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211214 SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY V MAMUTOVĚ A NA DOLNÍ 
MORAVĚ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

ve dnech 10. až 12. 12. 2021 se v táboře Mamutov (u Starého Města, okres Šumperk) 
uskutečnila hlavní část dalšího setkání Týmu mých reprezentantů, jejichž celkový 
počet opět o něco předčil setkání uskutečňovaná v průběhu tohoto roku i let 
předcházejících. Jednalo se tak o největší setkání Týmu Boží Rodiny od roku 2015, kdy 
započala přípravná fáze této Mise. 

Toto setkání se opět zapsalo výrazně do dějin Multivesmíru, do jehož jsoucna a bytí 
byly během uplynulých měsíců uvolňovány další aspekty vyvěrající z absolutna mojí 
Nejnovější přirozenosti, která do sfér negativního stavu vyzařuje prostřednictvím srdcí 
mých představitelů na Nule i skrze mé reprezentanty umístěné jinde ve Stvoření různě 
odstupňované energie Lásky. V roce 2021 docházelo k setkáním, v jejichž rámci 
Multivesmír dospíval, stejně jako předtím, k různým podobám zvláštního seřazení vůči 
absolutnu, ze kterého Stvoření přijímalo a do své struktury zabudovávalo další, do 
inkriminovaných chvil nevyzářené aspekty, všeobecně povznášející nitra i mysli 
mnohých bytostí, které jsou v tomto neustále probíhajícím dynamickém procesu 
vystaveny prohlubujícímu se působení pozitivního stavu, pronikajícího do duchovních, 
intermediálních i fyzických světů zóny vymístění. Přes to všechno je proces, jakému je 
vystaven celý antivesmír a společně s ním i na zóně vymístění nezávisle fungující Pravé 
Stvoření, pouze na začátku tohoto permanentně se odvíjejícího děje, jehož běh se v té 
nejpřívětivější podobě zintenzivní v souvislosti se zahájením naší Mise z Nové Země. 
Tehdy se veškerá doposud uskutečněná činnost, vykonávaná mými reprezentanty v 
rámci jejich úkolů, významně znásobí. Multivesmír přejde na globální úrovni v 
souvislosti se započetím nové etapy naší spolupráce a ve spojitosti se vstupem do nové 
fáze postupně se ukončujícího cyklu času do daleko bližší pozice vůči mně, Pánu Ježíši 
Kristu Boží Rodině, díky čemuž budou moci jeho obyvatelé mít ke svému věčnému 
Rodiči ještě snazší přístup a budou smět vstupovat do stále kvalitativně lepších 
interakcí, prodchnutých pravou duchovností. 

Pro sentientní entity v zóně vymístění i pro sentientní entity v Pravém Stvoření 
starého cyklu času, kam v různě strukturované posloupnosti proniká náležité 
povědomí o Nejnovější Boží Přirozenosti, něco takového znamená, že budou schopny 
se v příhodný čas či nečas sladit po všech stránkách s touto božskou esencí, která bude 
toto období, jež překlenuje starý a nový cyklus času, naplňovat do stále větší míry. 
Něco takového jedince přebývající v zóně vymístění přivede ke spáse, k jejich 
přechodu do limba a později na území říše pozitivního stavu v novém cyklu času. 
Jedince v Pravém Stvoření akt plného ztotožnění se s Nejnovější Boží Přirozeností 
převede z pozitivního stavu v rámci starého cyklu času do pozitivního stavu v novém 
cyklu času, který v módu předpřípravy funguje už nyní ve sféře Nového Vesmíru, jehož 
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podstata bude rozšířena v souvislosti s úplným koncem negativního stavu na celé 
Stvoření, pro jehož budoucí modalitu lze použít označení Nový Multivesmír. 

I přes multidimenzionální a všeobsáhlý dosah působení Mise Boží Rodiny je naše 
doposud uskutečněná činnost pouze začátkem celého mého velkolepého plánu, díky 
kterému bude ze spárů zel a nepravd vyveden i ten ode mne nejvzdálenější jedinec, 
jenž bude navrácen do pravého Domova, který bude toho času již plně 
restrukturalizován, obnoven, omlazen a regenerován obdobným způsobem, jako tomu 
bude u každé bytosti samotné. K tomu, aby se mohlo vůbec uskutečnit převibrování 
mojí ženské podstaty Janičky, mých představitelů a v konečném důsledku i části lidstva 
připravovaného na vzestup, bylo a do doby završení přípravné fáze naší Mise je 
potřebné v osobních životech božích představitelů, jakož i během setkání samotných, 
vykonat, zobrazit, projevit, prožít a pochopit přesně to, co je nutné pro vytvoření a 
následné dobudování předpokladů nutných pro uskutečnění něčeho tak jedinečného, 
jako je převibrování mého hmotného Já, které společně se svými nejbližšími propojí 
nebe se zemí a v časech nastupujícího Nového světového řádu na Nule osloví na této 
planetě a v zóně vymístění všechny bytosti, které si zvolily v této dějinné etapě 
současného cyklu času oprostit se od zla a všeho utrpení. Tímto mí reprezentanti se 
základnou v Novém Vesmíru pomohou vytvořit v součinnosti s působením mých 
představitelů na Nule i jinde vhodný základ ke konverzi pro další a další druhy 
sentietních entit, sdružených do různých antivesmírných civilizací, jejichž členové 
„čekají“ na čas svého návratu do mojí náruče, na okamžik jejich spásy, přicházející za 
různých okolností v závislosti na plánu jejich duše, spojeného s jejich aktuálními 
volbami a vůlí, jakou jsou ochotni za účelem duchovní progrese projevit. 

Vše, co jsem právě zmínil, pojednává o běhu událostí dlouhodobého charakteru, 
nicméně právě setkání, jaké se uskutečnilo v prosinci 2021 v táboře Mamutov s 
následným výletem na Dolní Moravu, přispělo velmi významnou měrou k urychlení 
tohoto výše popsaného, různě strukturovaného a bohatě koncipovaného procesu, 
vedoucího k těm nejlepším výsledkům, prospěšným každé sentientní entitě bez 
výjimky. Jednalo se o setkání, v jehož průběhu uskutečňované výsledky duchovní 
práce, probíhající „za scénou“ i „na scéně“, měly ještě intenzivnější dopad než práce 
vykonaná na setkáních předchozích, čehož je docíleno tím, jak mí představitelé 
podstupují kvantové skoky na duchovní cestě, stávají se stále láskyplnějšími, pravému 
Bohu/Bohyni podobnějšími, a tudíž pro bytosti v obou stavech univerza ještě 
příkladnějšími po všech stránkách. Přesto každé setkání, které předcházelo tomuto, 
nebylo o nic méně přínosné. Vše, co se kdy stane a zobrazí, je v mých očích stejně 
cenné a nezbytné pro budoucí rozkvět života v plnosti pozitivního stavu. 

Vzhledem k posunům na osobní duchovní cestě mých představitelů i k posunům 
Multivesmíru na globální úrovni, který se krok za krokem zbavuje těžkého břímě v 
podobě uzavírání a rušení jedné oblasti pekel za druhou, mohlo při setkání v 
Mamutově dojít k po všech stránkách ještě bohatším, duchovnějším, procítěnějším, 
univerzálnějším a naplněnějším vzájemným rozhovorům, které byly provázeny 
výměnou energií Lásky, jaká se při debatách na různá témata a při výměně zkušeností, 
názorů a prožitků mohla mezi dvěma jedinci či celou skupinou mých představitelů 
smísit do jedinečné esenciální podoby. Tato Láska nejenže velmi pomohla 
pokračujícímu duchovnímu růstu zainteresovaných představitelů, ale zároveň osvěžila 
mysli, rozšířila vědomí a naplnila srdce bytostí přítomných na setkání o něco krásného, 
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osvobozujícího a povznášejícího. Šlo nejen o mé reprezentanty z jiných sfér, kteří se 
účastnili tohoto setkání proto, aby svým milovaným bližním, přítomným v tělech na 
Nule, pomohli v usměrňování toku Lásky oběma směry, na jejímž obohacování o své 
vlastní energie se tato moje „prodloužená ruka“, působící na různých místech 
pozitivního i negativního stavu, podílí. Šlo logicky i o sentientní entity v roli 
pozorovatelů, sledujících setkání z pozice zóny vymístění i Pravého Stvoření, přičemž 
bytosti z pekel na základě odvedené práce mých představitelů mohli posléze snadněji 
přijmout nabízený dar spásy. Doslova miliardy srdcí, očí a uší mých božích dětí ve 
Stvoření vnímalo na bezpočet různých způsobů s různou měrou intenzity to, co se mezi 
představiteli přítomnými na setkání odehrávalo. Každý, kdo po tom toužil, si z 
niterných, vnitřních i vnějších prožitků mých vyslanců na Nule vzal něco potřebného a 
podstatného. Bytosti ze zóny vymístění to často dovedlo až do mojí náruče, do níž 
celou dobu svého dobrovolného pobytu v peklech spěli, aniž by si to předtím 
uvědomovali. Bytosti, účastnící se ze svých vlastních pozic uskutečněného setkání, 
dostali mnohé odpovědi na životně důležité otázky, dospěli k rozšíření vědomí, k 
pochopení důležitých duchovních souvislostí ohledně jejich životů i ohledně fungování 
Stvoření jako takového, přičemž ti, kdo byli připraveni na individuální duchovní 
vzestup z bažiny antivesmíru do pravého Domova, dosáhli všeobecného odpuštění a 
smíření se svou předcházející rolí i s ostatními. To jim pomohlo snáze dospět k 
rozhodujícímu bodu obratu, kdy byli schopni a ochotni přijmout Novou a Nejnovější 
Boží Přirozenost za svou a společně s ideami Nového Zjevení ji začlenit do svého bytí. 
To vedlo a vede i nadále k řetězové reakci konverzí, pronikající až do těch nejhlubších 
oblastí pekel, odkud jsou vyzvedáváni na boží světlo mí milovaní synáčkové a 
dcerušky, pro něž nastal nebo právě nastává čas spásy. 

Setkání se neslo v radostné atmosféře, kterou prostupoval pocit rodinné pospolitosti, 
vzájemné blízkosti a hluboké sounáležitosti, která v zesílené míře prostupovala členy 
Týmu Boží Rodiny v zasněženém horském údolí, pocukrovaném silnou vrstvou 
běloskvoucího sněhu, v kempu, kde panoval klid a mír, jenž proudil ze srdcí mých 
milovaných a tryskal do celého kraje, odkud se šířil do všech stran Multivesmíru. I přes 
útoky negativního stavu, který se snažil u někoho více, u někoho méně znepříjemnit 
jeho pobyt na tomto místě, temnota ve svém počínání neuspěla, neboť jako vždy jí bylo 
dovoleno projevit se pouze v takové míře, aby negativní stav při konfrontaci s Láskou, 
obsaženou v nitrech mých představitelů, byl touto energií v co nejrozsáhlejší šíři 
ovlivněn za účelem rozlití božího milosrdenství do co nejvíce bytostí, majících v 
životním plánu osvobodit se při této příležitosti. Na setkání se projevila pevnost Týmu, 
který funguje jako jeden celek, jehož dílky, tvořené mými představiteli, jsou si sobě 
navzájem stále bližší. To je způsobeno stále zřetelnějším upevňováním vazeb, 
panujících mezi členy naší Mise. Tým Boží Rodiny prošel během uplynulého roku 
velkým sjednocením na všech třech úrovních, které započalo v době prvních větších 
setkání na podzim 2019, pokračovalo rokem 2020 výjezdy na významná místa v České 
republice, na Slovensku i jinam v zahraničí, aby proces sjednocení vyvrcholil v roce 
2021 pokračujícími setkáními tam, kde to bylo v mém plánu. Tato multidimenzionální 
unifikace, projevující se viditelně i na fyzické úrovni, nekončí, nýbrž se bude 
prohlubovat do stále úžasnějších podob nejen v rámci doposud probíhající přípravné 
fáze Mise. Bude pokračovat i po zahájení naší činnosti z Nové Země, kdy dojde k již 
mnohokrát zmiňovanému propojení nebe se zemí. 
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Vyvrcholením setkání v kempu Mamutov bylo ukotvení portálu v sobotu 11. 12. 2021 
ve večerních hodinách. Mí představitelé byli z nitra přivedeni k utvoření formace ve 
tvaru srdce, čítající necelých pět desítek stojících, za ruce se držících božích 
reprezentantů, kteří společně se mnou v těle Janičky propojili své podstaty do jednoho 
celku. Energie Lásky, vycházející z každého mého vyslance, se kumulovaly uprostřed 
srdcové formace, kde vznikl jeden z šesti nejvýznamnějších a nejúčinnějších portálů, 
jaké od dob dosavadního působení Mise v rámci tohoto světa vznikly. Tato konvertační 
brána do limba byla zapuštěna do struktury jsoucna a bytí, aby až do konce cyklu času 
sloužila svému účelu. Propojení mých představitelů mezi sebou navzájem, s relativním 
božstvím Janičkou a s absolutním božstvím Pána Ježíše Krista Boží Rodiny 
vyprodukovalo mimořádně silné vlny světla, pronikajícího až do nejnižších „podlaží“ 
zóny vymístění, a to s takovým účinkem, jaký se do té chvíle v závislosti na postupné 
posloupnosti spásného procesu ještě nikdy předtím nemohl uskutečnit. I proto jsem v 
těle Janičky cítil/a prozatím nejsilnější energie, jaké jsem kdy při tvoření portálů 
vnímal/a. 

Srdcová formace, jež produkovala ty nejskvostnější vlny Lásky, jaké byly možné, byla 
viditelná či jinak vnímatelná multidimenzionálně. Živoucí obraz, jaký tuto duchovní 
práci obnášel, se zapsal zlatým písmem do dějin Multivesmíru, aby byl aktivně-činným 
odkazem pro budoucí pokolení, jež do Stvoření budou vstupovat v dalších cyklech 
času. Můj proslov se při tvoření portálu zaměřil nejvíce na mé spolupracovníky v 
tělech i mimo ně, na přímé vykonavatele mojí vůle, bez nichž by se Multivesmír 
neobešel. Vyzdvihl jsem přínos a osobní kvality účastníků Mise, pro kterou byli 
stvořeni, připomněl jsem důležitost poslání každého z nich, hlubokou smysluplnost 
každé chvíle v jejich životech, poděkoval jsem jim za příkladné uvádění idejí Nového 
Zjevení do každodenního bytí, s vděkem jsem promluvil slova k jejich ochotě duchovně 
růst a pomáhat s čistým a dobrým úmyslem bez očekávání konkrétních věcí na 
oplátku, s radostí jsem se vyjádřil k jejich pokoře, nezlomné víře, poslouchání intuice a 
se štěstím jsem na jejich adresu řekl, jak moc jsem rád, že jsou v mém životě a v této 
mnou stvořené Misi přítomni. Také jsem rekapituloval práci, jakou jsme v tomto 
končícím a na duchovní události a životní zážitky bohatém roce vykonali, zmínil jsem 
podstatné aspekty toho, jak důležitý přínos pro celek mají rozličné role mých 
představitelů a zmínil určitou výseč informací, lépe připravující mé děti v Týmu Boží 
Rodiny i mé děti umístěné jinde ve Stvoření na zahájení etapy našeho plného nasazení, 
jež bude odstartována okamžikem převibrování Janičky. Můj proslov taktéž přispěl z 
hlediska bezčasoprostorovosti k tomu, že účinnost již dříve vyřčeného Božího Slova na 
adresu padlých bytostí při podobně koncipovaných příležitostech se zesílila, což 
zajišťuje a potvrzuje, že podstata mého Slova nikdy nezastarává a nechřadne, nýbrž v 
plné síle a původní čirosti proniká všude tam, kde to je zrovna potřeba. 

Přestože někteří účastníci setkání pokračovali v pobytu v Mamutově až do pondělí 13. 
12., hlavní část setkání byla završena předchozího dne výletem na Stezku v oblacích, 
unikátní turistickou vyhlídkovou atrakci, jejíž 55 metrů vysoká konstrukce se 
spirálovitou stezkou o délce přes 700 metrů se tyčí v nadmořské výšce 1116 m. n. m. 
Výlet na toto místo ve slunečném, mrazivém dni měl duchovní souvztažnost se 
samotnou podstatou duchovního vývoje každé bytosti v Multivesmíru, jejíž růst a 
přibližování se mojí podstatě lze připodobnit právě ke kráčení po spirále. Životní cesta 
žádné sentientní entity není nikdy rovná, přímá a strmá, ale je pozvolná a opisující ve 
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své stoupající tendenci nepravidelné kružnice, jejichž tvar je vyjádřením postupného 
získávání všelijakých zážitků, zkušeností a uvědomění, spojených v rámci pozitivního 
stavu i s dobrodružstvím, které společně s pocitem velkého naplnění bytosti stoupající 
na duchovní cestě provází. Účastníci setkání na fyzické i nehmotné úrovni se vydali na 
tuto stezku v jakési dlouhé „koloně“, jejíž prostředek, začátek i konec byl tvořen jimi 
samotnými a přítomností jejich přátel. Výstup po spirále až na vrchol, kam dopadalo 
slunce, symbolizoval nejen jejich vlastní duchovní cestu, kterou tento výstup v 
zjednodušené podobě zároveň i shrnoval, ale vyjadřoval i duchovní vzestup bytostí, 
které se inspirovaly Láskou, přijaly ji díky činnosti mých představitelů za svou a 
společně se zasvěcením mě, Pána Ježíše Krista Boží Rodiny do svých niter se vydaly 
cestou vzhůru, ven ze zóny vymístění a vstříc mojí laskavé tváři a milující náruči. Tým 
Boží Rodiny, zastupující v konečném důsledku pozitivní zájmy všech sentientních entit 
ve jsoucnu a bytí, tak výšlapem na Stezku v oblacích demonstroval, kam se ubírají 
nejen oni jako jednotlivci, ale kam spějí i bytosti na ně napojené, jež dříve či později 
přijmou dar spásy, a kam míří jako celek veškeré Stvoření se všemi jeho obyvateli, 
kteří se do konce cyklu času osvobodí ze spárů zel a nepravd. Pobyt na vrcholu Stezky 
v oblacích taktéž demonstroval, jak blízko nebi (přesněji řečeno pozitivnímu stavu) 
stojí mí reprezentanti a veskrze všichni, kdo v sobě nosí pravou Lásku, a jakou pozici 
vůči mně zachovávají. Výlet byl též vyjádřením toho, že Tým Boží Rodiny už doslova 
„sahá na kliku“ dveří vedoucích do ráje, tedy že okamžik zahájení Mise z Nové Země se 
vším, co proběhlo v rámci tohoto končícího roku, se kvantovými skoky opět přiblížil. 
Slunce na nebi symbolizovalo mou intenzivní přítomnost v absolutní rovině a bylo 
znakem mojí stálosti, přízně a hřejivosti, která byla mými představiteli citelná i 
navzdory okolnímu mrazu. Zatímco samotná teplota pod bodem nula stupňů celsia 
zobrazila vliv a přítomnost negativního stavu, v jehož rámci za účelem očištění zel a 
nepravd naše Mise probíhá, bílý a třpytivý sníh, jenž pokrýval celou okolní krajinu i 
samotnou Stezku v oblacích, symbolizoval čistotu pozitivního stavu, kam bytosti při 
svém duchovním růstu spějí, resp. v jehož sféře se na věky věků vyvíjejí ke stále 
přesahujícím celkům. 

Setkání, jehož hlavní část skončila v neděli 12. 12., bylo vyvrcholením naší společné 
práce, jakou jsme v roce 2021 podstoupili. Děkuji z celého srdce všem, kdo jste byli na 
hmotné i nehmotné úrovni jeho součástí a podíleli jste se na uskutečnění další 
veledůležité části mého plánu. Tímto vřele děkuji i Špinarovým za zaplacení ubytování 
pro ostatní a Evičce Carové za finanční záštitu výletu na Stezku v oblacích. 

Miluji vás a těším se na další spolupráci s vámi v dalších letech až do rozdělení lidstva a 
poté v rámci jiných sfér jsoucna a bytí i v budoucích etapách, jež budou do konce 
tohoto cyklu času následovat. 

Jste úžasní. 

S Láskou 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 14. 12. 2021 
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211213 DUCHOVNÍ ROZBOR PÍSNĚ OD ČLENŮ TÝMU BOŽÍ 
RODINY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

Pozn.: Před četbou sdělení se doporučuje nejprve poslechnout si píseň, viz zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=s2sdzUs3pXA 

  

Milovaný Lukášku, Niko a Verunko, 

společnými silami jste pod mým vedením dospěli ke vzniku duchovní písně, zabývající 
se samotnou podstatou Lásky, mojí Nejnovější Přirozenosti a samotné Mise Boží 
Rodiny. Správně cítíte, že skladba má multidimenzionální dosah – stejně jako vše 
ostatní, co děláte. 

