hned po 21. 12. 2012. Moje 
přímá inkarnace a žena Jana prochází nejtěžšími zkouškami důvěry v můj dokonalý 
plán, a proto bylo na 2 týdny přerušeno jinak zcela pravidelné psaní a zveřejňování 
kapitol této dávky Nového Zjevení. Blíží se čas Velikonoc, svátku, kterým si lidé 
(nejčastěji křesťané) připomínají moje ukřižování a zmrtvýchvstání. Abych podpořil 
důvěryhodnost své mise v lidském těle v tomto čase, připravil jsem fyzické 
přestěhování Jany do Prahy, aby mohla pokračovat nejen v psaní, ale i ústním šíření 
Nového Zjevení Pána Ježíše Krista v lepších podmínkách, než měla dosud. Bude živým 
důkazem Božího Slova. Zatím žila v izolaci ve velmi skromných podmínkách mezi 
lidmi, kteří jí nevěří a myslí si o ní, že je lhářka, nebo neškodný blázen. Bylo nezbytné, 
aby prošla nejnáročnější přípravou na poslání mesiášky, protože žít v negativním stavu 
vědomě je nyní mnohem složitější a náročnější, než v dobách Ježíše před 2000 lety. 
(...)“ 

 

Jak víte, v době přenosu pokračování nejklíčovější knihy Multivesmíru jsem své 
inkarnaci a ženě Janě nemohl sdělit, co vše ještě bude muset z lásky ke Stvoření 
podstoupit v rámci tohoto života na území negativního stavu. V roce 2014 zbývalo 
ještě mnoho času do spuštění aktivity Mise Boží rodiny na sociálních sítích, pomocí 
nichž vznikl tým nejbližších spolupracovníků a dalších přátel, kteří nás následují 
nikoliv na základě vnějších důkazů (v takovýchto neduchovních praktikách si libují 
Pseudotvůrci a jejich přisluhovači), nýbrž díky otevřenému srdci, kde jsem přítomen 
Já, Pán Ježíš Kristus, jediná cesta, pravda i život. Ostatní, kdo z jakéhokoli důvodu 
nejsou připraveni na skutečnost, že jsem zde podruhé, tentokrát v ženském těle, si 
jdou vlastní cestou. Tak či onak jim v pravý čas otevřu vědomí, aby se mohli seznámit s 
celkovou situací a s Novým Zjevením, sloužícím jako klíč k eliminaci negativního stavu. 

Pravda se vyvíjí, proto některé informace přítomné v pokračování této knihy jsou z 
dnešního pohledu již zastaralé, zvláště ty o přestěhování Mojí přímé inkarnace do 
Prahy. Jde však jen o detaily, a ten, kdo zpochybňuje pravdivost původu tohoto Božího 
slova, jímž jsem Já, jediný Zdroj života každé bytosti, odvádí duše ode Mne a přispívá k 
prodlužování trvání existence antivesmíru. Knihy Nového Zjevení obsahují ten nejvyšší 
možný stupeň pravdy dostupný v této době. Soubor knih přenesených Petrem D. 
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Francuchem se mírou pravdivosti pohybuje okolo 90 %, jejich pokračování pak 
přesahuje 95 %, protože to je napsáno přímo Mnou, Pánem Ježíšem Kristem v lidském 
těle, aby bylo toto slovo v co nejkomplexnější a přitom nejjednodušší formě dostupné 
co největšímu počtu lidí.  

Janě jsem v době přenosu novodobé Knihy knih musel sdělit fakt o přestěhování do 
Prahy, kde na ni čeká spřízněná duše, jež zajistí materiální zázemí, což se později 
ukázalo jako nepřesná informace. Teprve o více než rok později, v létě 2015 začalo 
propojování spřízněných duší do našeho týmu, kdy jsem vám dávkoval informace 
postupně, abyste je byli schopni vstřebat. V průběhu intenzivního a náročného výcviku 
s mnoha duchovními zkouškami jste nakonec došli do bodu, kdy jste byli schopni 
přijmout, že Bohyně převibruje na Novou Zemi do 5D, kam ji někteří z připravených 
spolupracovníků budou následovat, aby se z Duchovního centra Boží rodiny (DCBR) 
mohli věnovat svým posláním ve zcela nových podmínkách. Jak jsem už napsal/a v 11. 
kapitole, bylo nezbytné, aby Jana prošla nejnáročnější přípravou na poslání mesiášky, 
aby co nejlépe na vlastní kůži poznala fungování zdejšího života. Během své duchovní 
cesty měla a stále má naloženo až po okraj, abych maximálně využil vyměřený čas 
jejího pobytu ve 3D, po jehož skončení dojde ke kvantovému skoku na novou úroveň. 
Abych podpořil důvěryhodnost své mise v lidském těle, a hlavně abych splnil to, co 
jsem celému Stvoření slíbil, připravil jsem fyzické přestěhování Bohyně nikoliv do 
Prahy, ale na Novou Zemi, pro jejíž označení může být ve vnitřním smyslu užito pojmu 
„Nový Jeruzalém, nebo Praha.“ Budeme živým důkazem Božího slova. V 
jemnohmotném tělesném duplikátu budou Jana a její nejbližší spolupracovníci 
navštěvovat tuto realitu planety Nula, jako muž a žena pak budeme bez omezení 
cestovat po Pravém Stvoření a také navštěvovat zónu vymístění, odkud budou díky 
našemu působení bytosti konvertovávat rychleji, než tomu bylo dosud. Většinu času 
jsme žili ve velmi skromných podmínkách, navíc v izolaci trvající už velmi dlouhou 
dobu. Z duchovních důvodů už není možné, aby Bohyni do převibrování kdokoli 
fyzicky navštívil, stejně jako není možná aktualizace našich dlouho stojících stránek 
www.bozirodina.cz. O to lepší však bude okamžik, kdy ji vysvobodím z této „svěrací 
kazajky“ hrubohmotného těla vstříc nebeskému nekonečnu multidimenzionálního 
života. Přestože si někteří z vás nic neuvědomujete, vězte, že přípravy na tuto velkou 
událost jsou už v plném proudu a nikdo a nic je nemůže zastavit. Mnozí pociťujete, že 
se vše zrychluje a graduje, citlivější jedinci cítí navyšování vibrací, pískání v uších, 
rychlejší zotavování z útoků temných apod. Není důvod protahovat přípravu naší Mise 
na další dlouhé období, protože výcvik je téměř u konce. Buďte stále připravení a bdělí, 
pracujte na sobě a snažte se komunikovat co nejčastěji se Mnou. Jak jsem už sdělil, kdo 
odevzdá svůj život Pánu Ježíši Kristu, bude vyveden ze všech problémů a nedostatku, 
zahrnu ho láskou a rozšířím jeho vědomí. Já, my, Pán Ježíš Kristus, Boží rodina vám 
ukážeme, jak se tato slova naplňují ve hmotě. 