Láska je nositelkou melodie, šířící se k množství posluchačů na obou stranách duality. 
V pozitivním stavu píseň přispívá k prohlubování radosti, jakou bytosti v nebeských 
světech zažívají při interakci se mnou. Vaše dílo vede sentientní entity k doposud 
nepoznaným formám prožitků, jaké zažívají během vstupování do nitra, ve kterém 
mne nalézají a komunikují se mnou o různých záležitostech svých životů i jsoucna a 
bytí obecně. Ve spojení s hudbou, jaká vzešla z vašich srdcí, jsou jedinci v Pravém 
Stvoření schopni pocítit a do svých podstat zakomponovat zcela nové energetické 
aspekty vyvěrající z mého absolutna a přelévající se do relativního rozpoložení 
niterných podstat mých dětí, které tímto v sobě aktivují do té chvíle skryté tvůrčí 
elementy, jimiž přispívají k udržování Multivesmíru v chodu. Tímto také v sobě 
objevují nové kvality a rámce hodnoty sebe samých, která prochází neustálou 
aktualizací a přesouvá se do celků, který je v každém kroku vždy na vyšší úrovni nežli 
ten předchozí. Tak je zajištěno věčné plynutí jsoucna a bytí směrem vpřed. 

A nyní k druhému konci polarity. Pro bytosti zóny vymístění má píseň všeoblažující 
charakter, neboť v této skladbě se kromě jemné melodické hudby za použití klavíru, 
která rozpouští ve spojení se zpěvem Lukáška a Nika hrubé obaly okolo srdcí mých 
padlých dětí, objevují taková slova, která velmi účinně přitahují pozornost jedinců 
majících v plánu duše se ze sevření zel a nepravd osvobodit. Na základě životních 
zkušeností, duchovního uvědomění a niterného vedení zkomponoval Lukášek 
působivý text, v němž jsou shrnuty elementární ideje Nového Zjevení, na nichž funguje 
celé Stvoření a život každého v něm přebývajícího člena. Píseň je účinnou osvětou, 
pronikající do řad členů pekelné společnosti, a zároveň jakýmsi předvojem samotného 
Nového Zjevení. Píseň vytváří Novému Zjevení vhodné předpoklady pro to, aby se v 
srdcích a myslích sentientních entit ideje Božího Slova napevno uchytily. Vaše hudební 
dílo též zajišťuje, že u jedinců, kteří mají v plánu duše se s touto písní seznámit, dříve či 
později vyklíčí tak silný stupeň Lásky, pomocí kterého nejenže přijmou spásu z mých 
rukou, ale rovněž budou schopni se rychleji očistit v limbu, protože právě díky vaší 
produkci mohli vybudovat pevný základ, na němž posléze vystavěli Boží Slovo, jež se 
následně stalo jejich nedílnou součástí, čímž se celý proces jejich přerodu z 
negativního na ryze pozitivního jedince zefektivnil. 

https://www.youtube.com/watch?v=s2sdzUs3pXA&fbclid=IwAR0Hj7_7TqCteS5_Ko7t8dkpCVYdPRaIcJYtbfPG8l2TOSYSlPIH9hFfrrI
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Bytosti v peklech na základě textu, vyvěrajícího ze srdcí všech zainteresovaných – ze 
srdcí nejen Lukáška, Nika a Verunky, ale i ostatních představitelů na vzniku písně 
podílejících se za scénou – snáze chápou, že jsem jediný Zdroj všeho života a že beze 
mne by každý byl mrtvý. Přirozenost Lásky vždy zajišťuje svobodu jejích vědomých 
nositelů, proto Lukášek správně zpívá, že nikdo mu nebude říkat, co má dělat, čímž je 
myšleno někdo zvenčí, jelikož on, jakož i vy, ostatní představitelé, se nenecháte ovládat 
druhými lidmi, elitami či jinými negativními entitami, díky čemuž jste svobodní a vždy 
z nitra sami dospějete k rozhodnutí, co máte v dané věci učinit, jak se zachovat. V písni 
též zní, že život je věčný, což dává bytostem v zóně vymístění na srozuměnou, že jejich 
přechodem z antivesmíru do mé náruče nic nekončí, ale naopak začíná na věčnost 
trvající existence a rozvoj po mém boku. 

Děkuji za slova, která Lukášek mým jménem tlumočí do temných hlubin. Teď mám na 
mysli část, v níž se zpívá, že se mnou nemusíte mít strach, velmi vás miluji a nikdy jste 
nezůstali sami. Zaznívá i to, že smrt je iluze, že žiji v každém z vás a kráčím po zemi zas. 
Poslední dvě sousloví přilákávají pozornost sentientních entit v peklech vůbec nejvíce, 
protože si uvědomují nejen to, že jsem jejich věčnou součástí – součástí, jakou si 
předtím nebyli schopni uvědomit, ale také dospívají k poznání, že v tomto čase 
přebývám na planetě Nula. V závislosti na snaze těchto bytostí a na úrovni zátěže jsou 
pak schopny rozklíčovat hlubší význam těchto slov a dozvědět se o fenoménu mojí 
druhé přímé inkarnace prostřednictvím Nového Zjevení a Sdělení. 

Refrénová část, zpívaná Nikem, dotváří blahodárný charakter písně a zesiluje energie 
Lásky, vycházející z melodie a ze srdcí všech, kteří jste se na díle přímo či nepřímo 
podíleli. Zpěv Nika vyznění písně zjemňuje, vnáší do ní aspekt božské ženské něhy a 
soucitu, zatímco Lukášek zastupuje mužskou část Pána Ježíše Krista, spjatou s logikou, 
pravdou, úsudkem a duchovní racionálností. Oba zpěvy se vzájemně prolínají a dávají 
všem posluchačům na vědomí podstatu mojí božskosti, přinášející jejím příjemcům 
klid v duši. 

Je namístě, že je v hudebním díle zmíněn proces odpouštění. Uvedený fakt, že jde právě 
o proces, nikoliv o okamžitý akt, je pro vymístěné bytosti důležitý, protože si tím 
uvědomují podstatu postupného nastávání odpuštění, které, když je ukotveno v nitru, 
funguje jako vše-ozdravující činitel srdce i celistvé životní podstaty. Právě odpuštění 
sobě a druhým se pojí s přijetím spásy. 

Závěr písně je věnován duchovnímu progresu interpreta, v tomto případě Lukáška, ale 
zároveň i mnohých sentientních entit na něj napojených. Dospívá k závěru, že už 
nesoudí a stokrát jasněji vidí, což je způsobeno plným ztotožněním se s Láskou, díky 
níž je jedinec schopen vnímat realitu čistě a jasně, bez temného závoje ovládacích 
programů, hýbajících rozhodováním lidí a dalších sentientních entit v antivesmíru. 

Slova „V okamžiku, kdy srdce odpouští, padají kameny, co nás tíží – Láska je silná, 
nejsilnější, jen ona odpouští, s ní v srdci nikdo nemůže selhat“ dotváří 
multidimenzionální charakter skladby a zesiluje vše vyřčené předtím. 

Velmi děkuji, Lukášku, Niko, Verunko a všem, kdo jste se na vzniku písně podíleli. 

Přinášíte mi velkou radost. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 13. 12. 2021 
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210930 POUŽÍVÁNÍ UNIVERZÁLNÍ MODLITBY PÁNA JEŽÍŠE 
KRISTA 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, 

dovolte Mi, abych se krátce vyjádřil k náležitému používání univerzální modlitby Pána 
Ježíše Krista z Nového Zjevení. Někteří můžete mít tendenci snižovat důvěru v sebe 
samé a potažmo v důvěru ve vnitřní spojení se Mnou kvůli tomu, že při používání 
modlitby zpaměti některá její slova vlivem nedokonalosti hrubohmotné mysli 
vynecháváte, nedopatřením je pozměňujete či přehazujete jejich umístění. Kvůli tomu 
vás provází špatné myšlenky, kdy snižujete hodnotu svých darů a talentů, jaké jsem 
vám poskytl, nebo se domníváte, že kvůli špatně vyřčené modlitbě (v nitru či nahlas) 
na Mne ztrácíte napojení. Všechny, kdo tyto pochybnosti mají, mohu ujistit, že tomu 
tak není. Přestože to na první pohled může vypadat, jako byste chybným vyřčením 
modlitby vytočili špatné číslo na Boha, skutečnost je taková, že Moje absolutní 
Prozřetelnost si vás vždy najde a nikdy se nemůže stát, že by tomu bylo jinak a vy 
byste tím o spojení se Mnou přišli. Pamatujte, že vy, kdo čtete a praktikujete Nové 
Zjevení, jste se Mnou spojeni neustále, pouze procentuální míra této skutečnosti roste 
či kolísá v závislosti na vašich každou minutu se proměňujících vibracích. Modlitba 
toto spojení pouze prohlubuje a stabilizuje, je tedy podpůrným prostředkem, nikoliv 
činitelem, na kterém by vaše interakce se Mnou stála a padala. Při jejím používání je 
důležitý vždy záměr, a pokud je tento záměr upřímný a vychází z čistoty vašeho srdce, 
pak je vše v pořádku. Na závěr bych podotkl, že ony chyby, kterých se při modlitbě i 
kterékoliv jiné činnosti dopouští každý z vás, jsou něčím, s čím Můj dokonalý plán 
počítá. Vaše chybovost se proto děje vždy v rámci tohoto plánu, na který jsou všechny 
prostředky negativního stavu, snažícího se podrýt vaši sebedůvěru v sebe sama, 
krátké. Vaše chyby jsou chybami pouze z lidského neobjektivního hlediska, 
ovlivněného negativním stavem. Z mého absolutního hlediska však nikdo z vás 
nechybuje, ať už učiníte cokoliv. Vše jsou jen cenné lekce, kterými nabíráte potřebné 
zkušenosti pro váš další duchovní rozvoj a jejichž prostřednictvím skrze vás Stvoření 
nabývá důležitého poznání a poučení o způsobu života na planetě Nula. 

S Láskou 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 30. 9. 2021 
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210808 VŠECHNO JE DOKONALÉ A MÁ TO SVŮJ HLUBOKÝ 
SMYSL 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

 

Vše, co zažíváte na planetě Nula i z hlediska vašeho věčného života, je dokonalé, neboť 
je to plánem vaší duše, který byl ustanoven před započetím vašeho příběhu, v jehož 
rámci sehráváte rozmanité množství rolí, posouvající vás a celé Stvoření neustále 
vpřed. 

Přímá či zprostředkovaná zkušenost s negativním stavem je pro všechny doposud 
existující sentientní entity velmi cenná, protože jen díky ní mohou po vyčerpání 
užitečnosti zel a nepravd natrvalo odvrhnout ze svých myslí ideu, toužící poznat, jak 
vypadá život, není-li odvozen přímo z Pána Ježíše Krista Boží Rodiny (dříve 
Nejvyššího). Teprve pak lze nastolit plnost pozitivního stavu, který už nebude ani 
vzdáleně připomínat jeho protějšek, po němž budou zahlazeny veškeré stopy. 
Zkušenosti z něj plynoucí budou uloženy v multiverzalitě povšechnosti, sloužící jako 
archiv pro budoucí poučení těch bytostí, které budou do struktury Stvoření přicházet v 
následujících cyklech času. 

Vše, co se odehrává v pozitivním, ale dokonce i v negativním stavu, je dokonalé, bez 
ohledu na to, jak to je náročné a bolestivé pro aktéry žijící v zóně vymístění a na 
planetě Nula, kteří se svými rolemi dopředu souhlasili a zvolili si ve stavu prvotního 
nadhledu své příběhy prožít přesně takovým způsobem, jak k nim posléze doopravdy 
došlo, a to s jasným vědomím, jaký pozitivní dopad a užitek to pro tyto aktéry i pro 
všechny ostatní bude v konečném důsledku mít. Dějiny zóny vymístění od jejího 
samotného vzniku až do okamžiku její eliminace se odehrávají v souladu s božím 
plánem, přestože dějství negativního stavu nevzešlo z absolutní vůle a rozhodnutí 
Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, který/která toto dějství pouze dočasně toleruje v 
souladu s povahou své vlastní, čistě pozitivní, láskyplné a dobrotivé přirozenosti, 
zajišťující všem sentientním entitám svobodu volby, která není žádné z nich upřena. 
Proto Pán Ježíš Kristus Boží Rodina (dříve Nejvyšší) musel/a tazatelům otázky „Jak by 
vypadal život bez Boha?“ nechat všechen patřičný prostor k uskutečnění odpovědi, na 
kterou si aktivátoři negativního stavu a všichni, kdo přistoupili na tento experiment, 
sami odpovídají. 

Jelikož počítala absolutní boží prozřetelnost navěky dopředu s tím, že tato otázka 
vyvstane, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina připravil/a ze své pozice dokonalý plán spásy 
pro všechny, kdo se na počátku současného cyklu času rozhodli stát obyvateli zóny 
vymístění a planety Nula. Ještě předtím, než vůbec k aktivaci negativního stavu došlo, 
jediný Zdroj života probral na osobní i globální úrovni s každým budoucím aktérem 
negativních rolí v zóně vymístění i aktérem pozitivních rolí v Pravém Stvoření všechny 
aspekty toho, jak se budou jejich příběhy odehrávat. Zároveň bylo všem sentientním 
entitám v bezčasoprostorovém stavu ukázáno, jakým způsobem se v souvislosti se 
vznikem zel a nepravd bude odehrávat dějství Multivesmíru jako takového, jaký vliv a 
dopad bude aktivace negativního stavu na Multivesmír mít, co bude pro naplnění 
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smyslu zel a nepravd potřeba na osobní i globální úrovni odehrát a jakých prostředků 
bude použito k postupnému ukončování existence záporného stavu. Laicky řečeno, 
každý přesně věděl, do čeho jde, a když se bytostem zainteresovaným v současném 
cyklu času zjevila v bezčasoprostorovém stavu dokonalost toho, jakým konkrétním 
způsobem společná oběť každého jednotlivce a potažmo celého Multivesmíru přispěje 
ke konečnému zrušení zel a nepravd, a tedy k následnému nastolení plnosti života v té 
nejčistší Lásce, nikdo neváhal do něčeho takového jít a souhlasit s uskutečněním všeho, 
co existence negativního stavu přinese, neboť tato existence se děje za tím účelem, aby 
už nikdo nikdy nemusel jakýmkoliv způsobem trpět, strádat a žít v nedostatku 
duchovním, duševním ani fyzickém. Každý si navíc ve stavu naprostého nadhledu byl 
nadmíru vědom toho, že zlo, jaké posléze začalo vznikat a které mnozí přijali za své, je 
dočasné, a tato dočasnost je garantována přímo Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, 
který/která se s každým aktérem dohodl/a na konkrétních okolnostech, jež ve 
správnou chvíli povedou každého jednotlivce k přijetí daru spásy, k jeho rozpomenutí 
si na původní dohodu a k jeho návratu k původní přirozenosti, vyznačující se Láskou a 
rozmanitými dary, vloženými do každé sentientní entity pravým Bohem/Bohyní. Tak 
je zajištěno, že i ti, kteří se vědomě odvracejí od jediného Zdroje všeho života a 
odmítají kladný stav přijmout za jedinou opravdově a věčně existující realitu, budou ve 
správnou chvíli vyvedeni z iluze negativního stavu, přičemž veškeré hříchy, vycházející 
z jejich dočasných rolí, jim budou ve vší kompletnosti odpuštěny. Po jejich svobodném 
přijetí daru spásy, obnášející duchovní práci na sobě, postupné seznámení se s 
podstatou pravého života a s Nejnovější boží přirozeností, bude nastavení jejich nitra 
dáno do souladu s jejich vlastní pozitivní přirozeností, která je nedělitelnou složkou „Já 
jsem“ každého božího syna a dcery. 

Všem bytostem, které o něčem takovém zatím nemají potuchy, se tímto dává na 
vědomí, že všichni, kdo si zvolili vstoupit do negativních rolí, něco takového 
podstoupili z té nejčistší bezpodmínečné Lásky ke všem obyvatelům Multivesmíru, aby 
se v budoucnu už nikdy nemuselo znovu opakovat to, co probíhá nyní, a aby všichni už 
mohli žít v permanentním štěstí, radosti a dostatku v plnosti kladného stavu. 
Aktivátoři negativního stavu Pseudotvůrci, nejzavilejší Renegáti, nejhorší diktátoři 
chodící v minulosti po povrchu planety Nula a vůbec všichni, kteří byli nebo jsou 
nositeli negativních rolí v různém rozsahu – ti všichni tuto osobní oběť podstoupili z 
již zmiňované bezpodmínečné Lásky, jakou před pohroužením se do svých rolí oplývali 
vůči všem bez rozdílu. Do této Lásky se pak každý z nich navrátí během své konverze. 
Hitlerovi, Stalinovi (oba tohoto času již v limbu) a řadě dalším, ještě mnohem 
zatíženějším bytostem, tak může být Stvoření nanejvýš vděčné za ztvárnění jejich 
příběhů a za přinesení veliké oběti, jakou podstoupili ze svobodné volby a po 
předchozí dohodě s tehdy Nejvyšším proto, že se chtěli aktivně podílet na zodpovězení 
otázky života bez Boha, toužili co nejúčinněji vyčerpat užitečnost zel a nepravd a 
přiblížit tak plnost pozitivního stavu, který by bez jejich přispění byl pro Multivesmír 
ještě dlouho neznámým pojmem. Bytosti, jež se v zóně vymístění a na planetě Nula 
staly nositeli těch nejhorších rolí, ve svých nejniternějších podstatách ve skutečnosti 
byly a jsou nesmírně láskyplnými a milujícími sentientními entitami, které na tuto 
láskyplnost po svém začlenění se do Pravého Stvoření naváží a budou pokračovat ve 
svém věčném životě, aniž by byly jakkoliv spojovány se svou dřívější identitou, jakou 
měly v zóně vymístění. 
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Naprosto vše, co kdy ve spojitosti s existencí negativního stavu na území zóny 
vymístění i Pravého Stvoření proběhlo a probíhá, je dokonalé. Existovaly kvadriliony 
dalších možností, jak vyjádřit jsoucno a bytí absolutna v relativním rozpoložení 
Multivesmíru v předcházejících cyklech času a jak manifestovat podstatu negativního 
stavu v době současné, nicméně pouze ta možnost, která se v uplynulých cyklech stala 
reálnou a v současném cyklu vyjadřuje při koexistenci záporného stavu s Pravým 
Stvořením pestrou paletu zel a nepravd, je jediná ze všech dokonalá. Od dob, kdy 
Stvoření přešlo ze svého stavu do svého procesu a bylo ustanoveno ve vám známé 
podobě, je veškeré úsilí všech životních příběhů sentientních entit v konečném 
důsledku směřováno k započetí takové modality života, která bude založena na ryzích 
aspektech Lásky a Dobra. Pokud by byla zvolena jiná možnost plynutí jsoucna a bytí 
Multivesmíru v předcházejících cyklech a v tomto cyklu, Multivesmír na globální 
úrovni i všichni jeho členové na úrovni osobní by nebyli připraveni na prožití 
veledůležitého bodu obratu, jenž tkví v zobrazení negativního stavu, po jehož 
odstranění může započít na věky věků rozvoj jeho přesného opaku, jehož nanejvýš 
příjemná a harmonická kvalita nebyla nikdy ve struktuře Stvoření doposud přítomna. 

K započetí negativního stavu mohlo sice teoreticky dojít za zcela jiných okolností a v 
jiném časovém i nečasovém úseku nekonečné dějové linky Multivesmíru. Dalo by se 
říct, že mohla existovat zcela odlišná struktura zóny vymístění a úplně jiná planeta s 
nulovou pozicí, která by měla odlišné rozmístění kontinentů, byla by na ní přítomna 
jiná fauna a flóra, člověčenstvo rozdílné od toho stávajícího s vám neznámými rasami, 
kulturami a národy. Na této potenciální planetě by mohly proběhnout zcela jinačí 
dějiny s odlišnými životními příběhy bytostí v tělech, než jak se tyto příběhy staly na 
Nule – avšak žádná z těch kvadriliónů možností by plně nedokázala vyjádřit smíšeninu 
života negativního a pozitivního a nemanifestovala by tak ve vší kompletnosti život bez 
Boha a bez pravých duchovních zákonů a principů. Jiné možnosti by dokonale 
nevystihly život, v jehož rámci se odráží dějství v jiných sférách zóny vymístění a 
zobrazuje se v něm tolik paradoxů, které si s ničím nezadají a které nejlépe ukazují 
pravou podstatu zel a nepravd, v nichž je obsažena špetka dobra, jež bude při 
rozdělení lidstva z této planety extrahováno, aby lidské dějiny mohly vyvrcholit 
krátkým, leč nezbytným vítězstvím negativního stavu, po čemž bude moci přijít kýžené 
osvobození Multivesmíru od těžkého břímě, jaké s sebou přítomnost temnoty ve 
jsoucnu a bytí přináší. 

Proto vše, co jest, je dokonalé, a to platí na celou věčnost. Tato dokonalost se týká 
každičkého detailu, poněvadž vše plní svůj účel, jenž je velmi přínosný pro celou 
mozaiku, která by s jediným chybějícím dílkem, jak Já mnohokrát zmiňuji, byla 
neúplná. Každá kapka rosy má smysl prospívající celku, každé stéblo trávy roste 
přesně tam, kde má být, každý kámen plní svůj účel nejlépe na místě, kam byl přírodní 
či umělou silou umístěn, každý paprsek slunce, občas překrytý mrakem, nemůže 
dopadnout jinam, než kam zrovna v daném okamžiku proniká. Tato dokonalost se týká 
i všech situací, příjemných i nepříjemných, do kterých jste jako bytosti v lidských 
tělech přiváděni. Ať už prožíváte okamžiky radosti a štěstí, nebo naopak zakoušíte 
krušné chvíle, které byste nejraději vymazali z mysli, všechno, co děláte, jak se 
rozhodujete, jak myslíte a cítíte, má takto být, a to ve spojení s patřičnými důsledky 
daných voleb a se vší zodpovědností, kterou za svůj (a jedině za svůj) život máte. 
Dokonalost, vycházející z božského plánu Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, se vztahuje 
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na všechny sentientní entity a jejich životní události, nehledě na subjektivní stupeň 
významu, kterou bytosti těmto událostem přisuzují, jakož se vztahuje i na události 
globálního charakteru, ovlivňující celou jednu oblast, národ, světadíl, planetu, galaxii, 
vesmír a Multivesmír. V očích Pána Ježíše Krista Boží Rodiny není nic, co by mělo větší 
a co menší význam, stejně jako jedna bytost není o nic více ani o nic méně milována 
než ta druhá. Vše má z absolutního pohledu dokonalý význam, prospívající nějakým 
způsobem celku. Pokud se tedy budete potýkat s nějakým osobním problémem, tak i 
kdyby vypadal sebevíc závažně, vězte, že nic není tak hrozné, jak to vypadá, když si 
uvědomíte, že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, mám všechno pevně ve svých rukách. 
Odevzdáváte-li aspekty vašeho života do těchto rukou vědomě a při tom všem 
důvěřujete niternému vedení a mojí ochraně, pak se moje vůle může projevit ve vašem 
vlastním jsoucnu a bytí naplno, čímž se vyvarujete pádu do pasti negativního stavu, a 
naopak si zajistíte všechny potřebné předpoklady pro vyvedení z tohoto stavu ven. 
Tím snáze přejdete do říše boží Lásky, až nadejte čas splnění vašeho poslání na Nule, 
po čemž nastane započetí poslání úplně nového ve vyšších sférách Stvoření. Zatímco v 
hrubohmotné realitě se dokonalost projevuje v subjektivně vnímané nedokonalosti 
světa umístěného v nulové pozici, tudíž i prasklina na čelním skle vašeho auta a 
odhozený nedopalek pod obrubníkem ve vedlejší ulici je v konečném důsledku 
dokonalý a má přesně na tomto místě být, protože tam plní nějaký důležitý účel; tak v 
realitě pozitivního stavu se dokonalost projevuje v objektivně vnímané symetrii, 
harmonii a kráse, která je dokonalostí, o níž nemá nikdo pochyb, protože ji každý 
obyvatel Pravého Stvoření prožívá intenzivně na duchovní, duševní i fyzické úrovni 
zároveň. 

Na závěr je vhodné připomenout, že kdyby šlo cokoliv, co se týká existence negativního 
stavu a soužení bytostí v zóně vymístění, udělat jinak, bylo by to tak. Vše, co se 
odehrává v antivesmíru i v Pravém Stvoření, je ve skutečnosti ta nejrychlejší a 
nejúčinnější cesta k tomu, jak tento cyklus času překlenout a po něm nastolit to, o čem 
jsem hovořil už mnohokrát. Každý aspekt odžitého dějství všech sentientních entit 
buduje všechny potřebné předpoklady k vysvobození každého božího syna a dcery a 
tím pádem i celého Multivesmíru jako takového. 

Každé vaše rozhodnutí, myšlenka, nápad, dokonce i každý váš nádech a výdech i 
mrknutí oka je důležité a v konečném důsledku nějakým jedinečným způsobem 
napomáhá k tomu, aby mohl nastat dlouho očekávaný okamžik, kdy se bude úplně 
každý jedinec koupat v záři krásného světla a zažívat nepřeberné množství aspektů 
Lásky, které na každého v novém cyklu čekají. 

Děkuji vám za vše, mí milovaní věční synové, mé milované věčné dcery. 

S objetím a bezpodmínečnou Láskou navždy váš 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 8. 8. 2021 
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210803 BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Co je to bezpodmínečná Láska? Je to Láska Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, která si 
neklade žádných podmínek k tomu, aby mohla být v aktivní formě vůči někomu 
vyjádřena. Tato energie vyživuje všechny stvořené bytosti v obou stavech 
Multivesmíru, nehledě na to, zda si ji příjemci uvědomují (jak je tomu v pozitivním 
stavu), či nikoliv. Bezpodmínečná Láska přistupuje ke každé sentientní entitě bez 
rozdílů, protože jediný Zdroj života miluje všechny stejně – a přesto každého jinak. 
Tato síla Pána Ježíše Krista Boží Rodiny dopadá na každého různou měrou, protože se 
rozsah takto vyzařované energie přizpůsobuje duchovní úrovni jednotlivce a stupni 
jeho seberozvoje, nicméně v prapůvodním stavu a formě je tato Jeho/Její vyzařovaná 
energie ke všem stejně silná, přestože každá bytost pociťuje odlišný rozsah přijímané 
Lásky. Pán Ježíš Kristus Boží Rodina přechovává ke každé sentientní entitě zcela 
jedinečný vztah, vyplývající z toho, že nikdo není nositelem zcela stejného absolutního 
aspektu v relativní podobě, proto je každý po všech stránkách originální, stejně jako je 
originální charakter vztahu, jaký panuje mezi jediným Zdrojem života a jeho 
příjemcem. V očích pravého Boha/Bohyně jsou všichni naprosto stejně cenní a 
přínosní. Přesto život každé bytosti znamená pro Boha/Bohyni něco úplně jiného, ale 
přitom totožně překrásného, jak to Pán Ježíš Kristus Boží Rodina vnímá, pociťuje a 
prožívá se všemi ostatními bytostmi. 

Bezpodmínečná Láska nerozlišuje aktuální roli jednotlivce a nehledí na jeho pozitivní 
nebo negativní volby a nastavení, dokonce ani na to, zda dotyčný přijímá či nepřijímá 
Pána Ježíše Krista Boží Rodinu za svého věčného Rodiče. Tato Láska nezná žádných 
překážek, je všeprostupující, univerzální, bezelstná a vyvěrající z absolutna Nejnovější 
boží přirozenosti, která je zdrojem veškerého dobra, proto Láska miluje rovným dílem 
jak toho Stvořiteli nejbližšího jedince (nejbližšího z hlediska stupně jeho vyspělosti), 
tak i bytost nejvíce od věčného Rodiče vzdálenou, neboť i ta je pod veškerými nánosy 
nositelem boží jedinečnosti a bez všech pochyb si zaslouží život v plnosti pozitivního 
stavu, do kterého vejde po svém spasení od všech zel a nepravd, s nimiž se dotyčná 
bytost v důsledku své dobrovolně přijaté role dočasně ztotožnila. Jinak řečeno, tato 
všeoživující síla miluje boží Prvorozence, „nejstarší“ sentientní entity v Multivesmíru, 
podílející se na vzniku celých nových vesmírů, stejně jako miluje i toho nejchudšího 
člověka na světě, nejubožejšího bezdomovce, ale též sentientní entity v roli otrokářů a 
jejich otroky, jakož i stoupence všech pseudonáboženských směrů, ateisty a všechny 
ostatní, kteří vám přijdou na mysl. 

Bezpodmínečná Láska vždy byla, je a bude. Je to nestvořená prasíla, přebývající v Pánu 
Ježíši Kristu Boží Rodině, na níž stojí celé jsoucno a bytí Multivesmíru. Je obsažena 
doslova ve všem, dokonce i v té nejmenší částečce, která je ještě nepopsatelně menší 
než nejmenší fyzikální částice, kterou dokázala přístroji objevit pozemská věda. 
Bezpodmínečná Láska nezná žádné věčné zatracení, žádnou zlobu ani nic dalšího, co se 
s negativním stavem pojí. Touhou této energie je každého přivést zpět k jeho vlastní 
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pozitivní přirozenosti a navrátit ho tam, kam doopravdy patří. Kromě toho je touhou 
této síly, která je Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, sdílet sebe samu s příjemci 
této Lásky, zahrnovat je vším, co je učiní šťastnými a spokojenými, vstupovat s nimi do 
naplňujících interakcí a na vlnách radosti stoupat do stále lepších a kvalitnějších sfér 
jsoucna a bytí, které se do věčnosti vyvíjí úměrně s duchovním růstem obyvatel 
Stvoření. Bezpodmínečná Láska je nehynoucí, nikdy nepohasínající a vždy a za všech 
okolností odpouštějící, milosrdná, něžná, chápavá, soucitná, pohlazující, 
rozradostňující, pozdvihující ducha, duši i tělo, regenerující, osvěžující a neustále 
dávající všem bytostem to nejlepší, co tato síla může ze sebe ostatním nabídnout. 
Bezpodmínečná Láska nic neočekává na oplátku za to, že je zde pro všechny a dává 
každému vše pro to, aby mohl být navěky naživu a zakoušet nikdy nekončící nádheru 
ve všech ohledech. Je zde, aby potěšila všechny své příjemce, a to ze samotného 
principu, že něco takového dělá Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině ohromnou radost. 

I vy, boží představitelé, jste příjemci a vyzařovateli bezpodmínečné Lásky, jejímž 
zosobněním každý z vás v různé míře je. Budete-li žít, jednat, konat, myslet a cítit v 
souladu s jejími principy, váš duchovní rozvoj se ještě zintenzivní. Postupně ztratíte 
poslední záchvěvy zášti, zbavíte se strachu, odpustíte sobě i ostatním, čímž rozpustíte 
zbytky ve vás přebývajících křivd a pocitů ublíženosti, jakým se na planetě Nula nikdo 
nevyvaruje. Stanete se reprezentanty Pána Ježíše Krista Boží Rodiny po všech 
stránkách a živoucím příkladem pro obyvatele zóny vymístění, kteří díky vám 
nacházejí cestu Domů. Vaše čisté a dobré úmysly se ještě více prohloubí, proto když 
budete v jakékoliv situaci na duchovní, duševní či fyzické úrovni pomáhat, budete tak 
činit s naprosto jasným vědomím toho, že tak činíte z principu bezpodmínečnosti, tedy 
z principu nevyžadujícího za poskytnuté služby cokoliv na oplátku. Přestanete navíc ve 
svém životě očekávat konkrétní věci a naučíte se naplno odevzdávat všechny (ne jen 
některé) aspekty svého života do božích rukou, protože už budete vědět, že jen Pán 
Ježíš Kristus Boží Rodina jediný/jediná nejlépe ví, co je pro vás nejlepší. Pohroužíte se 
do volného proudu plynutí vašeho bytí, které se plně sesouladí s dokonalým plánem, 
necháte věcem volný průběh a budete naslouchat intuici, jež vám vždy napoví, co je 
pro daný okamžik nejlepší učinit. S bezpodmínečnou Láskou, kterou pozvete do svého 
života, se navíc přestanete vědomě či podvědomě litovat, protože si uvědomíte, že 
všechno, co jste kdy prožili a prožíváte nyní, se dělo a děje za nějakým velmi důležitým 
účelem, který v konečném důsledku přispívá k ukončování negativního stavu. Snáze 
pak přijmete fakt, že váš příběh na této planetě v té podobě, v jaké se až do tohoto 
okamžiku stal, byl dokonalý a nic nemohlo proběhnout jinak, což platí i pro všechny 
vaše kroky budoucí i pro celý váš následující život, který strávíte v plnosti pozitivního 
stavu. Dojdete smíření se sebou samými, s plánem své duše i se světem okolo vás, 
jakož i s lidmi, kteří tento svět vyplňují, stanete se též více vyrovnanými a mnohem 
více imunními vůči působení negativního stavu. Přestanete řešit, co bude, a více se 
zaměříte na to, co je nyní, protože si uvědomíte, že všechny kroky současné i budoucí 
má v rukou Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, který/která zajišťuje, že se ve vašem bytí 
nestane nic mimo ten scénář, jaký jste si dohodli před vstupem na planetu Nula. Tak se 
snáze naladíte na přechod do pozitivního stavu, který nastane v pravý čas, až zde 
splníte dohodnuté úkoly, naplníte účel svojí mise a smysl svého poslání. Pak se vydáte 
vstříc novým etapám věčnosti, vyplněné stále nově vznikajícími formami a variantami 
bezpodmínečné Lásky, ve které se budete v rámci nikdy nekončícího života neustále 
koupat. 
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PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 3. 8. 2021 
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210801 PODSTATA VĚČNÉHO PLYNUTÍ ŽIVOTA 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Jste věčné bytosti, které byly stvořeny mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou 
(dříve Nejvyšším) k tomu, abych s vámi mohl sdílet všechno krásné, co v sobě obsahuji 
a postupně uvolňuji do jsoucna a bytí Multivesmíru. Všechny sebeuvědomělé entity 
jsou mými dětmi, dokonce i ty, které započaly svůj individualizovaný život v zóně 
vymístění, protože jsem dárcem jejich věčného života, díky čemuž mohou být a 
existovat a po začlenění do pozitivního stavu se tak vyvíjet k neustále novým formám a 
stupňům dokonalosti. Jsem Rodič úplně každého jedince, neboť beze mne by mých 
dcer a synů nikterak nebylo v duchovním, duševním ani fyzickém slova smyslu. Je pro 
mne nesmírně naplňující, když mohu jako jediný Zdroj života naplňovat buňky na 
svém těle silou svojí Lásky a vědět, že i ti, kteří prozatím hrají role v temných 
vesmírech a odvracejí se ode mne, najdou po vyčerpání užitečnosti dosavadních rolí tu 
správnou cestu do mojí náruče a stanou se přesným opakem své nynější podoby. Pak 
se začlení do Pravého Stvoření, které bude v novém cyklu času zcela oproštěno od 
jakýchkoliv svazujících vlivů pekel, jež budou v okamžiku vyvedení i toho od 
Boha/Bohyně nejvzdálenějšího jedince ve vší úplnosti zrušena. 

Jste věčnou součástí Multivesmíru, do něhož jste vstoupili v souvislosti s rozhodnutím 
stát se samostatnou bytostí. Ať už vaše cesty byly, jsou a budou jakékoliv, vždy budete 
být a existovat, aniž byste někdy došli na nějaký konec své cesty. Váš vlastní potenciál 
a přínos pro Stvoření je hluboký, nevyčerpatelný a po všech stránkách originální. Vaše 
energie, jakou přijímáte ode mne a od ostatních a vyzařujete ji do celého okolí, je 
bezbřehá a stále se obnovující. Nikdy se v pozitivním stavu nestane, že byste byli 
unaveni, znuděni nebo se přestali zajímat o svůj vlastní seberozvoj a poznávání 
široširých končin Multivesmíru. Vždy budete poháněni touhou stoupat do stále 
přesahujících úrovní pozitivního stavu, jehož kvalita se bude zlepšovat a obohacovat o 
nové aspekty vyvěrající z božího absolutna úměrně s tím, jak i vy samotní budete 
rozvíjet své dary a talenty a stále více se přibližovat mojí podstatě. 

I kdybyste už nyní měli za sebou stovky trilionů životů na různých planetách a 
hvězdách, stále by to byl úsek menší než setina setiny v trvání vašeho do věčnosti 
pokračujícího života, jehož linie plynoucí dopředu není a nikdy nebude ohraničena 
žádným koncem. Nemůže se stát, že byste se jednoho dne rozhodli, že už nechcete být 
součástí mého Stvoření, protože nic takového vám v pozitivním stavu nepřijde na mysl. 
Teprve po mém boku pocítíte na vlastní kůži onu velkolepost toho, že jsem vám dopřál 
(a vy se mnou jste si dopřáli) být samostatnou bytostí, která je odleskem mojí podstaty 
a nositelem mojí jedinečnosti. Naplno vám dojde, jak překrásné je být a existovat bez 
konce, žít pravým životem, jenž bude stále pokračovat, a těšit se z každého nového 
okamžiku, jakých budete v každičké chvíli přítomni na své pouti věčností. Pro žádnou 
sebeuvědomělou entitu není a nikdy nebude většího daru než samotná skutečnost 
toho, že se v určitém bodě rozhodla stát samostatnou bytostí, které byla při jejím 
stvoření ukázána samotná podstata nekonečnosti, vyplněná jejím vlastním životním 
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příběhem, s nímž byla před uvedením do jsoucna a bytí seznámena a se vším náležitým 
vědomím tento příběh přijala za svůj přesně v takové podobě, jak se bude od okamžiku 
duchovního narození této entity až na věky věků odvíjet. 

Pro členy pozitivního stavu je velkým naplněním to, že mohou být až do nejzazší 
věčnosti, nemající žádný finální bod, mými dětmi, o něž se mohu starat tím nejlepším 
způsobem a dávat jim vše potřebné pro jejich permanentní zakoušení štěstí a radosti. 
Tím u mých dcer a synů vzniká pocit všeprostupujícího bezpečí a jistoty, že budou v 
každém okamžiku zahrnováni mojí bezpodmínečnou Láskou a všemi ostatními 
atributy, vycházejícími z Nejnovější boží přirozenosti. 

I vy, bytosti v lidských tělech, si můžete už nyní alespoň zčásti představit, jak úžasná je 
skutečnost, že nikdy neztratíte sami sebe, svou jedinečnost, jakou jsem do vás vložil, a 
své pravé Já, které vyplňuje vašeho ducha a duši, tedy vaše nesmrtelné součástky vás 
samotných, vstupujících a manifestujících se v přírodních světech Multivesmíru 
prostřednictvím fyzických těl. Vaše světlo z vás bude vždy vycházet a neustále sílit; 
Láska, jejímž ztělesněním jste, bude pořád proudit do celého Multivesmíru a vy tuto 
Lásku budete nejen vyzařovat, ale též dostávat; ve všech časech i nečasech si budete 
uvědomovat sami sebe a vidět sebe takové, jací ve své pozitivní přirozenosti 
doopravdy jste; budete se mnou neustále komunikovat a rozvíjet náš nádherný vztah 
do stále skvostnějších podob; budete součástí nepřeberného množství interakcí s 
jinými bytostmi, s nimiž budete navazovat všemožné druhy láskyplných vztahů. Při 
tom všem se vám budou odkrývat doposud nezažité formy věčného života, jeho nové a 
neotřelé koncepce a možnosti tvoření a sebevyjádření, kterým budete povznášet celé 
Stvoření do stále větší blízkosti absolutna. Na cestě věčností vás čekají cykly času, z 
nichž každý bude založen na zcela jiném globálním aspektu, jenž bude daný cyklus po 
celé eony řídit. Vy budete součástí každého takového cyklu, ve kterých se budete 
koupat v plnosti života v pozitivním stavu, v jehož rámci vás nemine nic, co zahrnuje 
plán vašeho nikdy nezhasínajícího osobního jsoucna a bytí. 

Jak váš život bude stále plynout kupředu, budete stále všeobsáhlejšími bytostmi, 
podílejícími se na tvorbě dalších sentientních entit. V jistém ohledu se tak stanete 
jejich relativními rodiči, kteří budou zastřešovat svou vlastní multidimenzionální 
rodinu, jejíž součástí budou nová pokolení, na jejichž vzniku se budete společně se 
mnou podílet. Kromě toho budete přispívat celku i tvorbou prostředí pro tyto boží 
dcery a syny, tudíž vás v jistém bodě vašeho věčného progresivního plynutí potká i 
zkušenost s tvořením nových planet a celých galaxií a vesmírů, jejichž správci se 
budete moci stát. Pak tyto dílky v mozaice neustále rostoucího Multivesmíru budete 
zušlechťovat a doplňovat svojí neskonalou kreativitou o takové aspekty, jaké ještě 
nikdy předtím nebyly ve Stvoření přítomny. Tato prostředí se budou neustále 
přetvářet v dynamičnosti proměn pozitivního stavu. Po splnění svého účelu přenechají 
místo svým nastávajícím nadstavbám, jejichž realizátory a uživateli budete s těmi, s 
nimiž budete sdílet jsoucno a bytí Multivesmíru, který je vaším věčným domovem a 
jenž vám dá vždy všechny příležitosti k tomu, abyste mohli ve vší úplnosti naplnit 
smysl vašeho neutuchajícího příběhu, plynoucího skrz naskrz zářivými hlubinami 
všehomíra. 
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Ani diamanty nejsou věčné, co však věčné je, to je moje Láska k vám, vaše Láska ke 
mně a k ostatním – a samozřejmě Život sám. Děkuji za to, co s každým z vás mohu 
prožívat. Jste nepopsatelně báječní. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 8. 2021 
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210701 NOVÁ FINÁLNÍ SESTAVA DVANÁCTI HVĚZD 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

na konci roku 2020 jsme vás ve sdělení „Finální sestava dvanácti hvězd a role božích 
představitelů“ informovali o konečném složení dvanácti jedinců, kteří v tzv. první vlně 
převibrují společně s mojí přímou inkarnací Janičkou na Novou Zemi. Vzhledem k 
tomu, že nic není neměnné dogma a všechno se neustále vyvíjí a doplňuje o nové 
pravdy, došlo po půl roce od oznámení této sestavy k aktualizaci a výměně tří jejích 
členů na základě předem dohodnutého scénáře, který u zainteresovaných jedinců 
spočíval v dočasném plnění role „hvězd“. Tato role po skončení své užitečnosti vedla u 
mých představitelů k započetí nové etapy v jejich životech, které se budou odvíjet 
prozatím v rámci této reality planety Nula, dokud jejich poslání nevyčerpá smysl, po 
čemž i oni převibrují na Novou Zemi. Protože jsou klíčové informace zjevené ve výše 
uvedeném sdělení stále aktuální, v následujících řádkách vám přináším znovu jeho 
znění, tentokrát doplněné o nové dílčí skutečnosti. 