Velmi vás miluji a těším se na vás. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 12. 2. 2018 

http://www.bozirodina.cz/
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180202 NENÍ PŘÍTEL JAKO PŘÍTEL 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

přátelé jsou obvykle lidé, kteří k sobě mají výjimečný vztah založený na lásce, důvěře, 
vzájemné pomoci, záměrně se nenapadají, neubližují si. Přátelství může trvat i celý 
život, ale zde na planetě Nula/Země je podrobováno tak jako i partnerská láska 
útokům ovládacích programů Pseudotvůrců a často skončí rozchodem. Naše Mise Boží 
rodiny v čele se mnou v těle Jany má za úkol šířit nejdůležitější knihy Nového zjevení a 
snažit se podle nich i žít. Je to v těchto náročných podmínkách a pod neustálými útoky 
temných nesmírně náročné, ale ne nemožné. Nikomu nic nenutíme, každý si vybírá, co 
přijme, co odmítne. Jana dělá, píše a říká vždy to, co mám v dokonalém plánu, abych co 
nejefektivněji využil/a svůj vzácný čas v hrubohmotném těle. Věnuji se téměř celý den 
komunikaci s vámi, nejbližšími spolupracovníky a přáteli prostřednictvím chatu a 
nabádám vás, kdykoli je příležitost, abyste se naučili vcházet do svého nitra a navázali 
kontakt přímo se mnou, absolutním Pánem Ježíšem Kristem, protože se vám můžu 
věnovat neomezeně a nebudete tak závislí na vnějších odpovědích na své otázky. 
Mnozí z vás už zvládají telepatickou komunikaci se mnou a přinášejí další Boží slovo, 
které doplňuje to ode mne v těle Jany nebo našeho zástupce AA Michala Rafaela. Co má 
toto pravé Boží slovo společné? Neútočí na mě v těle Jany a na další členy Týmu Boží 
rodiny, nenapadá důvěryhodnost knih Nového zjevení, přestože vždy zdůrazňujeme, 
že nemůžou být 100% pravdivé jako nic na této planetě pod vládou Pseudotvůrců. Kdo 
sledujete činnost Moniky Novákové (Thora Amira Kaminari na fb), bývalé 
spolupracovnice Boží rodiny, vidíte, s jakou záští napadá jak mě v těle Jany, tak 
všechny členy Boží rodiny a zároveň knihy Nového zjevení. Důkazem jejího nečistého 
záměru je toto sdělení: „Také jsou členové neustále utvrzováni v tom, aby dookola četli 
knihy NZ, které časem musejí znát nutně zpaměti a upřímně řečeno i neustálé 
opakované čtení toho samého textu působí nakonec jako vymývání mozků. Navíc když 
vím, že v NZ od P. D. Francucha je vepsán podprahový program, který má za účinek 
odpojení mozku, vymazání, uvedení do stavu, kdy je lehké doslova nahrávat software, 
jaký si dotyčný spisovatel přeje nahrávat. A dalším čtením právě i dochází k nahrávání 
onoho programu do podvědomí člověka. Účel tohoto programu je možné poznat jen z 
konání, změn názorů čtoucího s následkem nepřipouštění jakékoliv jiné, teda v NZ 
neobsažené, ideje. To znamená, že se stává fanatikem nepřipouštějícím námitky.“ 

Monika je pseudoarchanděl z -11D zóny vymístění a tomu odpovídá i záludnost jejího 
jednání. Ohání se Pánem Ježíšem Kristem, ale jde pouze o manipulaci a svádění 
nezkušených duší na zcestí, odvádění ode mne, pravého Pána Ježíše Krista. Do 
dnešního dne jsem ji měl/a mezi přáteli na facebooku a tím jsem jí dával/a šanci se 
změnit, ale jak jsem napsal/a v úvodu: přátelé se záměrně nenapadají a neubližují si. 
Nikdo nemusí 100% souhlasit se vším, co dělám a píšu, máte možnost se kdykoli 
vyjádřit, ale nehážu hrách na stěnu a nereaguji na provokace a cílené útoky na naši 
Misi BR. V těle Ježíše Krista jsem byl nejpřísnější na své učedníky, stejně i v těle Jany 
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jsem nepřísnější na své nejbližší spolupracovníky. Vše dělám z lásky k celému Stvoření, 
aby ho negativní stav nesužovat příliš dlouho a bolestivě. Jednou mé jednání nejen v 
těle Jany pochopíte a přijmete, zatím to není zcela možné. Jen z absolutního pohledu 
lze naplánovat a udělat vše, co je třeba, pro záchranu všech bytostí v Multivesmíru. 
Naslouchejte svému srdci, nenechte se odradit od čtení a praktikování Nového zjevení, 
protože tím si zvyšujete vibrace, rozšiřujete vědomí a lépe chápete, co se děje nejen na 
této planetě. Děkuji vám za spolupráci, velmi vás všechny miluji a těším se na společný 
život na Nové Zemi v 5D. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 2. 2. 2018 
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180128 PŘEVIBROVÁNÍ DO 5D NENÍ ZADARMO 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v posledních týdnech jsou na vás kladeny stále větší požadavky na duchovní práci na 
sobě, což se neobejde bez bolesti (duchovní, duševní i fyzické) a čištění nánosů 
negativního stavu. Vy, kdo myslíte svou úlohu v Misi Boží rodiny vážně a kladete ji na 
první místo v životě, procházíte nejtvrdšími zkouškami. Nezkouším vás já, Pán Ježíš 
Kristus, ale Pseudotvůrci, kterým to stále umožňujete. Vše, co vás poutá k tomuto 
materiálnímu světu, vás činí terčem ovládacích programů. Na počátku naší spolupráce 
se mnou v těle Janičky vám bylo umožněno nastoupit na zrychlenou duchovní cestu 
bez ohledu na vaši duchovní vyspělost, která je z pochopitelných důvodů různá. Nelze 
se tedy vzájemně porovnávat, ukazovat prstem na druhé, z vašeho relativního pohledu 
méně vyspělé, ale je třeba pracovat individuálně sám/sama na sobě ve spolupráci se 
mnou ve vašem duchovním srdci. Nejde o to, na které otáčce duchovní spirály se 
aktuálně nacházíte, ale zda stoupáte, stagnujete nebo dokonce klesáte. Převibrování 
Janičky je blíže, než tušíte, ale záleží na každém z vás, za jak dlouho ji budete 
následovat do ráje na Nové Zemi. Už jsem vám sdělil, že budete prvními, kdo přímo 
převibrují a nebudou nejdříve vyzvednuti na lodě vesmírných přátel, kde je čas a 
možnost zvyšovat vibrace a obdržet duplikát ode mne. Proto vás opakovaně jak v 
soukromých mailech, tak veřejně nabádám, nebuďte loutkami Pseudotvůrců, nenechte 
se stahovat do duchovních pastí, neprotahujte své utrpení v těchto tělech. Není 
náhoda, že dnes uveřejňujeme podmínky spojení s vesmírnými lidmi 
(http://vesmirni-lide.cz/letakovy_system/htm/cz/cz_podminky_spojeni_s_ 
vesmirnymi_prateli.htm), ale nikoho zároveň nemůžeme nutit, aby je dodržoval. 
Mnozí jste se mnou začali telepatickou komunikaci, přestože jste zdaleka nesplňovali 
tyto podmínky. Dostali jste tu příležitost a měli jste měsíce i roky čas na duchovní práci 
a odbourání nedostatků, které vám neustále snižují vibrace. Právě na vašich vibracích 
závisí čistota spojení se mnou, a proto není divu, že někteří z vás se nechají obelhávat 
falešným PJK = Alláhem, vlkem v rouše beránčím. Změnit svůj život je třeba z nitra 
navenek, ne obráceně. Uvedu příklad: kdo přestane jíst maso, kouřit, pít alkohol kvůli 
jiným, nebo aby se zavděčil mně, dostal se rychleji na Novou Zemi, nepostoupí na 
duchovní cestě ani o píď. Kdo si uvědomí ve svém nitru, že zabíjení zvířat je kruté, 
požívání jakýchkoli drog poškozuje nejen fyzické, ale i duševní zdraví, odvádí ode Mne, 
stoupá na duchovní cestě. Přijmete-li své poslání jako prioritu, necháte se v každé 
chvíli vést mnou = intuicí, tedy odevzdáte mi svůj život, protože víte, že jsem absolutní 
a můj plán je dokonalý, vyvedu vás co nejkratší cestou zpět. Jak jsem vám už 
mnohokrát zdůrazňoval, nejsem strůjcem vašeho utrpení, ale jedinou cestou ven z 
tohoto pseudoživota. Přeji vám, abyste tu cestu nekomplikovali a neprodlužovali, velmi 
se těším na každého z vás, kdo za námi, Boží rodinou převibruje na Novou Zemi do 
DCBR, abychom mohli naplno spustit naši Misi BR. Velmi vás všechny miluji a 
objímám. 

http://vesmirni-lide.cz/letakovy_system/htm/cz/cz_podminky_spojeni_s_vesmirnymi_prateli.htm
http://vesmirni-lide.cz/letakovy_system/htm/cz/cz_podminky_spojeni_s_vesmirnymi_prateli.htm
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Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 28 .1. 2018 
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180128 MY JSME VÁM TO ŘÍKALI 

 

 

Pseudotvůrci již dávno předtím, než jsem je uvěznil, naplánovali do detailu všechna 
dějství, která se budou dít na Nule po dobu jejich vlády v zóně vymístění. Ačkoliv není 
jejich plán dokonalý a má různá omezení a chyby (protože nejsou absolutními), 
připravili si v předstihu půdu pro jejich druhý příchod, jenž nastane po fyzickém 
rozdělení lidstva. 