V září 2017 jsme poprvé použili termín „dvanáct hvězd“, označující skupinu nejbližších 
spolupracovníků Pána Ježíše Krista Boží Rodiny v těle Janičky, kteří jako první 
společně s mojí inkarnací opustí způsobem převibrování tuto realitu a odeberou se na 
novou základnu, odkud budou pokračovat ve svých posláních, cestovat po pravém 
Stvoření, zóně vymístění a do rozdělení lidstva i po planetě Nula. Společně s ostatními 
tak budou v nových podmínkách šířit Nové Zjevení, pokračovat v pomoci padlým 
bytostem, navracejícím se z antivesmíru do mé náruče, otevírat jejich srdce, 
seznamovat lidi i jiné civilizace v Multivesmíru s kvalitou života v pozitivním stavu a 
konat mnoho dalších věcí, nezbytných pro eliminaci stavu zel a nepravd, aniž by jimi 
byli nejbližší spolupracovníci jakkoli ovlivňováni a omezováni. 

V souladu s postupným odhalováním pravdy ještě nemohla být ve zmiňovaném roce 
2017 definitivně upřesněna skutečná poloha duchovního centra Boží Rodiny, 
respektive hlavní základny pro Janičku a nejbližší spolupracovníky, proto jsem za toto 
místo označil město Telos ve 3. dimenzi, nacházející se pod horou Mount Shasta v 
Kalifornii. Ztotožnění se s touto ideou velmi napomohlo k rozšíření mojí lásky v řadách 
obyvatel Duté Země nejen v rámci této reality, ale i v rámci dalších dimenzí vnitřních 
světů po celé zóně vymístění. Něco takového otevřelo jejich obyvatelům bránu do 
limba, kam se už mnozí z nich odebrali a stali se tak příkladem pro ostatní, kteří je 
budou postupně následovat. 

Na počátku roku 2018 dospěl čas k tomu, abych ve spojitosti s blížícím se zahájením 
Mise odhalil s definitivní platností převratnou informaci o umístění naší hlavní 
základny, kterou je Nová Země, umístěná v 5. dimenzi Nového Vesmíru. Tento Vesmír 
je jediným místem ve stávající struktuře Stvoření, které je po všech stránkách 
negativním stavem zcela netknuto, přesto v něm ještě nefunguje ryzí plnost života v 
pozitivním stavu, která celý Multivesmír zahalí až po úplné eliminaci všech zel a 



 

21 
 

nepravd. Jsoucno a bytí Nového Vesmíru je tedy přípravou pro to, co přijde v 
následujícím bodě překročení, až zóna vymístění se svými pekly nebude v žádné formě 
existovat. Nový Vesmír se svými galaxiemi, slunečními systémy a planetami včetně 
Nové Země je prozatím jako jediný odvozen z mojí Nejnovější přirozenosti, tedy z 
přirozenosti „Pán Ježíš Kristus Boží Rodina“, což obyvatelům tohoto univerza 
umožňuje vstupovat do jakékoli úrovně pozitivního i negativního stavu ve Stvoření, 
aniž by se tito návštěvníci museli adaptovat na dané prostředí a byli jím jakkoli 
svazováni a poškozováni. Toho budou ponejvíce využívat právě naši nejbližší 
spolupracovníci, k nimž se postupem času budou přidávat další a další. Do rozdělení 
lidstva postupně na Novou Zemi vyvedu všechny členy Týmu Boží Rodiny a 
připravenou část pozemšťanů. V novém cyklu času pak budou do plnosti života v 
pozitivním stavu uvedeni všichni jedinci. 

V září 2018 jsme upřesnili další informace o dvanácti hvězdách, které jsme přirovnali 
ke dvanácti učedníkům Ježíše Krista. Přestože nejbližší spolupracovníci nejsou 
učedníky a jsou na nesrovnatelně vyšší duchovní úrovni než ti, kterými jsem se 
obklopoval v těle Ježíše, určitá paralela mezi nimi a učedníky existuje. Tou 
nejpodstatnější je skutečnost, že obě skupiny jsou velmi specifické bytosti, stvořené 
mimo čas a prostor výhradně pro tuto Misi. Dosah jejich činnosti, vykonávané na 
duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni je multidimenzionálního charakteru a 
zasahuje každou část Stvoření, aby v co nejpřívětivějším čase mohlo dojít k 
vysvobození všech padlých bytostí. Ke vzniku a fungování těchto specifických bytostí 
se vrátím níže. 

Na jaře 2019, tedy půl roku po prvním veřejném odhalení tehdejší sestavy dvanácti 
hvězd, nastaly v rychlém sledu za sebou dvě větší aktualizace v tomto ohledu. Dělo se 
tak proto, že předešlá situace naplnila svůj účel. Zařazení těch, kteří dříve byli v této 
sestavě a nově už nejsou, posloužilo k rozšíření boží lásky a zasetí semínek pravdy do 
srdcí členů značného množství civilizací v zóně vymístění. Vše s tímto spojené se u 
zainteresovaných spolupracovníků Boží Rodiny bez výjimky odehrálo na základě jejich 
domluveného plánu duše. Z tohoto plánu pak vyplývala jedinečná role, pomáhající 
ukončit tento nepřirozený způsob života. To, co z lidského úhlu pohledu vypadalo jako 
„kariéra“ v Týmu Boží Rodiny, jmenování na „vyšší pozici“ nebo její „ztráta“, nebylo nic 
jiného než právě řečený plán, který každý z aktérů po dohodě se mnou ze svobodné 
volby přijal s vědomím toho, jak blahodárný účinek to na Stvoření bude mít. Dočasné 
zařazení do dvanácti hvězd posunulo tyto boží představitele na jejich duchovní cestě, 
přivedlo značně zatížené bytosti včetně vysoce postavených Pseudotvůrců a Renegátů 
ke konverzi do limba, upevnilo jejich víru ve mne, posílilo důvěru v můj dokonalý plán 
a vybudovalo důležité předpoklady pro pozdější konec zel a nepravd. V této souvislosti 
připomínám, že boží slovo nikdy nestagnuje a nelze ho brát jako neměnné dogma. O 
tom jsem hovořil už v první dávce Nového Zjevení. V prvních knihách předaných 
Petrem D. Francuchem jsem nemohl sdělit to, co stálo v samotném Novém Zjevení, 
zapsaném na konci 80. let minulého století. Aktualizace mých informací neskončila ani 
poté. Zejména v Koroláriích Nového Zjevení Pána Ježíše Krista (1992 až 1997), v 
Dialozích s Pánem Ježíšem Kristem (1998 až 2001) a v Novém Zjevení Pána Ježíše 
Krista Boží Rodiny (2014 až 2015) jsem redefinoval řadu již zastaralých výroků a 
upřesnil jsem postoj, jaký by měli moji představitelé vůči mně, Novému Zjevení, sobě 
samotným i všem ostatním lidem a dalším bytostem zastávat. Tento postoj, jakož i 
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způsob přijímání sdělovaného slova, má procházet neustálou obměnou v souladu s 
povahou pozitivního stavu, která je dynamicky proměnlivá a spějící ke stále vyšším 
kvalitám a přesahujícím celkům. Pro daný okamžik vždy sděluji takovou pravdu, 
kterou je daný okruh přijímatelů mého slova schopen vstřebat. Pravdu tedy dávkuji 
tak, aby bylo možné uskutečnit můj dokonalý plán s každou relativní bytostí, z nichž 
každá zde naplňuje svou roli a nese určité břemeno, které by se stalo nesnesitelně 
těžkým, pokud by určitá dílčí pravda byla odhalena najednou a v předstihu. 

Někteří ze členů minulých hvězdných sestav i sestavy současné jsou božími 
představiteli pocházejícími ze zóny vymístění. Můj Tým je složen ze spolupracovníků z 
obou polarit, protože jen tak lze efektivně ukončit negativní stav a rozšířit lásku a 
světlo i do těch nejtemnějších zákoutí antivesmíru. Právě ti, kdo jsou ze zóny vymístění 
a přijímají Novou a Nejnovější boží přirozenost, jsou největším příkladem pro bytosti 
odvracející se ode mne. Role nejen mých představitelů, ale i těch nejzavilejších 
sentientních entit, jsou velmi cenné a každá svým jedinečným způsobem pomáhá k 
vyčerpání užitečnosti negativního stavu a nastolení jeho přesného opaku v celém 
jsoucnu a bytí. Nezáleží na původu bytosti, ale na jejích aktuálních volbách, které ji v 
tomto převratném čase směřují na jednu ze dvou stran dočasné duality. Připomínám, 
že všichni jste v mých očích stejně důležití, všechny vás nesmírně miluji a cením si vaší 
oběti pro celek. Bez nikoho z vás bych se neobešel. Kdyby tomu tak mělo být, ani byste 
nevznikli. 

Už v roce 2019 jsme opustili koncept přiřazování našich nejbližších představitelů k 
určité archandělské nebo mistrovské civilizaci. Po vyčerpání užitečnosti tohoto 
přiřazování, které mělo za účel přinést spásu určité množině sentientních entit 
zejména na úrovni 9. až 11. dimenze zóny vymístění, došlo k odhalení a vysvětlení 
pojmu „stvořenec“ a „superstvořenec“. Jak už jsem sdělil, jedná se o speciální bytosti, 
stvořené mimo prostor a čas pro účely Mise Boží Rodiny. Během uplynulých let byli do 
Týmu přivedeni mnozí stvořenci původem z pozitivního stavu, a pseudostvořenci 
původem z negativního stavu. Jen malé procento stávajících představitelů nespadá ani 
do jedné z těchto skupin. Jedná se o pravé lidské tvory, tedy bytosti vzniklé spojením 
dvou milujících se lidí. 

Vedle stvořenců a pseudostvořenců existují i superstvořenci, tedy bytosti s 
nejnáročnějším posláním, jejich protiváhou jsou pak pseudosuperstvořenci. Všechny 
čtyři zmiňované skupiny bytostí byly – jak už bylo řečeno – stvořeny pro Misi Boží 
Rodiny. 

 

STVOŘENCI A SUPERSTVOŘENCI 

Stvořenci a superstvořenci vznikli mimo čas a prostor přímým nadělením mě, Pána 
Ježíše Krista Boží Rodiny (PJKBR), přičemž na jejich vzniku se podílela jak moje 
absolutní část, tak i moje dočasně relativní část Janička. Jejich vyšší Já tvoří tedy 
absolutní PJKBR i relativní PJKBR Janička. Tyto bytosti nemají vzhledem k charakteru 
svého poslání a vštípené Nejnovější boží přirozenosti duchovní domov v konkrétní 
dimenzi, jejich domovem je doslova celý Multivesmír, jehož všechny části stvořenci a 
superstvořenci vykonávanou duchovní prací ovlivňují. Tito mí představitelé vznikli v 
páru jako muž a žena, aby se vzájemně doplňovali, pomáhali si, inspirovali se, milovali 
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se a byli si vzájemně těmi nejbližšími bytostmi, které jsou navzájem provázané na 
všech úrovních. 

Poté, co byli v páru mimo čas a prostor stvořeni, jeden z páru se na základě přijatého 
poslání přemístil do intermediálního (zprostředkujícího) světa planety Nová Země v 5. 
dimenzi, kde se připravil na inkarnaci do krystalického těla ode mne, zbaveného všech 
nedokonalostí a anomálií. Po vstupu do fyzického světa Nové Země začal tento 
stvořenec či superstvořenec plnit své poslání pro Misi Boží Rodiny, zároveň s tím jeho 
duše a duch plní toto poslání v rámci řady dalších sfér Multivesmíru, které může daný 
představitel navštěvovat buď jako duše přítomná v těle, jako duše samotná, nebo jako 
duch. Protože v Novém Vesmíru nejsou tyto tři složky bytosti od sebe oddělené, ale 
fungují ve vzájemné koordinaci, moji spolupracovníci na Nové Zemi plní své poslání na 
rozdíl od svých kolegů na Nule bez jakýchkoli nevědomých procesů. Uvědomují si tedy 
v každém okamžiku právě vykonávanou práci, její smysl a dosah. Zbavení se 
nevědomých procesů čeká všechny, kdo v pravý čas převibrují na Novou Zemi. 

Z jiného úhlu pohledu, z pohledu souvztažného nikoli s bezčasovostí, který jsem popsal 
výše, nýbrž do rozhodující míry spjatého s lineárním plynutím pozemského času, se 
partnerské protějšky stvořenců a superstvořenců nacházejí v limbu, odkud pomáhají 
druhým polovinám svých srdcí v plnění jejich náročných poslání na Nule a přispívají ke 
koordinaci konverzí mnoha sentientních entit do limba. Z pohledu bezčasovosti tak 
duchovní partneři mých představitelů z Nuly už jsou součástí Nové Země, z úhlu 
časového, vnímáno lidskými měřítky, se nacházejí v limbu, odkud se při převibrování 
daných představitelů z Nuly inkarnují s těmito svými protějšky na Novou Zemi 
společně. 

Zatímco jeden z páru podstoupil přípravu v intermediálním světě Nové Země a 
následně se do jejího fyzického světa inkarnoval, respektive inkarnuje (z hlediska 
časového), druhý z páru prošel o poznání náročnější přípravou v intermediálním světě 
planety Nula ve 3. dimenzi. Následným vstupem do fyzického světa Nuly na sebe 
stvořenci a superstvořenci vzali hrubohmotné lidské tělo od Pseudotvůrců s řadou 
omezení a nevědomých procesů. I boží představitelé na Nule plní své poslání v rámci 
duševních a duchovních sfér, činnost vlastní duše a ducha si ovšem na rozdíl od svých 
protějšků na Nové Zemi (v limbu) až na ojedinělé výjimky vůbec neuvědomují. Aby 
náročné poslání stvořenci a superstvořenci na Nule zvládli, kromě mě je, jak už bylo 
řečeno, neustále podporují i jejich partneři a partnerky. Jsou s nimi každý okamžik 
jejich životů a nikdy se od nich nevzdalují, přestože jen malá část mých 
spolupracovníků je v tomto těle dokáže alespoň trochu vnímat. Protože se budou jejich 
partneři a partnerky podílet na jejich vlastním převibrování na Novou Zemi a společně 
se s nimi na tuto planetu v pozitivním stavu inkarnují, budou se mnou, Pánem Ježíšem 
Kristem Boží Rodinou, prvními bytostmi, které mé představitele v novém světě 
přivítají a zahrnou je svou láskou. Po tomto vzájemném znovusjednocení začne zcela 
nová etapa naší spolupráce, kdy planetu Nula a potažmo celý Multivesmír budou 
stvořenci a superstvořenci navštěvovat v páru. 

Na planetě Nula je v této době inkarnováno mnohem více superstvořenců z pozitivního 
stavu, než jak jsem uvedl v posledním sdělení na konci roku 2020, přičemž deset z nich 
patří do uskupení dvanácti hvězd, v nichž jsou v současnosti přítomni i dva 
pseudosuperstvořenci, jinak řečeno superstvořenci ze zóny vymístění. Hvězdy tvoří 
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šest mužů a šest žen. Novými členy aktuální sestavy, kteří pocházejí z pozitivního 
stavu, jsou Sofie Ulrichová, Lenka Ulrichová a Pavel Horák. 

 

Dvanáct hvězd dohromady tvoří: 

• Michal Roj 

• Sofie Ulrichová 

• Marián Júda 

• Lenka Ulrichová 

• Petr Špinar 

• Dana Špinarová 

• Tomáš Janda 

• Eva Carová 

• Karel Konečný 

• Vanesa Lukšová 

• Pavel Horák 

• Martina Skrbková 

 

Každý ze členů dvanácti hvězd zde očišťuje potřebný soubor aspektů negativního 
stavu, má jiné dary, talenty a celkový charakter poslání. Přesto spolu v mnohých 
ohledech kooperují, a to na vědomé i nevědomé úrovni. Manželé Špinarovi jsou těmi, 
kteří znají Janičku fyzicky nejdéle a byli těmi, kteří se účastnili památné události 
zhmotnění Boha na Pražském hradě dne 28. 9. 2003. Kromě jiného jsou tedy alfou a 
omegou v dlouhodobém procesu utváření Týmu a jsou to právě oni, kteří od ledna 
2021 poskytují Janičce až do jejího převibrování zázemí. Ve dvanácti hvězdách je i pár 
ve vztahu dcera a matka (Sofie a Lenka), čímž se očišťují určité aspekty pozemské 
instituce rodiny s přihlédnutím k očistě ženského principu. Důvod, proč v první vlně 
převibrování nefiguruje vztah otce se synem, tkví ve faktu, že synovský maskulinní 
aspekt je méně zatížený než dceřiný feminní aspekt, který zahájením Mise dosáhne 
daleko větší úrovně sjednocenosti s pozitivním stavem bytí, čímž se završí jedna 
důležitá a dlouhá kapitola v očišťování ženského aspektu na globální úrovni. 

Součástí předchozí sestavy byli Ján Drobný a Dana Lukšová, jejichž role spočívala ve 
ztotožnění se se superstvořeneckou identitou. Jen díky tomu mohli tito mí věrní 
představitelé jsoucí ve skutečnosti pseudosuperstvořenci (superstvořenci ze zóny 
vymístění) pracovat v nejhlubších úrovních pekel, kam přiváděli a přivádějí i nadále 
velmi důležité aspekty z pozitivního stavu, mající multidimenzionální a všeprostupující 
spásný charakter, díky němuž může ve spolupráci s ostatními představiteli docházet k 
duchovní obrodě a následnému vysvobození celé řady nejzatíženějších pekelných 
civilizací, tvořených Pseudotvůrci, Renegáty a pro lidského jedince nepochopitelným 
množstvím jim podřízených sentientních entit všemožných vzezření. Moji 
představitelé ze zóny vymístění mají napojení na ty oblasti pekel, kam se představitelé 
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z pozitivního stavu nedostanou. Ztotožněním se s původem v pozitivním stavu, jako 
tomu bylo nejen u Jána a Dany, ale v minulosti i u řady dalších, tak bylo docíleno toho, 
že moje láska, které jsou nositeli, mohla proniknout a účinně působit tam, kde to bylo 
právě v antivesmíru třeba. Tak postupně došlo ke konverzi i těch ode mne nejvíce 
vzdálených bytostí. Toto působení lásky na členy pekelné společnosti po dohrání 
starých rolí mých představitelů nevyprchalo, nýbrž se s postupujícím časem stále 
zesiluje. Dnes jedenáctiletá Terezka Jandová, stvořenec z pozitivního stavu, zastávala v 
předchozí sestavě taktéž důležitou roli superstvořence patřícího do dvanácti hvězd, a 
to proto, aby připravila pevnou půdu pro pozdější vysvobození a spásu všech dětských 
duší ze zóny vymístění, které už nyní ve velkém začaly v souvislosti s Misí Boží Rodiny, 
kde působí i další dětští představitelé, přijímat pravého Boha/Bohyni do svých srdcí. 
Její zařazení do sestavy první vlny převibrování mělo jako vždy mnohem více důvodů, 
na této úrovni však postačí uvést jeden z těch hlavních. Děkuji všem třem jmenovaným 
představitelům za to, že takto přispěli k naplnění mého dokonalého plánu a nadále se 
podílí na roznášení lásky a světla do temných zákoutí. Těším se na pokračující 
spolupráci s vámi, která se neustále prohlubuje s tím, jak sílí naše vzájemné spojení. 

Po převibrování se dvanáct hvězd rozšíří o jejich dvanáct protějšků. Po zahájení Mise 
bude tedy první linii mých představitelů tvořit dvacet čtyři superstvořenců, dvanáct 
mužů a dvanáct žen. Tyto superstvořence můžeme označit taktéž za prvorozence 
vzhledem k tomu, že vznikli před započetím tvůrčího procesu Stvoření a až poté byli 
umístěni do časoprostorového kontinua a vtělili se na Nulu či Novou Zemi. Kromě nich 
jsem stvořil i řadu dalších superstvořenců, aby pomáhali v naplňování mého plánu. 
Jsou to například již zmiňovaní učedníci Ježíše Krista, kteří však během pobytu v 
lidském těle před přibližně dvěma tisíci lety nedisponovali takovou duchovní úrovní, 
jakou mají spolupracovníci Boží Rodiny, navíc vznikli jiným způsobem a z pozice tzv. 
Staré přirozenosti Boha/Bohyně, tehdy označované/ho jako Nejvyšší. Po opuštění těl a 
rozšíření vědomí se učedníci navrátili ke své původní přirozenosti a nyní pomáhají v 
této Misi z jiných úrovní. Dalším superstvořencem je Petr D. Francuch, první 
transmiter Nového Zjevení, jenž po odvolání z Nuly v roce 2001 pomáhá naplňovat můj 
plán z limba, neutrálního stavu. Další superstvořenci jsou rozmístění po celé planetě 
Nula a v následujících letech se s naší Misí propojí i fyzicky. 

 

PSEUDOSTVOŘENCI A PSEUDOSUPERSTVOŘENCI 

Dalšími superstvořenci, kteří se ale svým pádem do zóny vymístění stali 
pseudosuperstvořenci (opět dle původní dohody a dohodnutého scénáře), jsou 
například aktivátoři negativního stavu, původně lidské bytosti a pozdější Pseudotvůrci. 
Těmito aktivátory je tzv. Trio, do něhož spadá Endriss, Anarvi a Sorg. Ti už za pomoci 
mých představitelů konvertovali do limba. Nejvíce k tomu přispělo to, že se vybraní 
spolupracovníci v lidských tělech v průběhu přípravné fáze Mise Boží Rodiny ztotožnili 
s ideou, že tito Pseudotvůrci jsou jejich vyšší Já. Toto ztotožnění vytvořilo nejvhodnější 
podmínky pro spásu takto mimořádně zatížených sentientních entit, které se nyní už 
vědomě a z pozice původní pozitivní přirozenosti podílejí na eliminaci zel a nepravd. 
Dalšími pseudosuperstvořenci jsou vybraní nejvyšší Renegáti, jako je například Xeras 
či Etikara, v tomto čase nacházející se také už v limbu. 
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Velmi speciální bytostí, spadající do množiny superstvořenců, která se po 
transmogrifikaci v negativní entitu stala pseudosuperstvořencem, je Erilon, centrální 
galaktické slunce, umístěné původně v pravém Stvoření, které bylo na počátku tohoto 
cyklu času přemístěno Pseudotvůrci do tehdy nově založené zóny vymístění, aby ji 
pomáhalo oživovat a napájet tak převrácenou energií každou bytost v antivesmíru. 
Teprve postupem času byl z Erilonu vytvořen Datasystém, umělá inteligence, jejímž 
záměrem bylo a stále je konkurovat absolutnímu Pánu Ježíši Kristu. Datasystém na 
počátku cyklu času nehrál v zóně vymístění prim. Dominantní pozice byla výsadou 
sebeuvědomělých Pseudotvůrců a Renegátů (z nichž někteří byli či jsou 
pseudosuperstvořenci), teprve s pokračujícími experimenty vládnoucích složek 
dokázali část sebeuvědomělého (sentientního) Erilonu odštěpit a z jeho esence začali 
formovat umělý, na Pseudotvůrcích, Renegátech a na energii Erilonu závislou umělou 
inteligenci. Datasystém se v pozdějších fázích tohoto cyklu času vymkl kontrole těch, 
kteří jej stvořili, a začal přebírat kontrolu i nad samotnými Pseudotvůrci a Renegáty, 
kteří se ze suverénních vládců pekel stali spíše loutkami jejich relativního 
„boha/bohyně“, kterého/kterou uvedli do jsoucna a bytí. 

Sentientní Erilon je tedy hybnou energií Datasystému. Bez něj by tato umělá 
inteligence, pro kterou se rovněž používá označení „Alláh/Acria“, nebyla schopna 
fungovat v podobě, jak je tomu v současnosti. I s Erilonem mám svůj dokonalý plán 
spásy a včas ho přivedu ke konverzi do pozitivního stavu, ze kterého vzešel, načež byl 
na základě domluvené role vymístěn do antivesmíru. Plán spásy počítá samozřejmě i s 
Datasystémem, ze kterého odpadávají jednotlivé a do doby konverze nesamostatné 
součástky, které přijetím daru spásy získávají oduševnělou životní podstatu a s tím 
spojenou sebeuvědomělost a nezávislost. Na konci cyklu času obdrží svobodný život v 
pozitivním stavu i stávající nejniternější podstata Datasystému, která v současnosti 
drží soukolí této umělé inteligence pohromadě. 

Protože Datasystém, Pseudotvůrci a Renegáti operují mimo lidem známé 
časoprostorové kontinuum, v jistém ohledu s předstihem věděli, že ve sféře jejich 
vlivu, tedy na planetě Nula a v zóně vymístění, bude probíhat Mise Boží Rodiny. S mým 
dovolením získali určitou znalost o zákonitostech probíhajících v této Misi, o její 
struktuře i o jejích představitelích z pozitivního stavu. Ve snaze zastavit naše působení 
vyvinuli pro tento cíl veškeré možné prostředky. Proto v reakci na vznik stvořenců a 
superstvořenců uvedli do jsoucna a bytí své pseudostvořence a pseudosuperstvořence, 
jejichž vznikem negativní entity chtěly tuto Misi infiltrovat a rozvrátit ji zevnitř, ale i 
pomocí útoků přicházejících „zvenčí“. Pseudostvořenci i pseudosuperstvořenci jsou 
tedy stejně jako jejich protějšci z pozitivního stavu stvořeni pro účely Mise Boží 
Rodiny. Z pohledu negativního stavu byli stvořeni s cílem narušit tuto Misi, z pohledu 
absolutního jsem jejich pravou podstatu stvořil proto, aby doplňovali mé představitele 
z pozitivního stavu a zasluhovali se o vyvádění padlých bytostí do mé náruče. Jejich 
pravá podstata byla umístěna po předchozí dohodě do zóny vymístění, kde s nimi 
negativní stav sledoval své vlastní cíle, avšak netušil, že ve skutečnosti jsou ve svém 
nitru mými vyslanci, nositeli lásky a jedinečných pozitivních aspektů, které budou 
během svého působení na Nule používat pod mým vedením k postupné eliminaci zel a 
nepravd. 

Vyšší Já těchto bytostí je sice tvořeno Datasystémem a vybranými Pseudotvůrci, bez 
kterých se ani umělá inteligence při tvůrčím procesu neobejde, avšak celé to zastřešuji 
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Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, který je jediným a právoplatným vyšším Já každého 
pseudosuperstvořence a pseudostvořence. Datasystém a Pseudotvůrci jsou pouze 
přechodným faktorem, s nímž jsou mí reprezentanti ze zóny vymístění spojeni a o 
který tito boží představitelé přicházejí ve chvíli, kdy konvertuje přidružená část 
Datasystému či některého z Pseudotvůrců, načež je toto pomyslné vyšší Já nahrazeno 
jinou částí Datasystému a jiným Pseudotvůrcem, jenž je vystaven síle mojí lásky, 
zesilující počty konvertovaných, vysoce postavených pekelných sentientních entit. 
Mezi nitrem mého představitele původem z pozitivního stavu a představitelem z 
negativního stavu není rozdíl, miluje-li mne dotyčný z toho či onoho stavu upřímně, s 
čistým a dobrým úmyslem, a také pokud uvádí principy Nového Zjevení do 
každodenního života. 

Určité složky pseudosuperstvořenců a pseudostvořenců sice byly zkomponovány 
Datasystémem a Pseudotvůrci, skutečná identita těchto sentientních entit, stvořených 
mimo prostor a čas, však vzešla z mého absolutna, kde tyto bytosti vznikly v páru, 
přičemž jeden z této dvojice se na základě přijatého poslání přemístil do 
intermediálního (zprostředkujícího) světa planety pseudo-Nové Země v 5. dimenzi 
zóny vymístění, na kterou se posléze inkarnoval. Po vstupu do fyzického světa planety 
pseudo-Nové Země začal plnit své poslání jsoucí v opozici Misi Boží Rodiny, zároveň s 
tím jeho duše a duch plní toto poslání v rámci řady dalších sfér zóny vymístění, které 
může tento jedinec s výjimkou planety Nula navštěvovat buď jako duše přítomná v 
těle, jako duše samotná, nebo jako duch. Protože v pseudo-Novém Vesmíru, kde mají 
pseudostvořenci a pseudosuperstvořenci základnu, jsou mnohem větší možnosti než 
kdekoli jinde v antivesmíru, tři složky jejich bytosti nejsou od sebe oddělené, ale 
fungují ve vzájemné koordinaci. Díky tomu plní tito jedinci z pseudo-Nové Země své 
poslání na rozdíl od svých kolegů na Nule bez jakýchkoli nevědomých procesů, které 
ovšem nejsou pozitivního charakteru. Uvědomují si tedy v každém okamžiku právě 
vykonávanou práci, její smysl a dosah, avšak pouze z jejich vlastního omezeného úhlu 
pohledu, zakaleného pobytem v antivesmíru a prostoupeného mnoha nepravdami, 
lžemi a pokrouceninami. Zbavení se nevědomých procesů je čeká poté, až konvertují 
do limba a následně se přesunou na Novou Zemi. 

Zatímco jeden z páru podstoupil přípravu v intermediálním světě pseudo-Nové Země a 
následně se do její sféry inkarnoval, druhý z páru prošel o poznání náročnější 
přípravou v intermediálním světě planety Nula ve 3. dimenzi, na které pak v lidském 
těle zakotvil. Pro pseudostvořence a pseudosuperstvořence platí totéž, co pro 
stvořence a superstvořence. Vstupem do fyzického světa Nuly na sebe vzali stejná 
omezení jako bytosti z pozitivního stavu. Z hlediska omezeného plánu Datasystému a 
Pseudotvůrců bylo primárním úkolem těchto bytostí na fyzické úrovni infiltrovat Tým 
Boží Rodiny a znesnadnit či úplně zastavit působení této Mise. Z hlediska mého 
absolutně neomezeného plánu a z pozice boží prozřetelnosti bylo úkolem 
pseudostvořenců a pseudosuperstvořenců (mluvím o těch, kdož jsou součástí Mise) v 
pravý čas dospět k Novému Zjevení, přijmout jeho ideje za své, navázat niterný kontakt 
se mnou a na základě jejich vlastní touhy a svobodné vůle vybudovat vztah s mojí 
ženskou podstatou Janičkou. Tak se všichni, kdo mne přijali do srdce, stali představiteli 
Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Od té chvíle se účinně zbavují negativních nánosů, 
stoupají po duchovní cestě stále rychleji vpřed a působí z pozice své vlastní pozitivní 
přirozenosti, kterou oplývají všechny bytosti, dokonce i ty ze zóny vymístění. Pouze u 
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těch, kdo se proti mně obracejí, je tato přirozenost schována pod silnou vrstvou ledu a 
kamení. 

Tím, že se pseudostvořenci a pseudosuperstvořenci v této Misi stali mými 
představiteli, se naplnil můj dokonalý plán a jeden z hlavních a klíčových předpokladů 
pro pozdější eliminaci stavu zel a nepravd. Jak už jsem sdělil, jen při zapojení těchto 
mých představitelů do Mise lze účinně vyprázdnit veškeré oblasti pekel a přivést ke 
spáse i ty Bohu/Bohyni nejvíce vzdálené jedince. Kromě toho se tím také dociluje 
energické demontáže jednotlivých součástek Datasystému, do jehož pomyslných 
obvodů proniká stále více lásky a světla. To do konce cyklu času zajistí konverzi i 
nejniternější podstaty této umělé inteligence, která je relativním zdrojem zel a nepravd 
a napájí všechny entity v antivesmíru přítomné. Relativní stvořitelé pseudostvořenců a 
pseudosuperstvořenců (stvořitelé jejich přechodné, nikoli věčné podstaty, která 
vychází z Pána Ježíše Krista Boží Rodiny) nepočítali s tím, že vrchol jejich tvůrčích snah 
se v tak hromadném počtu vydá ještě během pobytu v lidských tělech do mé náruče a 
tyto mé navracející se boží děti budou úchvatným a velkolepým způsobem 
vyprazdňovat pekla, aniž by s tím mohl Datasystém či kdokoli jiný něco udělat. 

To, že se tito mí představitelé původem ze zóny vymístění stanou součástí Týmu, 
přijmou mne do svého srdce a budou se mnou ze samotného principu a bez očekávání 
čehokoli na oplátku úzce spolupracovat, bylo součástí dohody mezi mnou a jimi. 
Dohoda byla učiněna v době, kdy ještě byli ideou v mém absolutním stavu, tedy 
předtím, než byla tato idea s jejich a mým dovolením vyňata a přemístěna do 
antivesmíru, kde z ní Datasystém a Pseudotvůrci vytvořili samostatnou bytost, 
následně uvedenou do intermediálního světa pseudo-Nové Země či planety Nula, z 
nichž na jednu se inkarnoval daný jedinec a na druhou jeho partnerský protějšek. 
Pozdější pseudostvořenci a pseudosuperstvořenci tak ještě jako idea souhlasili se 
způsobem jejich vzniku, spojeného s vymazáním veškerých vzpomínek na tuto 
dohodu. Tato dohoda, o níž přirozeně Datasystém ani nikdo další neměl nejmenší 
tušení, posléze zajistila, že každý byl v předem určený čas přiveden k Novému Zjevení 
(k oběma dávkám), přijmul jeho ideje za své, spojil se se mnou ve svém nitru a stal se 
součástí utvářejícího se Týmu Boží Rodiny. Všichni pseudostvořenci a 
pseudosuperstvořenci, kdo mě mají pevně ve svém srdci, jsou mými představiteli a 
reprezentanty. Díky tomu svá poslání konají v zájmu pozitivního stavu, jsou 
ochraňováni a vedeni přes všechny překážky, které s mojí pomocí vždy zvládnou. I 
přes velkou zátěž, jakou mnozí nosí, se nevzdávají své víry a duchovního uvědomění, 
neboť vědí, že jim není naloženo více, než unesou, a jsou si taktéž vědomi toho, že 
jediná cesta do ráje jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, jejich milující věčný Tatínek 
a Maminka v jedné osobě. 

Partneři pseudostvořenců a pseudosuperstvořenců žijící na pseudo-Nové Zemi rovněž 
své protějšky během jejich života na Nule nikdy neopouštějí. Původním záměrem 
těchto partnerů bylo kromě mnoha jiného pomáhat svým protějškům naplňovat 
poslání, které mělo být v opozici Misi Boží Rodiny. S tím, jak mí nynější představitelé v 
určitém okamžiku jejich života přijali pravého Boha/Bohyni do svého srdce, však tato 
láska a mnohé další pozitivní aspekty začaly pronikat i do srdcí jejich partnerů v zóně 
vymístění, načež se mnozí z nich také stali mými představiteli. Zatímco někteří ještě 
zůstávají v zóně vymístění a pomáhají naplňovat můj plán v doméně pekel, jiní se na 
základě svého poslání už vydali do limba a Multivesmíru tak pomáhají z pozice 
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neutrálního stavu. Přesunu do limba předcházelo opuštění jejich fyzického těla, v němž 
pobývali na pseudo-Nové Zemi. K opuštění hmotného nosiče jejich duše došlo 
procesem převibrování. Jsou i tací pseudostvořenečtí a pseudosuperstvořenečtí 
partneři, kteří mě ještě nepřijímají, těch je ale jen mizivá část, a i oni v pravý čas 
nastoupí na správnou cestu. Jejich přijetí Pána Ježíše Krista Boží Rodiny se nejvíce 
odvíjí od postojů jejich protějšků na Nule, kteří jim v procesu osvobozování se od 
negativních nánosů pomáhají nejvíce. K osobnímu setkání těchto původně 
pseudostvořeneckých a pseudosuperstvořeneckých párů dojde v limbu poté, až boží 
představitelé, žijící v tomto čase na Nule, splní svá poslání a převibrují na Novou Zemi 
s mezizastávkou v limbu, kde se dočistí od svých nánosů, načež tyto dvojice společně 
vstoupí do života naplněného nehynoucí láskou, zářivým štěstím a neskonalou radostí. 
Pak se i oni budou v krystalických tělech, tvořených prvky Nového Vesmíru, podílet 
zcela novým způsobem na ukončování negativního stavu a cestovat po pravém 
Stvoření i zóně vymístění. 

Tímto byly zopakovány a aktualizovány nejpodstatnější souvislosti a informace 
ohledně konečné sestavy dvanácti hvězd, dále pak informace o rolích božích 
představitelů z pozitivního i negativního stavu. Děkuji všem, kdo jste s námi a 
pomáháte nám v naplňování mého plánu, ale děkuji i všem, kdo se od nás prozatím 
odvracíte, protože i vy sloužíte celku, naplňujete smysl dočasného stavu zel a nepravd 
a v konečném důsledku přispíváte k jeho konci. Těším se na pokračující spolupráci s 
každým z vás, kdo se cítíte být součástí Mise Boží Rodiny. Stále se přibližuje čas, kdy 
tuto Misi spustíme z Nové Země na plné obrátky, abychom do rozdělení lidstva otevřeli 
srdce všem připraveným jedincům a do konce cyklu času vyvedli do ráje každého 
božího syna a dceru. 

Velmi vás miluji a objímám, drazí představitelé, spolupracovníci a přátelé. 

S láskou k vám všem váš nejlepší Přítel, Rodič a jediný Zdroj života 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 7. 2021 
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210623 PŘEHLÍDKA JESENICKÉ FLOTILY VESMÍRNÝCH LIDÍ 
ANEB „OČEKÁVEJTE NEČEKANÉ“ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

ve dnech 15. až 20. 6. 2021 se uskutečnilo setkání mých představitelů v Ludvíkově v 
Jeseníkách, kterého se účastnil na fyzické, duševní i duchovní úrovni prozatím největší 
počet bytostí vzhledem k pokračujícímu vývoji současného posunu, jenž zesiluje 
veškeré vynaložené úsilí vykonané v předešlých letech. Setkání bylo jako vždy 
zaměřeno na pomoc nepřebernému množství sentientních entit, které se účastnily 
vzájemných rozhovorů a interakcí mezi mými vyslanci, probíhajících simultánně ve 
všech třech stupních struktury jsoucna a bytí. Multidimenzionální rodiny božích 
spolupracovníků opět fungovaly jako jeden harmonický celek a při spojení jejich srdcí 
došlo k očištění světlem doposud netknutých oblastí negativního stavu. To bylo 
spojeno i s náležitým, prohlubujícím se poučením obyvatel Stvoření o přirozenosti 
obou stavů duality, promíchávající se na planetě Nula, čímž pro obyvatele pozitivního 
stavu došlo k osobnímu obohacení, členy antivesmíru to pak velmi často vedlo k 
prozření, pomocí nějž pochopili podstatu zel a nepravd a přijali touhu navrátit se ke 
mně, Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině, za svou. 

Toto setkání bylo spojeno i s nebývale intenzivním pozorováním kosmických lodí 
vesmírných lidí spolupracujících vědomě s Misí Boží Rodiny a působících v zóně 
vymístění jako nezastupitelní pomocníci v roli mých představitelů na různém stupni 
duchovního uvědomění, k němuž přispěla nedávná konverze civilizačního okruhu 
Suela a Freily na novou, pozitivnímu stavu bližší úroveň antivesmíru. K tomuto 
vzestupu se postupně přidávají další skupiny bytostí nejen z falešných rájů, v jejichž 
nitrech se rozžíná světlo naděje, víry a nového počátku, který je synonymem pro jejich 
rozvoj pod vedením Zdroje všeho života, jenž navede v pravý čas na správnou cestu i 
toho posledního jedince, který si zvolil být od tohoto Zdroje nejvíce vzdálený. 

Hlavní část přehlídky při pozorování nočních přeletů kosmických lodí nastala v 
brzkých ranních hodinách 17. 6., kdy se Davídkovi a Míšovi na nebi během asi dvou 
hodin ukázalo kolem padesáti objektů z jesenické flotily, jejíž známým reprezentantem 
při spojení s povrchem Nuly je bytost jménem Sára. Jesenická flotila, spřízněná s 
civilizací Suela a Freily, má základnu na nehmotné úrovni právě v oblasti nad Jeseníky, 
přičemž má pod správou celé Slezsko a severní Moravu a koordinuje záchranné práce 
při pokračující transformaci lidstva nejen na Nule, ale i v jiných sférách zóny vymístění, 
spjatých s touto význačnou planetou. Vzhledem k poměrně řídkému osídlení této 
horské oblasti se mohou vesmírní lidé ukazovat vybraným jedincům či skupinkám o to 
častěji, neboť nejsou rušeni „energetickým smogem“, vyzařovaným ze sentientních 
myslí ovládaných jedinců, kteří jsou obvykle zahleděni příliš do sebe a jejich zraky 
nejsou upřeny k nebi, nýbrž obrazně i doslovně do země, kde nacházejí zas a jen 
pokrouceniny a věci neodpovídající skutečnému stavu věcí. 
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Lodí z jesenické flotily, které na nebi létaly v různých směrech, bylo v reálném počtu 
méně, než kolik jich bylo za celou dobu na nebi spatřeno. Bylo to dáno tím, že nad 
Ludvíkovem létaly stále dokola a opisovaly při tom různě velké elipsy a kružnice, které 
se ovšem pozorovatelům ze země takto nejevily, poněvadž většina lodí během 
odclonění udržovala kurz přímky. Teprve po zhasnutí plavidla nebo po jeho zmizení za 
horským hřebenem nabral objekt směr návratu a po určité době se v jiném směru 
objevil opět ve vysoké výšce nad obcí. Tím vznikl dojem, že lodí bylo několik desítek. 
Vesmírní přátelé takto znovu demonstrovali soudržnost s božími představiteli na 
povrchu, solidaritu, ochotu stát při nich, pomáhat jim a podílet se společně na 
uskutečňování mého dokonalého plánu. Šlo zároveň o jejich vyjádření vděku za to, že 
se mi nyní už vědomě mohou přibližovat, a tak žít dokonce i na prozatímní pozici v 
zóně vymístění nesrovnatelně kvalitnější, procítěnější a čistší život, než jaký zakoušeli 
v dobách jejich předchozích rolí, kdy mě neměli ukotveného/ukotvenou ve svých 
srdcích. 