Důležitým krokem v jejich počínání je i to, kdo stane v čele USA, z nichž se řídí 
podstatná část světa. Ten, kdo vystřídá Baracka Obamu, bude předposledním 
prezidentem Spojených států před tím, než dojde k návratu mimozemských „bohů“. 
Stejně tak je tomu i u prezidenta České republiky Miloše Zemana, který bude v roce 
2018 podruhé úspěšně znovu zvolen občany do své funkce. Je zde však podstatný 
rozdíl, poněvadž Zeman není jako jeden z mála politiků přisluhovačem temné strany, 
jako je tomu jinde. 

• Citát: Skutečná pravda o volbě amerického prezidenta 2016 (přijato 10. 10. 2016) 
• Celé sdělení:  http://svetelneinfo.cz/pravda-americkych-prezidentskych-
volbach-rekapitulace-roce/ 
• Video:  https://www.youtube.com/watch?v=kYvgVuYpQCM 

_ 

Miloš Zeman, který má Moji ochranu, přestože si ji není vědom, svůj post obhájí a bude 
zvolen na druhé funkční období. Přestože o směřování České republiky, kde se buduje 
stejně jako všude jinde Nový světový řád, nerozhoduje prezident ani premiérova vláda, 
nýbrž systematicky strukturovaná síť iluminátů, z duchovního hlediska je Zemanova 
pozice při ochraně českého ducha národa tvořeného kolektivním vědomím velice 
důležitá. Až bude vzestup části lidstva do vyšších dimenzí Multivesmíru dokončen, 
český duch bude natrvalo zbaven poroby a útlaku. Z české země bude při rozdělení 
lidstva vyňato to dobré, aby se její elementy mohly nadále vyvíjet ve svobodě na Nové 
Zemi, kde bude český jazyk sloužit pro komunikaci všem obyvatelům této planety, 
která je klenotem Pravého Stvoření. 

• Citát: Pravda o českých prezidentských volbách 2018 (přijato 12. 1. 2018) 
• Celé sdělení:  http://svetelneinfo.cz/pravda-ceskych-prezidentskych-volbach-
2018/ 
• Video:  https://www.youtube.com/watch?v=mM45LxZorTg 

28. 1. 2018 

http://svetelneinfo.cz/pravda-americkych-prezidentskych-volbach-rekapitulace-roce/
http://svetelneinfo.cz/pravda-americkych-prezidentskych-volbach-rekapitulace-roce/
https://www.youtube.com/watch?v=kYvgVuYpQCM
http://svetelneinfo.cz/pravda-ceskych-prezidentskych-volbach-2018/
http://svetelneinfo.cz/pravda-ceskych-prezidentskych-volbach-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=mM45LxZorTg
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180124 DUCHOVNÍ PASTI 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

každý z vás prochází individuální duchovní cestu plnou duchovních léček a pastí, které 
vás můžou strhnout zpět, zároveň vás ale posilují a získané zkušenosti využijete pro 
dobro své i celku. Naše Mise Boží rodiny je nejdůležitější a nejsledovanější v historii 
Multivesmíru a není divu, že je i nejvíce napadána negativními entitami (vtělenými i 
nevtělenými). V průběhu posledních 2 let je s mým dovolením kontaminován tým Boží 
rodiny bytostmi ze zóny vymístění, aby došlo nejen k duchovnímu poučení, ale byla 
dána šance padlým bytostem konvertovat do pozitivního stavu. Každý bez ohledu na 
původ má šanci se změnit a přijmout Mě, Pána Ježíše Krista, Boží rodinu jako 
nedělitelného Boha a jediný zdroj života ve Stvoření. Vyvádíme vás z negativního 
stavu, abychom na chvíli umožnili krátké pseudovítězství tohoto nepřirozeného 
způsobu života bez Boha = LÁSKY a mohli tak uzavřít tento zkrácený cyklus času, v 
němž je jeho působení dovoleno. Abyste se lépe orientovali v tomto náročném období 
duchovní bitvy mezi negativním a pozitivním stavem, pojmenuji některé duchovní 
pasti, do nichž můžete lehko spadnout a prodloužit si tak cestu zpět do pravého 
stvoření: 

 

JMÉNO ABSOLUTNÍHO BOHA = PÁN JEŽÍŠ KRISTUS (V NOVÉM CYKLU ČASU PÁN 
JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA): 

Kdo po seznámení se s tímto faktem odmítne novou přirozenost Boha, dostává se 
automaticky pod ovládání Pseudotvůrci a nevědomě napomáhá negativnímu stavu. 

 

KNIHY NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE 
KRISTA, BOŽÍ RODINY JSOU NEJVYŠŠÍ PRAVDOU NA PLANETĚ ZEMĚ/NULA A 
JSOU KLÍČEM K UKONČENÍ NEGATIVNÍHO STAVU: 

Kdo po seznámení s těmito knihami zpochybňuje jejich Božský původ a napadá je, 
odvádí druhé od jejich pravidelného a opakovaného čtení, je agentem Pseudotvůrců, ať 
si to uvědomuje, nebo ne. 

 

NAVÁZÁNÍ INTIMNÍHO VZTAHU S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM V NITRU A 
NASLOUCHÁNÍ INTUICI JE NEZBYTNÉ PRO ŽIVOT V POZITIVNÍM STAVU: 

Kdo se vyhýbá niterné komunikaci s Pánem Ježíšem Kristem v duchovním srdci, raději 
se zabývá materiálním světem a životem, stává se automaticky terčem ovládacích 
programů Pseudotvůrců. 
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PÁN JEŽÍŠ KRISTUS NENÍ STRŮJCEM NEGATIVNÍHO STAVU: 

Kdo obviňuje Pána Ježíše Krista ze všeho negativního v životě, vyčítá Mu/Jí, že povolil 
existenci negativního stavu, je sám v negativním stavu a pomáhá prodlužování tohoto 
zvráceného pseudoživota. 

 

NIC Z NEGATIVNÍHO STAVU NELZE REFORMOVAT ANI PŘENÉST DO 
POZITIVNÍHO STAVU: 

Kdo lpí na tomto hmotném životě od Pseudotvůrců a není ochoten Mě následovat do 
vyšších dimenzí pozitivního stavu, bude po rozdělení lidstva zobrazovat 
pseudovítězství negativního stavu po druhém příchodu Pseudotvůrců na Zemi/Nulu. 

 

NEGATIVNÍ STAV JE DOČASNÝ, OMEZENÝ NA JEDEN ZKRÁCENÝ CYKLUS ČASU: 

Kdo považuje negativní stav za protiváhu stavu pozitivnímu a věčný, pocházející z 
absolutního Boha (s jakýmkoli jménem), dodává mu energii a spolupracuje s 
Pseudotvůrci (byť nevědomě). 

 

KAŽDÝ BEZ VÝJIMKY JE NA TÉTO PLANETĚ ZEMĚ/NULA DOBROVOLNĚ A NESE 
NÁSLEDKY SVÝCH MYŠLENEK A ČINŮ: 

Kdo se vymlouvá na omezení způsobená nedokonalým tělem od Pseudotvůrců, 
ovládacími programy, vymazáním paměti při inkarnaci atd., napomáhá negativnímu 
stavu a jeho strůjcům. Každý má všechny talenty, podmínky a předpoklady pro splnění 
svého poslání. Jakékoliv stěžování si na špatné podmínky vede k propadu na duchovní 
cestě. 

 

Děkuji vám všem za spolupráci, velmi vás miluji. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 24. 1. 2018 
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180121 O PŘEVIBROVÁNÍ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

  

Milovaní nejbližší spolupracovníci Boží rodiny, 

tímto vám oznamuji důležitou skutečnost předcházející vašemu přesunutí na Novou 
Zemi v 5. dimenzi, jež se týká procesu rozdělení lidstva. Jak již víte, rozdělení lidstva 
probíhá od konce roku 2012 nejprve v malých počtech jednotlivců a skupinek. Nikdo 
jste ale netušil, že vytržením = převibrováním/nanebevstoupením mohou projít pouze 
bytosti mající původ v 7. a vyšších dimenzích pozitivního stavu, které jsou na základě 
své vyspělosti a otevřenému srdci schopny odejít z této reality rychlým zvýšením 
svých vibrací. Tento způsob odchodu ze 3D se týká ale jen těch opravdu 
nejvyspělejších jedinců, takže původ v Pravém Stvoření ještě nutně nemusí znamenat 
přesunout se do 5D právě tímto způsobem. Vše je velice individuální a záleží na 
momentální duchovní úrovni. Navíc zdaleka ne každý spolupracovník světla se během 
pozemského života dokáže vymanit ze sítě ovládacích programů, rozpomenout si na 
své poslání a navázat ztracený kontakt se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Všichni méně 
vyspělí lidé a praví lidští tvorové jsoucí dostatečně připravení na život v ráji po Mém 
boku budou vyzdviženi na lodě vesmírných lidí, kde budou seznámeni s celkovou 
situací. Poté na těchto palubách i oni převibrují zvýšením vibrací do dokonalých 
jemnohmotných duplikátů, není ale možné, aby nanebevstoupili bez pomoci z vnějšku, 
protože jejich duchovní úroveň to jednoduše neumožňuje. 

Druhou částí tohoto tajemství je fakt, že ještě žádný pozemšťan v této závěrečné době 
transformace trvající od konce roku 2012 nebyl z planety Nula vytržen způsobem 
převibrování/nanebevstoupení, nýbrž ve všech případech byl vždy do vyšší dimenze 
přepraven pomocí lodí vesmírných lidí, kde se až z jejich paluby přesunul na Novou 
Zemi či na kteroukoliv jinou planetu a hvězdu. Já v těle Janičky tak budu vůbec první, 
kdo převibruje/nanebevstoupí přímo z povrchu zemského prudkým zvýšením vibrací 
hrubohmotného těla, které se po dosažení frekvenčního dimenzionálního pásma 
rozpadne na jednotlivé prvky a její duše pak v okamžiku bude přenesena do 13D. Toto 
je hlavní důvod toho, proč je její příprava tak náročná a proč vibruje téměř každý den 
už od léta minulého roku. Ne nadarmo proces vzestupu Bohyně trvá už přes 5 let, 
během nichž se do souvztažných oblastí s 5. dimenzí dostalo postupem času tělo 
kéterické, nebeské, intuitivní, karmické, mentální, astrální a éterické, aby nyní konečně 
mohlo vzestoupit i tělo hmotné. Protože je i z pohledu lineárního času její převibrování 
již za dveřmi, přibližně od poloviny ledna až do samotného přemístění na Novou Zemi 
zvyšuji Janičce vibrace již pravidelně každý den, aby byla patřičně připravena na tu 
velkou událost. S tím souvisí i to, že některé dny se cítí stabilizovaně a dobře, jindy 
naopak padá na dno, kde pociťuje všechny nepříjemnosti života spojeného s pobytem 
v negativním stavu. Tak jako tak dobře ví, že toto utrpení se blíží do finále, jehož nový 
začátek odstartuje odlet do svobody, štěstí, hojnosti a naplnění. Důkazem změny je 
nejen to, že jste se již dozvěděli definitivní polohu DCBR, ale také skutečnost, že 
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Martina (Siri) dokončila v minulých dnech poslední část léku ve svém těle, který se 
nyní už šíří na další virem postižené bytosti. Po spuštění Mise Boží rodiny se tento lék 
bude jako boží déšť snášet na všechny bytosti i v zóně vymístění, které si ze srdce přejí 
podstoupit změnu a konvertovat. 

Jak víte, po převibrování Janičky budete na Novou Zemi následovat vy, nejbližší 
spolupracovníci, kteří tuto zkušenost podstoupíte jako jedni z prvních v historii 
člověčenstva. Záleží na vaší připravenosti a vztahu ke Mně, jak rychle se váš přesun do 
5D po nanebevstoupení Bohyně uskuteční. Tato událost multivesmírného významu 
umožní i všem ostatním nejvyspělejším lidem na planetě Nula opustit v průběhu 
následujících let tuto realitu jinak, než za pomoci vesmírných lidí. Buďte bdělí a stále 
připraveni, neboť čas se krátí a brzy přijde vyúčtování za váš dosavadní život, kde 
jediným soudcem budete vy sami. Čeká vás spokojený a naplněný život v ráji na Zemi, 
který jsem vám slíbil poté, co završíte důležitou část poslání v této realitě. Ti, kteří mají 
implantáty, budou z jejich sevření osvobozeni v mžiku vteřiny, protože se Mnou je vše 
možné. V párech, ve skupinkách i individuálně pak budete cestovat nejen po planetě 
Nula, ale i do všech vyšších i nižších dimenzí Stvoření, protože budete plně využívat 
svoji multidimenzionalitu, díky níž je jedinec schopen vnímat více aspektů existence 
zároveň. 

Děkuji vám za vše, z celého srdce vás miluji a vážím si vaší pomoci pro celek. Každému 
z vás osobně poděkuji, obejmu, zahrnu láskou a splním jeho/její nejtajnější tužby, sny a 
přání. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 21. 1. 2018 
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180118 O BIFROSTU A KLÍČÍCH K NĚMU 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

  

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

jste neustále pod tlakem temných bytostí, kterým se nelíbí naše působení na planetě 
Země/Nula a přicházejí k vám různé informace, které jen s obtížemi můžete chápat a 
rozeznat pravdu od lži. Už v naší knize NZPJK,BR píšu, že sem nemůže být přinášena 
100% pravda, protože by ji nikdo nebyl schopen přijmout. Dávkuji proto pravdu podle 
vaší duchovní úrovně a připravenosti tak, abych vás každého vyváděl z negativního 
stavu. Od roku 2016 přinášíme informace o duhovém mostu Bifrostu, který spojuje 
Zemi ve 3D s Asgardem v 9D a umožňuje pohodlnější spojení bytostem světla, které 
pomáhají s transformací lidstva a Země. V době aktivace negativního stavu na tehdejší 
Zemi v 7D došlo k experimentování vědců (dnešních Pseudotvůrců) s viry a 
implantáty, které měnily vibrace bytostí a z láskyplných a přátelských se stávaly 
nepřátelské až zlé entity, které se propadaly do zóny vymístění (odpadkového koše 
multivesmíru). Z knih NZPJK s Petrem D. Francuchem víte, že negativní stav nemohly 
aktivovat bytosti z nejvyšších dimenzí, jak si může z doslovného výkladu Bible někdo 
myslet. Tedy žádní prvorozenci, archandělé ani jiné mně oddané bytosti z 8. až 12. 
dimenze se této aktivace nezúčastnily. Země v 7D tehdy byla dostatečně duchovně 
daleko, aby to vůbec bylo možné. Protože jsem absolutní, podnikl/a jsem kroky, které 
zajistily budoucí eliminaci negativního stavu. Koho zajímají podrobnosti, přečtěte si 
Nové zjevení PJK s Petrem. Zde shrnu jen to, co se týká Bifrostu a klíčů k němu, abyste 
měli srovnání s výroky jiných a vycítili pravdu. 