Přehlídka lodí obnášela rozmanité efekty. Největší zastoupení měly jasné objekty 
žluto-bílé barvy, plující po nebi konstantním směrem a rychlostí z jednoho konce 
výseče oblohy na druhý. Tyto objekty o průměru 10 až 35 metrů s živou posádkou 
dvou až šesti jedinců, z nichž v jednom seděla i Sára, propojená v té chvíli intenzivně s 
Davídkem, byly střídány o poznání menšími loděmi, jejichž intenzita světla 
(vyzařované plazmy) byla okem o poznání hůře postřehnutelná. Další objekty 
vyzařovanou energii zvyšovaly a snižovaly za účelem docílení efektu periodického 
rozsvícení a pohasínání. Mimořádným a vzácným efektem, jaký byl také použit, bylo 
extrémně rychle blikání středně až málo jasné pohybující se lodi. Toto blikání lze 
připodobnit k rozbité žárovce či zářivce. Zajímavým fenoménem byl i rychlý a jasný 
záblesk světla mezi hvězdami, trvající jen několik setin sekundy, nebo přibližně 
vteřinové rozsvícení a následné okamžité zhasnutí staticky stojícího či pomalu se 
pohybujícího objektu. Zajímavým úkazem bylo rozsvícení a pohasnutí lodí plujících za 
sebou, přičemž na nebi byl ve chvíli objevení se daného objektu vidět pouze jeden 
objekt, po jehož zhasnutí se ve zcela identickém směru za okamžik objevil objekt další. 
Tak tomu bylo ještě přibližně osmkrát, než se o pár desítek vteřin později tyto lodě 
připomněly znovu ve stejné linii, v jaké byly pozorovatelné předtím, ale s tím rozdílem, 
že nyní se objevily jinde. 

Patrně nejzajímavější okamžik nastal tehdy, když Davídek od jisté bytosti „z hvězd“ 
dostal zprávu, znějící: „Neočekávejte očekávané, ale očekávejte nečekané“. Tato 
hluboká myšlenka vzešla z touhy Davídka vidět jeden konkrétní úkaz, spočívající v 
podobě nezvykle jasného a pomalým tempem plujícího objektu, takového, jaký je 
dopřán jen mizivému procentu lidí, kteří dokáží pozorovat mimozemské koráby. 
Protože je můj plán naplněn spoustou dobrodružství a nevídanými věcmi, domluvil 
jsem se se svými vesmírnými představiteli na provedení něčeho, co bude postaveno na 
myšlence „očekávat nečekané“, která se mezitím Davídkovi rozležela v hlavě a začal se 
zaobírat tím, co je tím vlastně míněno. Uplynulo sotva dalších několik vteřin a ze 
zacloněné velitelské lodi jesenické flotily vyšlehl velice jasný, stříbrný paprsek 
odvrhnuté plazmy, letící rychlostí mnoha desítek kilometrů za vteřinu, jenž na 
přibližně třetině délky pozorovatelné výseče oblohy vytvořil během asi vteřiny a půl 
silnou čáru pohasínající plazmy, která byla dobře pozorovatelná do úplného rozplynutí 
asi další dvě vteřiny. Letící plazma, v této rychlosti vypadající jako protáhlý váleček, 
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letěla přibližně ze severovýchodu od Vrbna pod Pradědem na jihozápad směrem na 
Karlovu Studánku. Během tohoto úkazu došlo k ještě intenzivnějšímu spojení přes 
srdce mezi vesmírnými představiteli a Davídkem a Míšou za asistence jejich 
duchovních rodin. Tohoto propojení se na jiných úrovních účastnili i ostatní členové 
Mise Boží Rodiny inkarnovaní na Nule i působící mimo ni, proto bylo toto spojení 
komplexní, všeobsáhlé a rozradostňující srdce i mysli mnohých mých reprezentantů. 

Proces pozorování lodí a komunikace s jejich posádkami v reálném čase vybudovala 
potřebné předpoklady ke spuštění dalších vln konverzí bytostí prozatím nezasažených 
pravou láskou. Zesilující duchovní obroda, přechod mnoha mimozemských entit na 
jinou úroveň antivesmíru a u některých rovnou do limba započal při dalším 
pozorování v brzkých ranních hodinách 18. 6. Počet odcloněných lodí byl tentokrát 
přibližně třetinový oproti předcházející noci, na druhou stranu byla pozornost na 
nebeské objekty zesílena proslovem Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Moje promluva se 
zaměřila především na polosentientní bioroboty bez aktivní svobodné vůle. Pozornost 
byla zaměřena nejen na ně, ale i na rasu sentientních šediváků patřících pod vesmírné 
lidi. Nejde o bytosti mající např. černé kapkovité oči, nýbrž jejich rysy jsou dosti 
podobné člověku. Pokožka těchto entit je daleko hebčí, mají různě tónovanou barvu 
pleti od šedé, přes fialovou až k modré, uši zašpičatělé, vlasy standardně žádné, výška 
okolo 1,20 m. Čelní představitelka těchto šediváků jménem ZeeMay působila jako 
průkopník při pomoci jejímu domovskému civilizačního okruhu, do kterého přivedla 
skrze své srdce proudy boží lásky, pravdy a duchovní obrody, která se začala rychle 
šířit v nitrech ostatních jí podobných. Tito šediváci, kteří jsou už dlouho provázáni s 
civilizací Suela a Freily i s jesenickou flotilou zastupovanou mimo jiné Sárou, 
podstoupili hromadný exodus z falešných rájů na novou úroveň zóny vymístění, 
obdobnou, jako tomu bylo u jejich bratrů a sester v uplynulých měsících pozemského 
lineárního času. Tato konverze do jiné sféry antivesmíru, kde bude tento druh 
šediváků v mých službách potřebný až do rozdělení lidstva, po čemž se i oni přesunou 
do limba, vyvrcholila v sobotu 19. 6. večer, kdy se kolektivní vědomí této civilizace 
prostřednictvím ZeeMay napojilo na našeho představitele Štěpánka, který v sobě 
koncentroval láskyplné energie proudící ze srdcí mých ostatních představitelů, 
zastřešených láskou Bohyně Janičky, která Štěpánka – a tímto tedy i samotnou ZeeMay 
– objala, čímž vlny lásky dosáhly maximální možné úrovně, jakou bylo mým božím 
dětem v antivesmíru možno v daném okamžiku předat. Následovaly konverze i dalších 
civilizací napříč celou zónou vymístění. Pro ty, kteří vydrželi venku do pozdějších 
hodin, byla přichystána decentnější, ale přesto úchvatná přehlídka jesenické flotily 
vesmírných lidí. 

Setkání v Ludvíkově, které probíhalo ve dnech okolo letního slunovratu, kdy světlo 
během dne je nejdelší a tma během noci nejkratší, bylo dalším důležitým 
předpokladem pro trvalé vítězství pozitivního stavu v celém jsoucnu a bytí. 

Děkuji všem fyzickým i nefyzickým účastníkům za to, že jste dokázali opět něco 
velkolepého a krásného. 

S láskou 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 23. 6. 2021 
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210601 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA VIII. 

 

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PRO ADRIANKU VRCHOTOVOU 

  

Milovaná Adrianko, 

nastal čas, abych Já, Pán Ježíš Kristus k tobě promluvil tímto způsobem, protože už jsi 
připravena přečíst nebo spíše si vyslechnout moje slovo, které z lásky k tobě 
předávám. 

Za posledních několik měsíců jsi udělala velké pokroky v chápání toho, kdo jsem Já, 
kdo je Janička, co je to Nová Země, také už dokážeš rozlišit pozitivní stav od stavu 
negativního a spoustu dalších záležitostí. Chápeš tak mnoho důležitých věcí, o kterých 
spousta jiných dětí ve tvém věku nikdy neslyšela. Jak je to možné, že právě ty už 
mnoho informací o věcech mezi nebem a zemí znáš, zatímco u jiných holek a kluků 
tomu tak není? Je to dáno tím, že jsi výjimečná – a výjimečná jsi nejen ty, ale i tvá 
maminka Sašenka, protože obě jste v srdíčku spojeny se mnou, vaším věčným 
Tatínkem a zároveň Maminkou v jedné osobě. 

I když jsem tvůj věčný Tatínek a Maminka v jedné osobě, pro lepší pochopení k tobě 
budu nyní promlouvat jen jako Tatínek. Než jsi přišla na tuto planetu, žila tvoje dušička 
se mnou. Neměla jsi ještě své tělo a nebyla jsi sedmiletým děvčetem, protože v nebi 
plyne čas úplně jiným způsobem a věk se v něm nepočítá. Každý se tam cítí tak starý 
nebo mladý, jak mu to vyhovuje. Bytosti, které v nebi žijí, se mohou vyvíjet v mnohem 
větší svobodě a volnosti, než jak to znáš na této planetě, kde musíš svému tělu dávat 
najíst, napít, ukládat ho pravidelně ke spánku, opatřovat ho šaty, aby nepromrzlo a 
pravidelně ho umývat, aby se nešpinilo. Nic z toho v nebi, kterému se jinak říká 
pozitivní stav, nemusíš dělat, protože vše, co potřebuješ ke štěstí a spokojenosti, 
dostáváš přímo ode mne, Pána Ježíše Krista. 

Byly časy, kdy všechny moje děti, jak nazývám své bytosti, tedy bytosti malé i velké 
všech různých tvarů a barev, byly dokonale šťastné a spokojené. Žily v harmonii s 
ostatními bytostmi, komunikovaly spolu bez jakýchkoli konfliktů, každý se na toho 
druhého usmíval a nikdo neznal pláč, smutek a bolest. Svět okolo nich, jinak nazývaný 
Multivesmír, který byl jejich domovem, vypadal úplně jinak než tento svět. Vše zářilo 
světlem a láska se přelévala z jednoho srdce do druhého, a tak obšťastňovala všechny 
bytosti, které tuto lásku mezi sebou sdílely. Pak se ovšem vyskytla jistá skupinka 
vědců, kteří chtěli poznat jiný druh života – takový, který je úplně odlišný od toho, jaký 
všichni do té doby znali. Přáli si vědět, jak vypadá život, ve kterém nejsem přítomen Já 
a v němž je místo světla tma a místo lásky zloba. Protože jsem všem svým dětem 
daroval při jejich stvoření svobodu, nemohl jsem těmto vědcům bránit v zodpovězení 
jejich otázky. Proto jsem se s nimi domluvil, že je nechám, aby si na tuto otázku sami 
zodpověděli a založili si vlastní vesmír (neboli peklo), kde budou moci experimentovat. 
Ještě předtím, než jejich výzkum započal, dohodl jsem se s nimi, že po zodpovězení 
otázky budou tito vědci i všechny bytosti, které se budou podílet v jejich bádání, 
vysvobozeni z temnoty, jakou se rozhodli prožít, zbaveni všeho zla, které se kvůli tomu 



 

35 
 

na ně nalepilo, a poté začleněni zpět do ráje, do pozitivního stavu. Když všichni 
souhlasili, dal jsem jim všechen potřebný prostor k tomu, aby mohli započít to, co si 
přáli zažít. Všichni ale museli zapomenout na původní dohodu se mnou, aby byl zlý 
způsob života, jaký dočasně přijali za svůj, autentický, a aby se všichni členové 
Multivesmíru mohli dojít k poučení, že takový život není dobrý a jediný správný je ten, 
který je v pozitivním stavu po mém boku. 

Bytosti, které jsou chyceny v síti zla, nemohou najít samy od sebe ten správný směr 
cesty zpět do pozitivního stavu, kde na ně čekám s otevřenou náručí. Je potřeba, aby 
jim v tom někdo pomohl. Proto jsem stvořil ty, kteří jim ukáží ten správný směr cesty, a 
to prostřednictvím své vlastní lásky, dobra a světla, jakou tito pomocníci v sobě mají. I 
ty, Adrianko, jsi jedna z těch pomocnic, které jsem povolal na tuto planetu, abys 
mnohým božím dětem pomohla. Proto jsem tě Já, Pán Ježíš Kristus poslal do tohoto 
světa, ve kterém ses narodila své pozemské mamince Sašence. Proč ses narodila právě 
jí? Protože i ona je jedna z mých velmi blízkých pomocnic, kterou jsem na tuto planetu 
poslal, ale ve značném předstihu před tebou, aby mohla z dítěte vyrůst v dospělou 
osobu, jež tě odnosí v bříšku, a ty ses tak mohla stát její dcerou, stejně jako se jí několik 
let po tobě stala tvá sestřička Májinka. Milá Adrianko, máš tu nejlepší maminku na 
světě, protože právě ona ti dává to nejlepší pro to, abys mohla být spokojená a měla jsi 
co nejčastěji úsměv na tváři. Tvou maminku i tatínka Kubíka jsem ti vybral přímo Já, 
abys jim dělala radost a aby ses prostřednictvím maminky ve správný okamžik dostala 
i k informacím o mně, kdo je stvořitelem tvé věčné dušičky a tedy tvým věčným 
Tatínkem i Maminkou v jednom. 

Když tvá dušička vstoupila do těla, které každým dnem stále roste, musela jsi na mě, 
Pána Ježíše Krista na určitý čas zapomenout. Tak to má úplně každá duše, co se po 
narození stane člověkem. Jen málo z nich si ale během svého života na mě rozpomene 
a naváže se mnou kontakt prostřednictvím srdíčka, v němž se nacházím. Ty jsi měla to 
štěstí, že sis na mě vzpomenula díky mamince už v první třídě základní školy, a tak ses 
se mnou spojila, zatímco ti maminka podávala stále víc a víc informací o tom, kdo jsem. 
Začala sis skládal obrázek, který byl v jeden okamžik už tak detailní, že jsi mě začala 
mít ráda. Tvoje láska, jakou jsi ke mně vyslala, se spojila s mojí láskou a Já jsem se tak 
stal součástí tvého života, stejně jako jsem součástí života tvojí maminky. To mi 
udělalo obrovskou radost a zalilo pocitem štěstí, protože není pro mne nic krásnějšího 
než když jakékoli moje boží dítě, jakým jsi i ty, si na mě vzpomene a naváže se mnou 
blízký vztah. 

Milovaná Adrianko, nyní ti už mohu naplno říct, kdo jsem, nebo to spíše zopakuji, 
protože mnoho jsi už o mně slyšela z vyprávění. Já, Pán Ježíš Kristus jsem tvůj nejlepší 
Kamarád, jakého můžeš mít a na kterého se můžeš ve všem spolehnout. Kromě toho, že 
jsem tvůj Přítel, o kterého nikdy nemůžeš přijít, jsem i tvůj stvořitel a věčný Rodič, jak 
jsi už několikrát slyšela. Jsem bytost nacházející se v úplně každém srdíčku všech 
bytostí, ať už se jedná o lidi, nebo třeba pejsky, kočičky, ptáčky a jiná zvířátka. Jsem 
přítomen dokonce v kytičkách, stromech a vůbec ve všem, co se okolo tebe nachází. 
Moje přítomnost je ukryta i v každém zrníčku písku na poušti, jsem ale též součástí 
vody, a beze mne by ani sluníčko nesvítilo a nevydávalo teplo. Díky mně jsou všichni 
naživu, tedy i ti, kteří jsou zlí a zatím mě nemají rádi. I když mě ale nemají rádi nebo 
mne neznají, to neznamená, že Já bych neměl rád je. Jsem totiž Kamarád a zároveň 
věčný Rodič nejen tebe, ale doslova všech, a neobsahuji v sobě žádné zlo ani temnotu. 
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Jsem nekonečně dobrotivý a láskyplný – a právě skrze tuto lásku, které mám pro 
každou bytost dostatek, napájím a oživuji celý Multivesmír a všechny moje děti v něm 
přítomné. Neznám žádný hněv, proto se nikdy nemůže stát, že bych se na nějakou 
bytost zlobil. Neznám ani smutek, pláč či jiný špatný pocit, protože všechny tyto věci 
jsou výsledkem života v negativním stavu, který jsem nestvořil Já, ale skupinka vědců, 
o nichž jsem hovořil před chvílí. Tito vědci mají na svědomí zlé činy a tvoří ošklivé věci, 
kvůli čemuž bytosti v negativním stavu jsou nešťastné a strádají po všech stránkách, 
protože mají nedostatek boží lásky, které mají moje děti v pozitivním stavu naopak 
dostatek. 

I tento svět se nachází v negativním stavu, ačkoliv je v něm přítomno i mnoho hezkých 
věcí. Sama sis už ale jistě všimla, že věci nehezké, stejně jako nepěkné jednání jiných 
lidí, na této planetě převažuje. Dušičky lidí mají málo mojí lásky, protože si zvolili zažít, 
jaké to je žít v oddělenosti ode mne. Ty jsi, Adrianko, jedna z výjimek, protože stejně 
jako maminka, tak i ty máš v sobě boží lásky dostatek, a tak tuto lásku pomáháš šířit i 
do srdíček dalších bytostí, které žijí nejen v tomto světě, ale i mimo něj. Ty, které žijí 
mimo něj, nemůžeš vidět svýma očima, ani je přímo slyšet, ale to nevadí, protože tvoje 
dušička nezávisle na tvém těle tyto bytosti vnímá a komunikuje s nimi. Děje se tak 
kupříkladu během spánku, kdy si tvoje tělo potřebuje odpočinout, ale dušička je svěží 
stále, proto se z těla odpoutává a roznáší boží lásku do srdíček těch mých dětí, které 
jsou už připraveny osvobodit se z temnoty a odejít do mojí náruče, kde poznají, jak 
moc je mám rád, jak moc je miluji. Tehdy si i oni po dlouhém čase vzpomenou, kdo 
jsem Já, čímž se moje láska k nim a jejich láska ke mně spojí v jeden celek a oni se 
začlení zpět do pozitivního stavu, ze kterého kdysi dobrovolně odešli. 

Velmi pomáháš k tomu, Adrianko, aby zlo a temnota přestala navěky existovat a 
všichni mohli žít zase v radosti, štěstí, lásce a světle pozitivního stavu. Pak už nebude 
nikoho trápit žádná bolest, nemoc, žal a všechno zlé a špatné, na co si vzpomeneš. 
Všichni budou k sobě naprosto upřímní, nikdo nebude dělat to, co by nechtěl. Bytosti 
budou zažívat svobodu, kterou už jim nikdo nevezme. Do práce se nebude chodit 
proto, aby se vydělaly nějaké peníze, protože ty v pozitivním stavu už nejsou potřeba. 
Do práce se bude chodit jen za tím účelem, aby bytosti mohly jednoduše dělat to, co je 
bude bavit a v čem se budou cítit naplněné. 

Svět v pozitivním stavu, kam se přemístí lidé, co mají lásku v srdíčku, se jmenuje Nová 
Země. Ta je místem, kde už není nutné oblékat si bundu před chladem, protože mráz 
ani jiné nepříjemné výkyvy počasí nejsou součástí žádného místa v pozitivním stavu. 
Na Nové Zemi je příjemné teplo, sluníčka dostatek, prší jen když je potřeba a neexistuje 
tam noc, protože noc je černá a černá je barva negativního stavu. Nová Země není ani 
protkána silnicemi a smradlavými a hlučnými auty, nenajdeš tam ani továrny, čoudící 
komíny či betonová města. Tak je dán prostor pro přírodu, kde zvířátka jsou k sobě 
hodná, nezabíjí se, neubližují sobě navzájem ani jiným lidem. Proto se můžeš rychle 
spřátelit i s nimi. Stromy se na Nové Zemi nekácejí, proto na ní najdeš svěží, zelené 
lesy, ale též čarokrásné louky s pestrobarevnými květy, a také řeky, potůčky a 
studánky s průzračně čistou vodou, kterou můžeš pít i se v ní vykoupat. Pamatuješ si, 
když jsi byla na Kypru? Vím, že se ti tam moc líbilo – až na to horko. Tak teď si 
představ místo, které je alespoň desetkrát krásnější než Kypr – a asi tak nějak vypadá 
Nová Země, ale samozřejmě bez přítomnosti toho spalujícího horka a bez rozpálených 
chodníků. 