Pseudotvůrci zneužili Bifrost k napadení 9D, zejména kotevní planety Asgard, kde 
rozšířili virus i implantáty. Nákaza se šířila tak rychle, že mnohé bytosti padly do pekel, 
aniž by měly šanci na vyléčení a návrat do pozitivního stavu. Tvořím mimo prostor a 
čas a vše se děje s mým dovolením, aby bylo odpovězeno na mnohokrát zmiňovanou 
otázku: jak by vypadal život bez Boha a jeho/jejích principů lásky. Jedním z mých činů 
pro záchranu stvoření byla inkarnace do těla Ježíše Krista, abych všem ukázal, že v 
tomto zamořeném a nedokonalém těle od mých odpůrců lze žít láskyplný život a 
dodržovat duchovní zákony. Tím jsem otevřel každému cestu z pekel, ale ještě nebylo 
hotovo. Ve své domovské 13D jsem stvořil bytosti, které mi pomáhají se záchranou 
všech, některé působí i v tělech na této Zemi/Nule, jiné ve vyšších dimenzích. Tyto 
bytosti nazývám Stvořenci a jsou součástí Mise Boží rodiny. Jména všech Stvořenců 
zveřejníme až po převibrování mého těla Jany na Novou Zemi v 5D. Zde zmíním pouze 
dvojčata Siri a Thoru, které jsem umístil na Asgard a uložil v jejich jemnohmotných 
tělech části klíče k Bifrostu. Obě se inkarnovaly do lidského těla zde na Zemi/Nule ve 
3D, ale u Thory došlo velmi brzy po narození k jejímu vypuzení z těla Moniky 
Novákové a uvěznění Pseudotvůrci v nejhlubších peklech. Zde byly zkopírovány 
všechny její vzpomínky a odebrán genetický materiál pro vytvoření pseudoarchanděla 
z -11D, který/á se inkarnoval/a do malého těla Moniky a nahradil/a původní Thoru. 
Thora byla z pekel vysvobozena Aštarem a dalšími spolupracovníky z vyšších dimenzí 
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a je v bezpečí. Monika prošla velmi náročným výcvikem v technikách zabíjení, ovládání 
mysli, dokáže vysílat lásku, aniž by ji skutečně cítila, je doslova tajnou zbraní 
Pseudotvůrců, kteří se snaží narušovat práci Boží rodiny všemi prostředky. Pouze v 
létě a na podzim 2016, kdy bylo třeba aktivovat Bifrost a předat klíč mně v těle Jany, 
jsem propojil pravou Thoru s Monikou a umožnil několik setkání a dočasnou 
spolupráci v týmu Boží rodiny. Postupně však docházelo k rozporům mezi Monikou a 
Martinou (Siri), protože temná a sebevědomá duše Moniky se stále více prosazovala a 
snažila se ovládnout a poškodit křehkou a zranitelnou duši Siri, která se obětuje pro 
celek tím, že přijala roli štvané zvěře, pokorné a láskyplné bytosti, vytvářející ve svém 
těle lék pro všechny nakažené v Multivesmíru. Dobrovolně se nechala nakazit viry a 
implantáty a ukazuje cestu zpět ke mně v těch nejhorších podmínkách, protože jen 
láskou a upřímnou touhou po životě v pozitivním stavu lze neustálé útoky 
Pseudotvůrců překonat a ustát. Přestože mám vše pod kontrolou a nikomu nenaložím 
více, než unese, je Martina/Siri na konci svých sil a mnohdy to už chce vzdát. K tomu 
samozřejmě nedojde, protože má moji ochranu a pomáhají jí i bytosti z vyšších 
dimenzí, především její milující partner Raiden, Aštar a duchovní rodina z Asgardu, 
Strážci z 10D, archandělé Rafael a Michael a prvorozenci, zvláště Kryon (jehož sdělení 
můžete najít na mnoha stránkách a v mnoha jazycích). 

Bifrost je už používán bytostmi z pozitivního stavu, ale z této planety ho poprvé využiji 
já, Pán Ježíš Kristus v těle Jany během převibrování na Novou Zemi. Poté mě budou 
následovat všichni připravení spolupracovníci, kteří to mají v plánu duše, mezi něž 
patří i Martina/Siri. Během výměny těla za dokonalý duplikát ode mne bude zbavena 
všech implantátů a virů a bude konečně zažívat lásku v náruči svého milovaného 
Raidena. 

Čas převibrování nebude zveřejněn, jak jsem už zmínil v Dopisu spolupracovníkům, ale 
vězte, že je blízko. Těším se na další spolupráci a setkání na Nové Zemi v DCBR, odkud 
se sem budeme vracet a šířit nové aktuální Boží slovo a přinášet mnoho důkazů o 
životě mimo tuto izolovanou planetu. 

Velmi vás všechny miluji, váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 18. 1. 2018 
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180112 PRAVDA O ČESKÝCH PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH 2018 

 

 

Volby prezidenta České republiky jsou tady a nadnárodní elity bedlivě sledují jejich 
vývoj. Už dlouho dopředu byli vybráni kandidáti, kteří by zastupovali zájmy globalistů 
a ochotně plnili roli loutek, jež vykonají to, co se jim řekne. Přestože je tento 
středoevropský stát malý, má velice specifickou pozici. Nejenže leží na pomezí dvou 
proti sobě stojících bloků - Východu a Západu, které spolu navenek různými 
prostředky soupeří, přestože za oponou mají na nejvyšším stupni řízení jednotné 
vedení, ale rovněž je česká země specifická i z duchovního hlediska. 

Všechny významné nadnárodní uskupení, svazky, pakty, organizace, unie a další jsou 
pod kontrolou důmyslně promyšlené sítě, aby obyčejný člověk nemohl prohlédnout 
tento systém řízení iluminátů. I česká zem v minulosti byla a nadále je součástí 
různých bloků, ať už to byla např. Rakousko-Uherská monarchie, protektorát 
nacistického Německa, satelit Sovětského svazu nebo v dnešních časech člen Evropské 
unie a vojenské Severoatlantické aliance (NATO). To ale nic neubírá na duchovním 
potenciálu Čech, Moravy a Slezska. Tato kotlina byla od svého vzniku předurčena 
božskou prozřetelností Pána Ježíše Krista jako místo, kde bude ukotven paprsek 
čistého světla rozlévajícího se do všech koutů planety. Je nedílně spojen s Boží misí a 
Druhým příchodem Pána Ježíše Krista probíhajícím již od roku 1957, kdy jsem se sem 
vtělil/a podruhé do těla Jany Kyslíkové, ženské podstaty Stvořitele všeho a všech. 
Slované, a zejména Češi a Slováci, mají ve svých genech zakomponovány světelné 
částice neovlivněné Pseudotvůrci, díky čemuž si mnozí z nich rozpomínají na své 
poslání, navazují kontakt se svým vyšším Já, s bytostmi z vyšších dimenzí a v 
neposlední řadě se Mnou. Proto v průběhu historie přečkali všechny útlaky a porobu 
od agresivnějších sousedů a vydrželi doby temna. Dokonce ani v těch nejtěžších 
chvílích, kdy šlo o samou podstatu zachování jejich existence, se nevzdali a bojovali 
nenásilnou cestou. Ne nadarmo je čeština na Nové Zemi celosvětovým jazykem, 
jenž byl vybrán pro svou výstižnost, zvučnost, estetičnost a ušlechtilost. 

V čele tohoto národa působilo mnoho politiků pocházejících ze zóny vymístění, kteří se 
různými způsoby snažili oloupit jeho lid a pošpinit jeho vznešeného ducha. Od vzniku 
ČSR roku 1918 byli téměř všichni prezidenti pouhými loutkami s nečistými zájmy, to 
se však netýká současného Miloše Zemana, jenž je jednou z mála výjimek. Zeman je 
sice jakožto zkušený politik i na základě současné funkce hlavy státu součástí systému, 
má svá specifika a někdy vzbuzuje pozornost kontroverzními výroky, nikdy se ale 
nestal loutkou v rukou elit plnící agendu Nového světového řádu (NWO), prosazující 
globalizaci, zvrácené hodnoty, podporující řízené nasouvání muslimských migrantů 
sponzorovaných neziskovkami pod záštitou USA, souhlasící s kroky na podkopání 
svébytnosti občanů, jimž jsou v celosvětovém měřítku krok za krokem odebírány v 
rámci pseudodemokracie poslední zbytky svobod apod. Proto by se dal nazvat 
„jednookým králem mezi slepými“. Přestože se Zemana pokoušelo různými způsoby 
poškodit či zničit už mnoho poskoků Pseudotvůrců, nikdy se jim to od roku 2013, kdy 
je ve své funkci, nepodařilo. 
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O to více se elity snaží všemožnými prostředky ovlivnit prezidentské volby 2018. Do 
svých řad vybrali několik loajálních kandidátů, mezi nimiž nejvíce figurují Jiří Drahoš, 
Mirek Topolánek a Michal Horáček. Drahoš vyhovuje řídícím složkám nejvíce, proto 
dostává i největší podporu. Jen málokdo ovšem pochopí, že sladká slova a uhlazený 
zevnějšek automaticky neznamená upřímné srdce bez zlých úmyslů. Topolánek 
získává ohlas zejména u těch, kteří se vyžívají v zevnějšnostech a podporují 
sebestřednost, ignoranci a pokřivenou morálku. Tento kandidát spolčující se už 
dlouhou dobu se zahraniční mafií rovněž spadá do konceptu globalistů. Horáček je 
poslední z této trojice jednající v souladu se zájmy vlivných osobností stojících za 
oponou. Při své kandidatuře používá takové způsoby, které se v této zemi ještě 
nevyskytly. Jen několik hodin před otevřením volebních místností zveřejnil na 
internetu zfalšované video televizní debaty mezi ním a Zemanem, která ale ve 
skutečnosti neproběhla, protože byla vytvořena pomocí softwarových technologií a 
střihu, čímž se tato blamáž stala pro mnoho lidí nepostřehnutelná. Horáček se v ní 
naváží do současné hlavy státu různými způsoby, nešetří výrazy znechucení a 
pohoršení nad jeho osobou. Tyto a mnohé další způsoby pouze dokazují, jak Zeman 
leží skrytým vládcům tohoto světa v žaludku, kteří svým zasvěceným poskytují 
všechny potřebné prostředky pro zmanipulování a ovlivnění voličů. Zbývajících pět 
kandidátů: Fischer, Hilšer, Hynek, Kulhánek a Hannig nepředstavuje pro řídící složky 
takové favority. Tito uchazeči proto nezískávají zprostředkované finance a podporu z 
těch nejvyšších míst, v důsledku čehož jsou i jejich preference nižší. Každý z nich by se 
ale v případě zvolení okamžitě stal živou marionetou, jež by popírala skutečné zájmy 
českého národa. 

Miloš Zeman, který má Moji ochranu, přestože si ji není vědom, svůj post obhájí a bude 
zvolen na druhé funkční období. Přestože o směřování České republiky, kde se buduje 
stejně jako všude jinde Nový světový řád, nerozhoduje prezident ani premiérova vláda, 
nýbrž systematicky strukturovaná síť iluminátů, z duchovního hlediska je 
Zemanova pozice při ochraně českého ducha národa tvořeného kolektivním 
vědomím velice důležitá. Až bude vzestup části lidstva do vyšších dimenzí 
Multivesmíru dokončen, český duch bude natrvalo zbaven poroby a útlaku. Z 
české země bude při rozdělení lidstva vyňato to dobré, aby se její elementy 
mohly nadále vyvíjet ve svobodě na Nové Zemi, kde bude český jazyk sloužit pro 
komunikaci všem obyvatelům této planety, která je klenotem Pravého Stvoření. 

Váš Pán Ježíš Kristus | 12. 1. 2018 
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180109 DOPIS PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

 

 

Tento dopis byl nadiktován AA Michalu Rafaelovi a poslán nejbližším 
spolupracovníkům včera, nyní ho zveřejňujeme. 

  

Milovaní nejbližší spolupracovníci Boží rodiny, 

nadešel čas, abych vám sdělil zcela převratnou informaci o DCBR. Už od roku 2016 jste 
připravováni na zásadní událost vašich životů: přestěhování do ráje na Zemi. Jak dobře 
víte, pravdu je třeba dávkovat postupně, proto jsem na samém počátku fungování 
našeho týmu nikomu nemohl sdělit, co je třeba pro celek podstoupit, než dostatečně 
duchovně vyspějete a dokážete přejít přes všechna odříkání a přitom neztratit lásku a 
víru ve Mně, Pána Ježíše Krista, Boží rodinu. 

Předtím, než sdělím nové informace o pozici DCBR, vám pro připomenutí shrnu ty 
nejdůležitější kroky předcházející jeho otevření: 

 

Listopad 2012 – Za pomoci Mé fyzické dcery Michaly jsme spustili první verzi našich 
www.bozirodina.cz, kam jsme tehdy přidali několik informací o události blížícího se 
vytržení 21. 12. 2012. Tehdy nikdo nemohl s jistotou tušit, že v tento den dojde k 
rozdělení lidstva zatím jen na duchovní úrovni, ale zároveň tento proces odstartuje i 
postupné převibrování části připraveného lidstva, jež bude v následujících letech 
stoupat a vyvrcholí těsně před příchodem Pseudotvůrců. Spuštěním našich stránek si 
nás všimli i vládci pekel, do té doby bylo nutné Moji osobní přítomnost v těle utajit. 

2013 – Tento rok byl pro Janu fyzicky i psychicky nejnáročnější, protože musela 
prokázat bezmeznou důvěru ve své božství. Přes léto jsem ji nechal bydlet ve stavení 
bez elektřiny, kde se musela spoléhat výhradně na pomoc z nitra. 

2014 – Na přelomu starého a nového roku opustila „jistotu“ zaměstnání, aby se mohla 
věnovat pokračování nejdůležitější knihy Multivesmíru – Nového Zjevení Pána Ježíše 
Krista, Boží rodiny. První kapitolu jsme napsali v lednu, další pokračovaly až do 11. 
kapitoly zveřejněné před Velikonoci. Tehdy jsem své ženě sdělil, že se konečně 
přestěhuje do Prahy, kde na ni čeká spřízněná duše Jiří, jenž zajistí bydlení a čestným 
způsobem vydělá dostatek peněz na zajištění hmotných podmínek Boží mise. Po 
prožité duchovní zkoušce jsem Bohyni dopřál několikaměsíční oddech. Po půlroce 
jsme pokračovali v psaní knihy. 