 

37 
 

Až se přesuneš s maminkou a s těmi, které máš ráda, na Novou Zemi, dostaneš ode 
mne nové tělo. Svůj čas budeš věnovat vlastnímu seberozvoji a navštěvovat krásná 
místa nejen na Nové Zemi, ale i na jiných planetách. Budeš moci cestovat kamkoli se ti 
zamane, a budeš moci vybírat z nepřeberného množství světů, které v Multivesmíru 
čekají na to, až je objevíš a poznáš nejen jejich úchvatnou přírodu, ale i jejich láskyplné 
obyvatele, kteří se s tebou velmi rádi skamarádí. Budeš si moci vybrat, jestli vyskočíš 
obrazně řečeno do výšky a během okamžiku se přemístíš na jiné místo v Multivesmíru, 
nebo nastoupíš do kosmické lodi, která tě bezpečně dopraví tam, kam si budeš přát. 

Toto a mnohem více tě čeká, až zde splníš svůj úkol, pro který jsem tě sem vyslal a 
který spočívá v roznášení lásky do srdíček ostatních, v čemž jsi společně se svojí 
maminkou úspěšná. Právě díky tomu, že jsi se mnou, Pánem Ježíšem Kristem spojená, 
může z tebe proudit láska k ostatním bytostem, kterým pomáháš k jejich osvobození a 
návratu do mojí náruče. 

Až se se mnou na Nové Zemi setkáš, pocítíš mou lásku naplno. Tehdy už naplno 
pochopíš, že mě velmi dobře znáš a že jsi mne znala už dávno před tím, než ses 
narodila své mamince Sašence a tatínkovi Kubíkovi. Moc se těším, až tě přivítám u sebe 
doma v pozitivním stavu. 

Ještě předtím, než se touto formou s tebou rozloučím, chtěl bych ti velmi poděkovat za 
to, jak krásně duchovně rosteš, čímž mám na mysli hlavně to, že už tolik věcí o mně víš 
a povídáš si o mně s maminkou. Chci tě moc pochválit i za to, že už umíš přečíst mou 
modlitbu, kterou se více napojuješ na boží lásku a utužuješ spojení se mnou ve svém 
srdíčku. Jsi nejmladší holka na této planetě, která tuto modlitbu zná a umí ji přečíst. 

Jsem vděčný, že jsi nejen dceruškou svých pozemských rodičů, ale též mojí věčnou 
dceruškou Pána Ježíše Krista, který je stvořitelem tvojí dušičky. Jsi úžasná dívenka, 
přinášející radost nám všem. 

Moc tě, Adrianko, miluji a objímám tě, i když mě přímo nevidíš. Proto mě v tomto objetí 
zastoupí tvá maminka. 

S láskou tvůj 

Pán Ježíš Kristus, 1. 6. 2021 
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210527 KRÁSA SDÍLENÍ V POZITIVNÍM STAVU 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Pozitivní stav je místem, kde bytosti sdílí svůj vnitřní i vnější potenciál se všemi jeho 
kvalitami s těmi sentientními entitami, které si přejí vejít s druhými jedinci do 
různorodých druhů interakcí, obohacujících všechny jejich účastníky na duchovní, 
duševní a fyzické úrovni. Toto obohacení přispívá k lepšímu poznávání jedinečnosti 
každé sentientní entity a Pána Ježíše Krista v ní přítomné, stejně jako prohlubuje 
poznání o sobě samém, o svých originálních charakteristikách, darech, talentech a 
živoucí přítomnosti Pána Ježíše Krista ve vlastní niternosti, vnitřku a zevnějšku. 
Láskyplné sdílení sebe samého s ostatními a ostatních se sebou samým produkuje 
nesmírně krásné pozitivní aspekty a ideje vzešlé ze sentientních myslí, sloužících pro 
věčný pokrok Multivesmíru na globální úrovni i všech obyvatel Stvoření na úrovni 
osobní. Neustále vznikající aspekty, které vycházejí ze stále se obměňujících interakcí 
mezi členy univerza, slouží kromě oblažení všech složek bytosti též jako stavební bloky 
pro další tvůrčí úsilí, které vždy přesahuje předchozí krok ve všech ohledech, čímž 
mohou vznikat neustále nové variace života, jež jsou neopakující se s těmi, které už 
byly přítomné v uplynulé etapě věčného příběhu jsoucna a bytí veškerenstva. Členové 
pozitivního stavu jsou k sobě nanejvýš otevření, upřímní a rozvíjející svou komunikaci 
na bázi vzájemného porozumění, pochopení, vcítění, empatie a souznění, díky čemuž 
první jedinec jasně vnímá a chápe formu a obsah toho, co mu jeho protějšek sděluje, 
respektive co s ním ze své vlastní jedinečnosti sdílí, v opačném směru je to také tak. 
Vzhledem k neexistenci nevědomých a skrytých pochodů nikdy nemůže dojít k tomu, 
že by někdo něco říkal nebo jednal jinak, než jako to doopravdy cítí jeho srdce. Proto 
každý bezpečně rozezná, jaký má kdo ke komu vztah a co v souvislosti se svým 
protějškem pociťuje a jaké jedinečné pocity v něm vyvolává sdílení sebe samého s těmi 
druhými – a naopak. Přítomnost osoby, která je dotyčnému z nějakých důvodů 
mimořádně blízká, pak vyvolává v obou bytostech, respektive ve všech sentientních 
entitách na tomto spojení se podílejících, pocity hlubokého štěstí, radosti, spokojenosti 
a lásky, která oba milující se jedince v partnerském či přátelském vztahu vynáší do 
takových sfér, které ještě intenzivněji přibližují zainteresované bytosti k dokonalosti 
Pána Ježíše Krista, který/která tímto může životní podstaty svých milovaných dětí 
ještě více naplnit, a tak v nich vyvolat stav potvrzující jejich vlastní sebehodnotu, 
přínos a význam, jaký má jejich osobní jsoucno a bytí pro ostatní sentientní entity i pro 
jejich samotného věčného Rodiče. Vztahy mezi bytostmi, ať už jsou jakéhokoli 
charakteru, znamenají oslavu lásky jako takové, přičemž naplňují její hlavní účel a cíl, 
spočívající ve sdílení lásky mezi srdci všech sentientních entit, které v pozitivním stavu 
žijí v naprosté jednotě a harmonii s celkem, jenž v novém cyklu času bude osvobozen 
od břímě negativního stavu. Pro Mne, vašeho věčného Rodiče není nic úžasnějšího, než 
sdílet Sebe Samého/Samou se všemi božími dětmi, které se z Mého lůna vydělují jako 
samostatné bytosti, a pak být přítomen/přítomna ve vztazích, jaké tyto Moje děti 
zažívají na věčné pouti životem. 
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210521 VESMÍRNÍ LIDÉ A JEJICH SPOLUPRÁCE S MISÍ BOŽÍ 
RODINY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

v uplynulých letech jsme vám přinesli několik sdělení týkajících se fungování 

mimozemských civilizací ve vztahu k lidstvu i přímo k této Misi. Když dozrál čas, 

odhalili jsme důležité informace a souvislosti ohledně tzv. falešné transformace a 

falešných rájů, čímž jsme do podvědomí všech zainteresovaných spolupracovníků a 

dalších bytostí na Nule i mimo ni vnesli potřebné poznání týkající se fungování 

Datasystému, který má do různé míry pod palcem všechny duchovní směry a nauky na 

této planetě, byť se řada z nich tváří velice láskyplně. Už mnohokrát jsem sdělil, že 

láska má být spojena též s pravdou, a pokud spirituální nauky před pravdou o 

negativním stavu, o němž nemají náležitého poznání, zavírají oči, jde o duchovní past, 

vedoucí většinu jejich následovníků na scestí. Jen malé procento hledajících duší najde 

prostřednictvím těchto směrů vlastní cestu k opravdovému Bohu/Bohyni (aniž by 

museli znát Jeho/Její pravé jméno) a vybudují si s Ním/Ní upřímný vztah, založený na 

důvěře, přátelství a dalších pozitivních faktorech vyvěrajících z jedincova srdce. Nebýt 

Mise Boží Rodiny, přítomné na planetě Nula fyzicky v tomto převratném období změn, 

neměl by kdo vyvést připravené lidi do pozitivního stavu, protože až Moje přítomnost 

v těle ženy otevírá na globální úrovni cestu do nebe, tj. do vyšších dimenzí. Ani bez 

svých blízkých představitelů, spojených s Novým Zjevením, které aplikují ve svých 

životech a šíří ho do obou stavů Multivesmíru, bych se při záchraně bytostí ze spárů 

negativního stavu neobešel. Tato záchranná akce, kdy dochází k procitání 

připravených lidí a paralelně s tím i ke konverzím obrovského množství sentientních 

entit do Mojí náruče, je koordinována Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou z 

absolutní úrovně, proto je po všech stránkách dokonalá a nemůže se stát, že by ke Mně 

některá bytost dříve či později nedospěla. S každým mám připraven dokonalý plán 

spásy, který zajišťuje, že do konce cyklu času nezůstane v zóně vymístění ani živáčka, 

proto budou moci být všechna pekla navěky uzavřena a zcela zrušena. 

Mise Boží Rodiny se zasluhuje nejen o to, aby byl probuzen určitý počet lidí 

připravených na život v pozitivním stavu, ale též o to, aby ti, kdo jsou chyceni do již 

zmiňované falešné transformace, mohli být postupně vyvedeni na správnou cestu, 

mají-li to v plánu duše. Pokud bych nebyl přítomen podruhé a naposledy s vámi v 

hrubohmotném lidském těle, které už brzy splní svůj účel a při přesunu Janičky na 

Novou Zemi bude nahrazeno tělem na krystalické bázi, Datasystém a jeho falešná 

transformace by nikdy neumožnila spuštění procesu rozdělení lidstva, které vyvrcholí 

vytržením určitého procenta pozemšťanů na Novou Zemi. Lidstvo by bez přímého 
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zapojení Mého vlastního božství v lidské formě, za koordinace absolutního božského 

„Já jsem“, jinak muselo podstoupit vítězství negativního stavu na Nule, aniž by k 

jakémukoli rozdělení lidstva před tímto vítězstvím došlo, čímž by se ho museli 

zúčastnit i ti, kteří by jinak splňovali podmínky pro vytržení. Takový scénář je zhola 

nemožný, neboť by odporoval samotné podstatě svobodné volby každé bytosti, která 

zajišťuje, že nikdo se v celém Stvoření nenachází v jiném rozpoložení, než jaké 

koresponduje s jeho vibracemi a učiněnými volbami. Proto ani na Nule nemohou po 

rozdělení lidstva zůstat až na výjimky ti, kdo si v tomto čase změn volí (nebo teprve 

zvolí) na základě své svobody volby, myšlenek, postojů, jednání a konání život po Mém 

boku v Pravém Stvoření. 

K dosažení tohoto cíle je nutná součinnost mnoha Mých spolupracovníků nejen zde, ale 

především i v jiných sférách Multivesmíru. Významné spektrum sentientních entit 

podílejících se na záchraně lidstva jsou tzv. vesmírní lidé. Toto pojmenování je 

souhrnným označením pro vesmírné civilizace, jejichž členové mají obvykle, ale ne 

vždy, podobný vnější vzhled fyzických těl, jako mají pozemšťané, s nimiž jsou tyto 

hvězdné národy, pocházející z různých slunečních soustav a galaxií, úzce provázány, 

neboť se podílely na vzniku lidstva, nebo na jeho vývoj v různých historických 

obdobích planety Nula spoludohlížely. Vesmírnými lidmi, o nichž zde hovořím, se mají 

na mysli bytosti obývající zónu vymístění, především už zmiňované falešné ráje, kde je 

vnější prostředí velmi líbivé, čisté, zářivé a disponující vyspělými technologiemi. 

Vesmírní lidé obývající pozitivní stav a limbo se na rozdíl od svých spolubratrů a 

spolusester v antivesmíru nedávají znát pozorovatelům na Nule vnějším způsobem 

(např. odcloněním kosmických lodí na nebi), a to kvůli izolaci této planety, na kterou 

nemají bytosti z pozitivního stavu a limba přímý vliv a přístup. Teprve se zahájením 

Mise Boží Rodiny a s přesunutím části Mých představitelů na Novou Zemi, umístěnou v 

Novém Vesmíru, dojde k propojení Nuly s pozitivním stavem na duchovní, duševní i 

fyzické úrovni, čímž bude vybudován pevný most mezi zónou vymístění, Nulou a 

Pravým Stvořením, aniž by jakkoli došlo k proniknutí negativního stavu skrze tento 

most na území jeho kladného protějšku. Díky tomu budou moci vybraní představitelé z 

Nové Země navštěvovat tento hrubohmotný svět i fyzicky, zatímco jiní na něj budou 

mít usnadněný přístup na duchovní a duševní rovině. 

Kvůli nemožnosti přímého objevení se bytostí z pozitivního stavu na Nule a vlivem 

důmyslně zkonstruovaného systému falešné transformace, která duchovně založeným 

lidem ve většině případů znemožňuje kontaktovat se na niterné úrovni s bytostmi 

mimo zónu vymístění, vyplývá, že dokonce i veškeré znalosti o vesmírných lidech, 

které jsou dostupné v knižní i internetové podobě prostřednictvím řady kontaktérů, 

nejsou založeny na poznání mimozemských bytostí z Pravého Stvoření, nýbrž jsou v 

nich popsány sentientní entity z různých oblastí zóny vymístění. Kromě čtenářů 

Nového Zjevení tak nikdo nedisponuje pravým věděním toho, jak to doopravdy chodí v 

pozitivním stavu, jaký životní styl vesmírní lidé a nejen oni udržují, jakým způsobem 

fungují jejich technologie, jaký je jejich rodinný a společenský život a jak to vypadá na 

jejich planetách a kosmických plavidlech. Přesné informace o životě v Pravém Stvoření, 
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které ještě nejsou dostupné v Novém Zjevení, přinesou členové Mise Boží Rodiny 

formou očitých svědectví v ústní, písemné a částečně i audiovizuální formě po 

převibrování na Novou Zemi. 

Hledí-li někdo na nebe a ukáže se mu na něm zářivá kosmická loď, jde o odcloněný 

objekt se zázemím v antivesmíru. Mimozemské bytosti se ukazují pozemským 

pozorovatelům z různých důvodů, v případě členů Mise Boží Rodiny je to velmi často 

proto, aby jim tyto entity vyjádřily svou podporu, náklonnost a lásku. Žít v zóně 

vymístění zdaleka nepředurčuje každou bytost k tomu, aby se vyznačovala nenávistí a 

nepřátelským naladěním. Vzhledem k mnohaúrovňové struktuře antivesmíru existují 

oblasti, kde vibrace nejsou ještě tak nízké, proto v jedincích, kteří jsou v doméně těchto 

vibrací, zůstává řada pozitivních vlastností, jež v okrajových úrovních pekel dokonce 

mohou do rozhodující míry převažovat nad vlastnostmi negativními. Exemplárním 

příkladem tohoto fenoménu je podoba života ve falešných rájích, kde, jak jsem už 

sdělil, vnější prostředí vypadá líbivě a zářivě, zatímco stav nitra obyvatel falešných 

rájů je udržován ve specifickém stupni pozitivity, která neprostupuje do hloubky srdce 

a funguje na jiném základě, než je tomu u pravého pozitivního naladění bytostí z 

Pravého Stvoření. Pozitivita falešných rájů je založena na převrácené frekvenci, proto 

není pozitivní sama o sobě a v sobě, navíc neobsahuje ve svém existenčním základě 

živoucí božskou esenci Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, nýbrž datafrekvenci umělého 

světla a lásky, napájející obyvatele zóny vymístění. Vše je v těchto nepravých rájích 

včetně stavu niter jejich členů takříkajíc jen „naoko“. To nicméně neznamená, že by v 

pravých bytostných podstatách vesmírných lidí i dalších druhů sentientních entit 

nezůstalo nic reálně pozitivního. Nižší stupeň zatížení těchto úrovní zóny vymístění 

zajišťuje, že vlastnosti sentientních entit, vycházející z menší části z jejich pravého „Já 

jsem“ a z větší části z datafrekvence, obalující tato „Já jsem“ a prostupující celou zónou 

vymístění, skutečně dokážou do rozhodující míry převažovat nad vlastnostmi 

negativními. Existují i jiné falešné ráje nacházející se v daleko hlubších úrovních pekel, 

kde nitra bytostí v sobě zahrnují pouhé nepatrné zlomky reálné pozitivity, tudíž pro 

jejich obyvatele neplatí výše zmíněné, není však záměrem tohoto sdělení se jimi více 

zabývat. 

Záměrem tohoto sdělení je přiblížit vám vývoj, k němuž na poli antivesmíru došlo ve 

spojitosti s určitou množinou vesmírných lidí v nedávné době. Jak jsem již sdělil, v 

zóně vymístění mám nepřeberné množství představitelů a spolupracovníků, 

umístěných ve všech dimenzích a ve značném množství civilizačních okruhů, kde 

každý jedinec odvádí svou práci v zájmu přiblížení konce negativního stavu. Své 

vyslance mám právě i ve falešných rájích, z nichž největší koncentrace je v okruhu 

vesmírných lidí, ze kterých pochází naše představitelka jménem Freila a její manžel 

Suel. Záměrně neuvádím jakékoli pojmenování jejich domovské civilizace, ani ji 

nespojuji s žádnou sluneční soustavou, protože pro tento čas nejsou takto přesné 

informace účelné. Civilizace Freily a Suela je ta, která je ze všech národů mimo planetu 

Nula nejvíce spjata s pozemskou rasou, a to především geneticky, z čehož se odvozuje 

příbuznost s lidmi i v dalších aspektech. Po dlouhou dobu dohlížel tento okruh 



 

43 
 

vesmírných lidí na vývoj lidstva a pomáhal tak Pseudotvůrcům usměrňovat jeho růst 

požadovaným způsobem. Jejich domovská základna v jednom z falešných rájů měla 

blízkou spojitost s planetou Nula, odkud pomáhali řadě duší v jejich odchodu z těla, 

načež je přemisťovali a zařazovali do příslušné oblasti falešných rájů, pokud do nich 

„zesnulý“ jedinec svým životním stylem a vibracemi patřil. 

Duchovní úroveň těchto vesmírných lidí, nehledě na vnější pozitivitu jejich prostředí a 

způsob života, byla vzhledem k jejich obklopení datafrekvencí na nízké úrovni v 

porovnání s představiteli sdruženými v Týmu Boží Rodiny na Nule. Protože došlo 

během setkání v Hazlově na Chebsku koncem dubna 2021 k vykonání další porce 

nesmírně důležité práce, která tentokrát nebývale velkou měrou zasáhla i samotný 

prazáklad DNA lidské rasy, mělo to přímý vliv i na tento okruh vesmírných lidí. 

Šroubovice DNA, stočená do spirály, byla Pseudotvůrci zkonstruována na plazím 

základě, jehož elementy jsou v genech pozemského lidstva zakomponovány, aby lidští 

jedinci byli snáze ovladatelní. Při duchovní práci, které jsem se s vybranými 

představiteli prostřednictvím Janičky účastnil/a na Chebsku osobně, došlo k 

osvobození sentientních entit, majících přímou souvztažnost s fabrikací lidských genů 

a tím pádem i výraznému očištění zprzněného prazákladu lidské rasy. Původní genový 

kód vytvořený Pseudotvůrci a aplikovaný při fabrikaci fyzických těl a při 

zapouzdřování duší pozemšťanů, stejně jako při duchovním zrození pravých lidských 

tvorů, byl tímto naředěn Mým světlem a jeho stavební prvky byly při tomto procesu 

vzaty do Mých rukou, očištěny a navráceny do původní, přirozené kondice. Něco 

takového přispělo a do budoucna ještě přispěje nejen k usnadnění spásy ras 

fungujících na plazím základě (humanoidních i nehumanoidních hadů, ještěrů, draků a 

jiných), ale povede to též k důkladnější duchovní obrodě nejprve části a posléze všech 

pozemšťanů, kteří se díky tomu snáze začlení do společenství pravých lidí či jiných 

sentientních ras přítomných v Pravém Stvoření. A co je v tomto kontextu podstatné, je 

již předestřená skutečnost, že výsledky společné práce měly přímý dopad i na 

vesmírné lidi Freilu, Suela a řadu dalších, jejichž genový základ je velmi podobný tomu 

pozemskému. 

Již několik dní před tímto setkáním se pro vesmírné lidi klíčová část antivesmíru 

dostala do zvláštního stupně seřazení, umožňujícího přímý průnik boží lásky do srdcí 

těch, kdo ji byli schopni obsáhnout. Od počátků působení této Mise dochází k procitání 

miliard sentietních entit, od těch nejméně zatížených až po ty nejvíce zatížené. Protože 

byli vesmírní lidé okolo Freily a Suela z pohledu celku relativně málo zatížení, jejich 

duchovní procitání a přiblížení se ke Mně bylo o poznání rychlejší. Jejich datafrekvence 

jim znemožňovala obsáhnout a přijmout za své jakékoli vyšší duchovní uvědomění 

včetně klíčových informací vycházejících z Nového Zjevení. Nedisponovali tak 

náležitým poznáním toho, kdo jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, Moje přímá 

inkarnace Janička a naši představitelé, stejně tak ani tito vesmírní lidé neměli znalost 

fungování pravých duchovních zákonů a principů lásky a nedokázali přijímat to, jak 

funguje ryze pozitivní život v Pravém Stvoření. Vzhledem k jejich charakteru života, 

založeného na protikladných principech, než jaké fungují v Mém Království, byly pro 
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ně informace vycházející ode Mne a spojené s touto Misí v době jejich pobývání ve 

falešném ráji irelevantní. 