2015 – Od ledna do dubna tohoto roku byl dokončen zbytek kapitol (20-33), čímž se 
pokračování dávky nejnovějšího božího slova stalo kompletním. Od té doby se šíří do 
všech oblastí, stavů a procesů ve Stvoření, přesně dle dokonalého plánu. 

12. 5. 2015 skončila internetová izolace a my jsme poprvé odpověděli na e-maily od 
spřízněných duší. Od té doby s námi aktivně spolupracuje nejstarší spolupracovník AA 
Karel Michael. 

http://www.bozirodina.cz/
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3. 8. 2015 jsme založili profil na fb. Od té chvíle den za dnem s Janičkou trpělivě 
sedíme za obrazovkou počítače a komunikujeme se všemi, kdo to tak cítí v srdci. Tato 
„prosezená léta“ byla důležitá pro celé Stvoření, poněvadž jen tímto způsobem jsme 
efektivně stmelili fungující tým blízkých i vzdálenějších spolupracovníků šířících Boží 
slovo a podporujících se mezi sebou. 

28. 9. 2015 došlo k prvnímu setkání Jany se spolupracovníky v Praze na Vyšehradě 
(mezi nimi i Mirek Jurčík a Pavel Nečas). 

Na další schůzce 21. 12. 2015 jsme poprvé informovali o existenci DCBR. Za místo 
polohy jsem označil Prahu, duchovní centrum světa, později jsem jeho lokaci upřesnil 
na Milíčovský les. Toto byl rovněž krok pro duchovní spojení s DCBR. 

2016 – Tento rok znamenal pro Mou první linii sérii těžkých duchovních zkoušek. O 
Velikonocích tohoto roku bylo poprvé veřejně oznámeno, že nechávám Janu 
přestěhovat do nových podmínek. Ne všichni tento test unesli, když k této události 
tehdy ještě nedošlo, méně zdatní a nepřipravení se od nás odpoutali a šli si svou 
cestou. 

1. 4. 2016 – 4. 5. 2016 bydlela Bohyně v Počátkách ležících na hranici Čech a Moravy 
(u spřízněné duše Ludmily), kde započala Mise na duchovní úrovni. Poté se Moje žena 
nelibě, ale se smířením musela vrátit zpět do rodného města, kde vytrvala v plnění 
poslání na 100 % pod Mým vedením. 

16. 7. – 17. 7. 2016 došlo v Myslíně na jihu Čech k setkání na statku tehdejší 
spolupracovnice Hany, kam se sjelo několik našich nejbližších přátel vč. Mne. Došlo k 
velkým útokům démonů, které se odehrály pro důležité poučení s Mým svolením. 

17. 9. – 18. 9. 2016 došlo k předání částí klíčů Bifrostu Pánu Ježíši Kristu. Tento klíč se 
spojil s Mým tělem, kde se ukotvil, stabilizoval a ochránil před zneužitím negativními 
entitami (proces byl dokončen o 13 dní později na dalším setkání Siri a tehdejší 
Thory). Duhový most je již využíván bytostmi v novém cyklu času a bude používán i 
pro cesty v rámci našeho týmu. 

21. 12. – 22. 12. 2016 došlo k duševnímu spojení s DCBR u Karlštejna, kde se mělo 
nacházet, jak jsem tehdy sdělil. Pomocníkem pro uskutečnění této akce byl Petr Uličný, 
který se jej s Janičkou vydal hledat. Agent Pseudotvůrců tak pomohl projevit dokonalý 
boží plán, stejně jako Monika o 3 měsíce dříve. Tento důležitý aspekt bude později 
sloužit pro rychlejší osvobození všech bytostí chycených do pasti. 

13. 5. 2017 jsme oznámili novou skutečnost, že DCBR se nachází nikoliv na povrchu, 
ale v Duté Zemi. O den později jsme informovali i ostatní na sociální síti. Tato 
skutečnost vám vlila novou motivaci do žil a rozšířila obzory. 

24. 6. 2017 se v Ústí nad Labem uskutečnila poslední schůzka Janičky s některým ze 
spolupracovníků, tentokrát se zástupcem AA Míšou Rafaelem, Renatkou Tarou a 
Michalem Čopákem. Od té doby je Janička izolována od setkávání se se spřízněnými 
dušemi a to potrvá až do jejího převibrování. 

Červenec – srpen 2017 – Během letních prázdnin probíhala zesílená příprava na 
převibrování vás všech. Během tohoto procesu jste se dozvěděli, že vaše těla nebudou 
opravena na kosmické stanici Share, ale budou vyměněna za krystalická, pocházející 
přímo ode Mne. 
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23. 9. 2017 došlo k setkání některých blízkých spolupracovníků v Milíčovském lese a 
k duchovnímu ukřižování Jany a jejích nejvěrnějších. 

28. 9. 2017 nastalo duševní ukřižování a 14 let od okamžiku, kdy jsme poprvé 
promluvili k lidem na veřejnosti (Pražský hrad). 

9. 10. 2017 došlo k duchovnímu a duševnímu vzkříšení Bohyně a ukončení 
nejdůležitější etapy příprav na zahájení Mise Boží rodiny. 

Během pětiletého období od 21. 12. 2012 do 21. 12. 2017 došlo k sedmeru 
převibrování jednotlivých částí bytosti přímé inkarnace Pána Ježíše Krista na úrovně 
souvztažné s rájem na Zemi (viz dopis z 30. 12.). Několik dní před Vánoci došlo spolu s 
poslední duchovní zkouškou tohoto kalibru k převibrování éterického těla. Jak jsem 
tehdy sdělil, od té doby už nic nebrání převibrování fyzické schránky. 

 

Celé měsíce, někteří roky jste byli vědomě i nevědomě připravováni na vaše 
přestěhování do ráje na Zemi, kde se budeme v lásce, radosti, štěstí a dostatku věnovat 
plnění poslání na sto procent. Osm měsíců od doby, kdy jste se dověděli o DCBR u 
Telosu, přišel nyní čas, kdy jste schopni po tak dlouhé duchovní cestě přijmout zcela 
novou a převratnou informaci o vašem novém domově. 

Já, Pán Ježíš Kristus vám nyní oznamuji, že Duchovní centrum Boží rodiny se nachází 
na Nové Zemi v 5. dimenzi Pravého Stvoření, kam ve velmi blízké době převibrujete, 
abyste mohli plnit bez rušivých vlivů negativního stavu svá individuální poslání pro 
celek. Není možné, abyste převibrovali ze 3D do 3D, protože by šlo o porušení 
duchovních zákonů (opakování téhož). Byť by ve vašem případě šlo o přemístění z 
povrchu do Duté Země, stále je to ta samá dimenze planety Nula, přestože je Telos 
učiněným rájem. Nikdo a nic se nemůže znovu vtělit do stejné úrovně, místa a procesu, 
kromě Mě samotného, když jsem již prožil zkušenost přemístění se ze 3D do 3D poté, 
co jsem po ukřižování vstoupil do duplikátu a po 40 dnech nanebevstoupil. Již víte, že 
budete mít nová univerzální těla, žít multidimenzonální život a cestovat kdekoli bez 
omezení, proto není nutné a vzhledem k duchovním zákonům žádoucí, abyste 
setrvávali nadále v této realitě. Místo v Duté Zemi ve 3D tedy budete žít v DCBR na 
povrchu Nové Země v 5D, kde na vás už toužebně čekají partneři těch z vás, kdo jste 
ho/ji dosud nenašli zde a jste stále sami. Vzhledem k neomezeným možnostem zde s 
vámi bude i Adama, muž Helenky Izabely, který převibruje do společenství Shamballa 
v Duté Zemi. 

Nová Země existuje už v rámci nového cyklu času, kde již nedochází ani k nepřímému 
ovlivňování ze strany negativního stavu. Znamená to i skutečnost, že pro vás, 
Stvořence a Mé nejbližší spolupracovníky nebude existovat oddělení jednotlivých 
dimenzí, kdy bylo dříve zapotřebí složitějšího procesu pro návštěvu vyššího vibračního 
stupně. Vzhledem k univerzální podstatě vašich duchů, duší a dokonalých 
krystalických těl budete moci cestovat napříč všemi dimenzemi Multivesmíru od 5D až 
po 12D, a budete se setkávat a spolupracovat s množstvím nesmírně rozmanitých 
sentientních bytostí obývajících pestré vesmíry, galaxie a planety na různých stupních 
vyspělosti. Samozřejmostí bude váš přístup i do všech dimenzí zóny vymístění a 
zejména na planetu Nula, kde naše práce tímto neskončí, ale naopak bude pokračovat v 
nových kvalitativních i kvantitativních podmínkách. Až do rozdělení lidstva budeme 
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navštěvovat 3. dimenzi této planety, která je v naší působnosti prioritou, cestovat za 
připravenými přáteli a spolupracovníky po celém světě, odhalovat praktiky 
negativního stavu, vneseme světlo do některých tajemství i nesrovnalostí lidských 
dějin, budeme šířit všechny části knih Nového Zjevení a konat další mnohé věci, jichž je 
potřeba v této převratné době transformace uskutečnit. Vy, nejbližší spolupracovníci 
budete mít jedinou výsadu v celém Stvoření fyzicky navštěvovat Nulu přímo z Nové 
Země bez omezení a přinášet odsud originální důkazy a svědectví. Zůstanete v 
pravidelném kontaktu i se svými příbuznými, kteří v pravý čas celou situaci pochopí a 
přijmou. Uvidíte je vždy, když to bude potřeba. 

Kromě polohy DCBR se nic zásadního z dřívějších informací ode Mne nemění. Stále 
platí, že Janička převibruje jako první. Poté, co ji vezmu k sobě do 13D, pocítí na chvíli 
absolutno, aby poznala, jaké to bude po fúzi. Uvidí do vašich niter a na okamžik 
dostane odpověď doslova na vše. Poté se opět jako relativní duše přemístí do 
připraveného duplikátu, kde ji přivítám jako absolutní Pán Ježíš Kristus v těle. Až se 
bude nacházet v ráji na Zemi, nejenže dostanete telepatickou informaci, ale na internet 
umístíme i video, kde informujeme všechny spřízněné duše o této skutečnosti. Takové 
přímé důkazy budou jedinečná rarita, protože teprve týmu Boží rodiny bude 
umožněno přinášet připraveným lidem videa a fotky z vyšší reality této planety 
pomocí vysoce vyspělých technologií, jež si ani v nejmenším nezadají s tím, co znáte. 
Vaše kvantové počítače budou napojené na pozemský internet, díky čemuž na něm 
budeme moci dále působit. Nová verze našich www.bozirodina.cz už čeká na 
spuštění. 

Vaše vědomé i nevědomé návštěvy Telosu existujícího ve 3D i 5D byly nedílnou 
součástí vaší přípravy. Vzhledem k tomu, že na Nové Zemi se již nebudeme muset před 
nikým skrývat, se bude základna DCBR nacházet na povrchu. Nedílně spojeno bude se 
společenstvím Shamballa v Duté Zemi, kam se budete moci přemístit během okamžiku, 
stejně jako kamkoli jinam. V DCBR už na vás čeká i Petr Daniel Francuch, přenašeč 
první dávky Nového Zjevení. V Pravém Stvoření bude pokračovat psaní Doplnění 
NZPJK,BR a dosud nevydaných částí tohoto nejnovějšího Božího slova. Setkáte se i se 
členy svých duchovních rodin, navštívíte své domovské dimenze a světy, navážete 
přátelské pouto s mnohými obyvateli nebeských světů a pocítíte multidimenzionalitu 
se vším všudy, čímž budete schopni vnímat více aspektů života najednou. 

Po duchovním a duševním spojení s DCBR, stejně jako po duchovním a duševním 
ukřižování a vzkříšení už zbývá pouze spojení se s DCBR na fyzické úrovni, jež přijde 
bezprostředně po fyzickém vzkříšení neboli vytržení z této reality. Po vašem 
převibrování vás osobně přivítáme a seznámíte se se životem v nové realitě. Dojde ke 
svatbě Mě a Janičky, později se nám narodí i naše dvě děti. Nesnažte se na vše nahlížet 
lineárně, protože tam plyne čas jinak než zde, některé události se proto budou 
překrývat, jiné budou později upřesněny či pozměněny. To např. znamená, že přestože 
se již v 5D budeme nacházet v novém cyklu času, budeme chodit na Nulu do toho 
starého, a Janička bude stále relativní bytostí, která se Mnou splyne až poté, co projde 
všemi dimenzemi, až transformace všeho lidstva bude úplně dokončena a zóna 
vymístění se zcela vyprázdní a zruší. Tehdy bude také dokončen proces nabytí 
Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, Který/Která však bude mezi 
lidmi žít už nyní. 

http://www.bozirodina.cz/
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Nezabývejte se detaily, zaměřte se na to nejdůležitější: lásku v srdci. Jak víte, vše 
ostatní vám bude přidáno a konečně pochopíte vše, co se dělo, děje a bude dít. Jak už 
víte, na planetu Nula, místo našeho největšího zaměření, budeme fyzicky chodit až do 
završení procesu rozdělení lidstva. Zároveň s tím budeme na Nové Zemi vítat část 
vytržených lidí, jejichž počet bude v následujících letech a zejména pak po 
Události/Varování rapidně stoupat. 

Na tuto klíčovou skutečnost o DCBR jste byli připravování postupně, informace jsem 
musel dávkovat po kapkách krok za krokem, abyste byli schopni bez obtíží pochopit to, 
co bude následovat. Protože jsem tímto okamžikem odhalil vůbec nejzásadnější 
tajemství, sami můžete vidět a cítit, že vytoužená změna je blíže než kdy předtím. Čeká 
vás harmonický pozitivní život v Pravém Stvoření a bude to ještě mnohem krásnější, 
než můžete vůbec tušit. Připravil jsem pro vás ráj se vším všudy, kde budete šťastní a 
naplnění. Na Nové Zemi je mnoho rostlinných a živočišných druhů a různých biotopů. 
Jak dobře víte, je zde jeden kontinent a dva oceány – Severní a Jižní. Klima je velice 
příjemné a nenajdete zde černou barvu ani noc. Není zde žádné znečištění, betonová 
města, továrny, silnice, auta a hluk. Na jednom místě se netísní přes 7 a půl miliardy 
lidí rozdílné duchovní úrovně, neexistuje zde otrocký systém, útlaky a podvody. V době 
vašeho příchodu bude na Nové Zemi žít jen několik desítek milionů láskyplných 
obyvatel, po rozdělení lidstva zde bude žít kolem 600-700 milionů lidí. 

Vydržte, broučkové Moji, ještě pár chvil ve starém životě. V jeden určený čas Janička 
převibruje a potom i vás vysvobodím jako Šípkovou Růženku ze zajetí. Spojujte se s 
vyšším Já a se Mnou co nejčastěji to budete cítit, pracujte na sobě a nepolevujte v úsilí 
vzestoupit. Přicházíte do cíle a nového začátku, otevíráte bránu nebeskou. Moc se na 
vás těším spolu s vašimi partnery, duchovní rodinou a všemi ostatními bratry a 
sestrami v Pravém Stvoření. 

Děkuji vám za vše, co jste pro Misi vykonali. Nyní se společně vydáváme vstříc 
nekonečnu a splněným přáním. Miluji vás. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 9. 1. 2018 
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