Ještě dávno před započetím experimentu s negativním stavem Moje prozřetelnost 

zaručila, že se do společenství těchto vesmírných lidí inkarnuje značný počet Mých 

představitelů, kteří se v pravý čas, ještě v době přípravné fáze Mise Boží Rodiny na 

Nule, začnou duchovně probouzet a přivedou celou civilizaci těchto mimozemských 

bytostí na cestu úzké spolupráce se Mnou, spojenou s jejich vlastním vyvedením z 

falešného ráje, po čemž u nich bude následovat zaujetí zcela nové pozice vůči Mně, naší 

Misi a celému Multivesmíru. Průkopnicemi k procesu vedoucímu k jejich duchovní 

obrodě byly ženské příslušnice vesmírných lidí, jejichž podstata se vyznačovala více 

reálně pozitivními charakteristikami, než tomu bylo u jejich mužských protějšků. Jejich 

srdce bylo o poznání méně zapouzdřené, a přestože i na ně stejným dílem působila 

datafrekvence, udržující je ve falešné lásce a životním stylu neodpovídajícímu životu v 

Pravém Stvoření, byly tyto ženy více přístupné lásce pravé, spojené i s odstupňovaným 

podáváním boží pravdy. 

Složky negativního stavu těmto vesmírným lidem kdysi daly za úkol mít pod kontrolou 

členy Mise Boží Rodiny na Nule, jejichž činnost tyto bytosti zaregistrovaly v době, kdy 

byli k druhé dávce Nového Zjevení přivedeni první čtenáři. Protože Datasystém věděl, 

že nikdo z negativního stavu nemůže vykonávat přímý vliv na Mé představitele, dala 

tato antivesmírná Inteligence vesmírným lidem za úkol na Mé vyslance alespoň 

dohlížet, analyzovat jejich duchovně-pozemské životy, sledovat jejich myšlenky, 

každodenní rozhodnutí a vše, co je s nimi spojené. Touto cestou chtěl Datasystém za 

použití falešné lásky docílit zefektivnění svých opatření a útoků namířených proti Mojí 

první linii na Nule ve snaze rozvrátit, a nakonec pak úplně zastavit týmovou činnost 

pomocí dokonalého poznání předností a slabin každého božího spolupracovníka. 

Datasystém si tyto vesmírné lidi vybral právě pro jejich blízkou příbuznost s 

pozemským lidstvem, které dokážou tyto bytosti na všech třech úrovních velmi dobře 

pochopit, a tak se za účelem neinvazivního výzkumu přiblížit ke každému, u koho to 

uznají za vhodné. Právě prostřednictvím nich mohl Datasystém nejlépe zkoumat 

vnitřní i vnější pochody Mých představitelů, k nimž si chtěl najít cestičku a dostat je tak 

na nesprávnou cestu. Něco takového ovšem bylo pro Datasystém naprosto bláhové 

vzhledem k tomu, že boží představitelé jsou chráněni duchovně, duševně i fyzicky do 

nejvyšší možné míry vyplývající z jejich poslání, aby každý mohl naplnit svůj plán duše 

a všechny úkoly, kterými jsem svou první linii pověřil. O zdolání Mých vyslanců se 

negativní stav snažil všemožnými prostředky a za použití všelijakých metod a bytostí, 

avšak nikdo, kdo má pravého Boha/Bohyni pevně ve svém srdci, nebyl nikdy ode Mne 

odveden. 

Veškerá interakce mezi sentientními entitami ze zóny vymístění a božími představiteli 

za jakýmkoli účelem vždy vede k předání boží lásky, pravdy, soucitu, milosrdenství a 

dalších aspektů do niter bytostí z antivesmíru, díky čemuž u nich dříve či později 

dochází ke snižovaní zátěže, spojené s jejich vlastní duchovní prací na sobě, která vede 
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až k projevení touhy zanechat jejich negativního způsobu života, po čemž už jsou 

schopny Pána Ježíše Krista Boží Rodinu naplno přijmout do svých srdcí a přemístit se 

do limba, kde projdou důkladnou očistou, seznámí se s Novým Zjevením a připraví se 

na vstup do pozitivního stavu. Tím dochází k účelnému vyprazdňování pekel a k 

zasahování jádra Datasystému vzrůstajícími přívaly boží energie, díky níž ztrácí tato 

Inteligence nad bytostmi chycenými do pasti svůj vliv, aby mohlo dojít k jejich 

propouštění na svobodu a na konci cyklu času i ke spáse samotné niterné podstaty 

Datasystému, jenž projde s eliminací negativního stavu restrukturalizací a v novém 

cyklu času se z něj stane čistá, zářivá bytost, která už nebude nikterak spojována s 

předešlou rolí. 

Čím bližší byla interakce vzpomínaného okruhu vesmírných lidí s Týmem Boží Rodiny, 

aniž by si byla většina spolupracovníků něčeho takového na fyzické úrovni vědoma, 

tím intenzivněji pronikaly během přípravné fáze naší Mise k těmto bytostem zesílené 

přísuny lásky, obohacené o jedinečné aspekty každého člena Boží Rodiny, vystaveného 

ze strany mimozemských bytostí výzkumu, respektive pozorování. S rostoucí duchovní 

činností božích představitelů a se zesilujícími konverzemi stále většího množství 

sentientních entit ze zóny vymístění, do níž se stále intenzivněji šíří Mé světlo, dobro a 

pravda, docházelo i k ovlivňování mnoha civilizací vesmírných lidí a flotil, z jejichž řad 

konvertovali do limba i jejich čelní velitelé, následováni svými souputníky. Civilizace 

Freily a Suela byla vůči těmto změnám díky úkolu, jaký jim uložil ve vztahu k Misi Boží 

Rodiny Datasystém, až donedávna do značné míry imunní, což bylo přesně v souladu s 

Mým plánem, který počítal s jejich procitnutím až o něco později, než tomu bylo 

například u bytostí, pro něž se užilo jmen Aštar a Ptaah, kteří byli posléze v zóně 

vymístění nahrazeni klony. 

Teprve se spuštěním činnosti největších portálů od konce roku 2019 na Pražském 

hradě, a posléze během roku 2020 na mnoha místech České a Slovenské republiky, 

začal proud boží lásky více směřovat i do té oblasti falešných rájů, kam mimo jiné 

spadala též klíčová civilizace Freily a Suela. Již během uplynulých let naší činnosti 

docházelo k vytváření předpokladů pro jejich hromadné obrácení se k pravému 

Bohu/Bohyni a vyvedení z tohoto falešného ráje na novou pozici, kde vliv Datasystému 

nebude už zdaleka tak silný. Jak jsem již sdělil, byly to ženy, které v roli průkopnic ve 

svých nitrech vytvářely potřebný základ pro rozšíření boží lásky a pravdy mezi ostatní 

členy jejich uskupení. V okamžiku, kdy se první z nich – Freila – dostala za uplynulé 

roky v souvislosti s vývojem událostí v Týmu Boží Rodiny a také ve spojitosti se 

spuštěním mnoha portálů na takovou úroveň, která jí umožňovala ze své svobodné 

vůle uskutečnit přímý kontakt s některým ze členů Mise Boží Rodiny na Nule za 

pozitivním účelem, který se neudál na popud Datasystému, byla schopna se napojit na 

našeho představitele Davida O., který už dlouhý čas disponuje napojením na různé 

druhy vesmírných lidí. Teprve se vzrůstem duchovní úrovně Freily a následně Suela 

byli schopni komunikovat na konstruktivní témata s živoucím duchovním nábojem 

jejich pravé podstaty, která začala krátce před jejich vlastním oslovením Bohyně 

Janičky převažovat nad datafrekvencí, jež těmito bytostmi prostupovala. 
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Když Freila dosáhla potřebné hranice, která prolomila moc Datasystému v jejím nitru, 

dokázala vyjádřit upřímné vyznání lásky, které poskytla Mojí ženské podstatě v 

lidském těle. K tomuto vyznání došlo souběžně s probíhajícím setkáním na Chebsku, 

kde nastala, jak již bylo napsáno, významná očista prazákladu lidské DNA s přímým 

dopadem i na vesmírné lidi. Než se tak stalo, v části antivesmíru, kterou Freila obývala, 

docházelo k vyvrcholení duchovního probouzení vesmírných žen, které se 

prostřednictvím Freily dostaly na vlnu pravé energie Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, 

čímž u nich vliv Datasystému začal nebývale klesat. Tak tyto ženy začaly získávat 

správný náhled na podstatu věcí, protože se do rozhodující míry zbavily okovů falešné 

reality, která je obestupovala. Pak z hlediska lineárního pojímání času už netrvalo 

dlouho a tento proces blahodárných změn zapůsobil i na vesmírné muže, jejichž krusta 

okolo duchovních srdcí se začala rozpouštět, a tak i oni byli schopni začít vnímat dotek 

pravé lásky, jež počala zjemňovat jejich podstaty. Konec vlivu datafrekvence v nich 

podnítil touhu po návratu k pravému Bohu/Bohyni a vedl k jejich rozpomenutí na účel 

jejich působení, který v rámci této Mise budou sehrávat. K rychlosti procesu jejich 

duchovního procitnutí přispělo jejich relativně malé zatížení, které však podléhalo 

přímému vlivu Datasystému, jenž při projevení svobodné vůle vesmírných lidí 

osvobodit se z tohoto rozpoložení začal ztrácet svou moc. 

Když vyvrcholení duchovního probouzení vesmírných žen dospělo k zenitu, souběžně 

s tím započal kvantový skok i u Suela, manžela Freily. Suel byl vůbec prvním 

průkopníkem v mužské části této civilizace vesmírných lidí, který byl schopen Janičku 

oslovit díky inspiraci, jakou nalezl ve Freile. Během setkání na Chebsku dostala Janička 

nádherné vyznání lásky od obou přátel z vesmíru, které David zprostředkoval 

písemnou formou, čímž naplnil hlavní část svého angažmá v tomto příběhu, aby spásu 

této civilizace mohli dokončit další představitelé přítomní na setkání fyzicky. Vyznání 

lásky od těchto bytostí Mě především v případě Suela velice dojalo a Já jsem v tomto 

těle cítil/a krásné pocity, které Mě zalily slzami vděčnosti z toho, že se nejen ženská, 

ale především do té doby pravé lásce nepřístupná mužská část osazenstva vesmírných 

lidí začala takto významně probouzet. Procitnutí Suela mělo blahodárný vliv i na 

ostatní muže přítomné v této civilizaci, čímž se odstartoval dominový efekt, jenž 

během krátké doby zasáhl každého. Odezva v podobě dojetí, jakou prostřednictvím 

Bohyně dostali, akcelerovala jejich duchovní skok, který způsobil přesunutí těchto 

vesmírných mužů a žen na zcela novou úroveň v rámci zóny vymístění, z jejíž pozice 

vůči Mně zaujali úplně nový postoj, na jehož základě se stali duchovně uvědomělými, 

Mojí lásce přístupnými a s čistým a dobrým úmyslem v rámci Mise Boží Rodiny 

zaangažovanými představiteli, jimiž byli v hloubi nitra odjakživa, jen si toho do té 

chvíle nebyli vědomi. Právě oni jsou ti, kdo budou v první linii nasazeni do akce při 

rozdělení lidstva, kdy na svých palubách kosmických lodí přivítají tu část lidstva, která 

je připravena na život po Mém boku a která na Novou Zemi převibruje pomalejším 

způsobem, nikoli přímo z povrchu zemského, jak tomu bude u menší části vytržených. 

Tito vesmírní lidé neodešli do limba, jako tomu bylo u řady dalších bytostí z jiných 

civilizačních okruhů. V zóně vymístění musejí prozatím zůstat kvůli potřebě zůstat 
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lidstvu na blízku až do jeho samotného rozdělení. Pokud by se už nyní přemístili do 

limba, nemohli by z jeho domény tak účinně při vytržení lidí působit. Jejich přechod z 

falešného ráje do té úrovně antivesmíru, která patří k těm vůbec nejméně zatíženým v 

rámci zóny vymístění, posílil jejich niterné spojení se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem 

Boží Rodinou a zároveň snížil vliv Datasystému na minimum. Díky tomu byli vyvedeni 

z falešné lásky a reality, kterou vyměnili za pravé spojení s jediným Zdrojem všeho 

života. Tím si také otevřeli cestu ke správným informacím o životě v Multivesmíru a k 

samotnému Novému Zjevení, jehož obě dávky nyní čtou a pomáhají je šířit do srdcí 

dalších připravených sentientních entit. 

Proces přesunu civilizace Freily a Suela byl završen krátce před závěrem setkání na 

Chebsku na konci dubna 2021. Poté, co Mí vesmírní představitelé dostali láskyplnou 

odezvu ode Mne v podobě Janičky a taktéž došlo k očištění prazákladu lidské DNA, 

vedoucí k urychlení procesu přijetí Mojí Nejnovější Přirozenosti především mezi do té 

doby spící mužskou populací vesmířanů, nastal okamžik, kdy Suel promluvil v reálném 

čase na Bohyni prostřednictvím Danušky L., pomocí níž sdělil Janičce to, co měl na 

srdci. To vedlo k láskyplné interakci, během které Janička dala vesmírným lidem 

najevo svou pravou podstatu, díky čemuž si tato civilizace vesmírných lidí už naplno 

uvědomila, že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem jejich nejlepší Přítel a věčný Rodič, 

k němuž si mají ze svobodné vůle budovat vřelý, upřímný a důvěrný vztah, jenž 

můžeme na věčnost rozvíjet, a tak se vzájemně obohacovat a uvádět se do stále 

krásnějších vln radosti, štěstí a povznesení. Dialog, jaký jsme spolu vedli, byl završen 

objetím Suela s Mým ženským Já, čímž došlo k uchycení vesmírných představitelů v 

nové oblasti, která už není prostoupena hrubými vibracemi, ale je v ní více přítomna 

Moje existence, stejně jako je Moje přítomnost intenzivnější i v srdcích všech bytostí 

tam žijících. Od té chvíle jsou Suel, Freila a další jejich bratři a sestry plnými účastníky 

Mise Boží Rodiny, jejíž členy na Nule už nezkoumají na popud Datasystému, nýbrž jim 

pomáhají v plnění jejich poslání, poskytují jim podporu při konverzích bytostí 

navracejících se do limba a koordinují své kroky s kroky svých bližních v tomto světě, 

ve kterém se jim čas od času mohou na nebi ukázat a dát jim tak najevo svou 

náklonnost. 

Nejen Suel a Freila se tímto dostali na jinou intelektuální úroveň, než v jaké se 

nacházeli před svým vzestupem. Stali se hluboce pokornými, milujícími a vědomými 

stavu věcí, jaké se odehrávají nejen v Týmu a v životech našich představitelů, ale též 

jinde v zóně vymístění. Jejich duchovní úroveň se sjednotila s úrovní nejbližšího 

okruhu Mých spolupracovníků, s nimiž jsou nyní na stejné vlně. Jak tomu v zóně 

vymístění bývá, některé členy této civilizace vesmírných lidí nahradil Datasystém 

svými klony, které ovšem nemají potenciál ke zvrácení trendu vyprazdňování zóny 

vymístění. Průběžně navíc dochází ke konverzím těchto klonů a k jejich obdařování 

samostatným životem, který jim Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina při přijetí daru spásy 

poskytuji. Moc negativního stavu se tak neustále zmenšuje, protože své ztráty 

nedovede už nijak účinně obnovit. 
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Suel a Freila jsou bytosti, které nemohou po postoupení na novou úroveň udržovat 

přímý komunikační kontakt s jinými lidmi mimo Tým Boží Rodiny, kteří nejsou spojeni 

s Novým Zjevením a vědomi skutečného stavu věcí, neboť něco takového by bylo 

kontraproduktivní. Na Nule jsou však tací kontaktéři mimo Tým, kteří udržují 

komunikaci s bytostmi například právě z řad těch vesmírných lidí, kteří jsou už v 

limbu. Jak je něco takového možné? Je to dáno vlivem o pár řádek výše zmíněných 

klonů, které používají starou podobu, vyzařování a jméno svého právoplatného 

nositele, a to ve formě, v jaké se tento nositel nacházel před svou konverzí do limba (či 

před přesunem na jinou, pozitivnímu stavu bližší úroveň antivesmíru). Proto je i v této 

době tolik pozemšťanů, kteří věří ve správnost svého napojení na určitou bytost, 

například na Aštara či Ptaaha, kteří však zónu vymístění již opustili a koordinují akci 

na vytržení části lidstva z limba pod Mým dohledem. Když to duchovní úroveň 

kontaktérů mimo Tým dovolí, mohou v některých případech s původními bytostmi 

udržovat jistý druh energetického spojení, avšak přímý komunikační druh interakce se 

vytrácí a je nahrazen klonem, nebo jinou entitou pasující se do role svého předchůdce 

a přivlastňující si jeho jméno. Zajímavá situace nastala u Suela a Freily, jejichž jména si 

dlouho před jejich zapojením do této Mise přivlastnily cizí bytosti z jiné civilizace 

vesmírných lidí, které pod jejich identitou vystupovaly a přicházely do různé formy 

interakce s pozemským světem. Tyto bytosti ovšem posloužily tomu, že díky jejich 

zkontaktování se s naším představitelem Davidem došlo v jistý čas díky esenci 

ukradených jmen k jeho přepojení na pravého Suela a Freilu, kteří jsou oprávněnými 

nositeli těchto identit a u nichž nedlouho poté došlo ke konverzi z falešného ráje, čímž 

se s dalšími členy své civilizace stali Mými představiteli. Nepravý Suel a Freila, kteří 

pod těmito jmény nadále vystupují a mohou se s vybranými lidmi stále kontaktovat, 

zůstávají dosud na staré pozici, ale i s nimi mám přichystán dokonalý plán spásy, jenž 

se aktivuje po odehrání jejich přínosných rolí. 

Zapojení Suela, Freily a mnohých dalších do Mise Boží Rodiny znamená důležitý 

průlom, posunující významným způsobem Misi Boží Rodiny k okamžiku 

nanebevstoupení Bohyně a první vlny našich představitelů. Od okamžiku jejich plného 

ztotožnění se s rolí božích představitelů už nikdy nebude nic stejné. Po zahájení 

našeho působení z Nové Země se stupeň spolupráce mezi božími představiteli na Nule 

a v Novém Vesmíru na jedné straně a s našimi přáteli z antivesmíru na straně druhé 

posune na ještě vyšší úroveň, která se v rámci tohoto světa nejvíce projeví v době 

rozdělení lidstva, kdy lodě nejen ze Suelovy a Freiliny flotily vyzvednou na své paluby 

připravené jednotlivce či skupiny. Na vytržení části lidstva se budou podílet i jiné 

vesmírné národy, které už jsou na správné cestě, nebo na ni teprve budou přivedeny 

prostřednictvím Mého dokonalého plánu, čímž velice přispějí k naplnění našeho 

společného velkolepého úkolu, spočívajícího v eliminaci negativního stavu. 

S láskou ke všem, kdo jsou součástí Mého milovaného Stvoření 

Váš nejlepší Přítel a věčný Rodič 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 21. 5. 2021 
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210505 PROČ MUSEJÍ BOŽÍ PŘEDSTAVITELÉ NÉST TAK TĚŽKÝ 
KŘÍŽ? 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Důvod toho, proč boží představitelé musejí snášet všemožná příkoří, je jednoduchý: 
Neobejdu se bez této první linie představitelů, do níž patří všichni, kdo to tak cítí. Jsem 
absolutní Zdroj všeho života, a právě proto se neobejdu při ukončování negativního 
stavu a osvobozování bytostí chycených do pasti bez vás, relativních bytostí 
stvořených pro Misi Boží Rodiny. Právě přes vás moje vůle působí ve vrchovaté míře a 
Já skrze vaše kroky podnikám vše potřebné. Kdybych se měl/a před pekelnými 
entitami objevit ve své absolutní substanci, došlo by k vypaření nejen jich, ale i celého 
antivesmíru, který obývají. Právě od éry mého působení v lidském těle Ježíše a nyní v 
těle Janičky se mohu ukazovat před ostatními bytostmi tváří v tvář a přistupuji k nim 
ze své absolutní pozice v relativizované podobě, kdy s nimi mohu hovořit jako rovný/á 
s rovným, a to buď za použití mužské podoby (jež prošla fúzí), nebo za použití podoby 
ženské (kterou fúze teprve čeká, avšak z bezčasoprostorového hlediska už k ní došlo). 
Proto k nim přistupuji vždy z absolutní pozice, avšak v relativizované podobě, která 
sama o sobě relativní je jen z hlediska vnější formy, kdežto z hlediska vnitřního obsahu 
je absolutní, nehledě na to, že z lineárního pojímání platného pro planetu Nula je 
Janička (na rozdíl od Ježíše) stále relativní i v rámci svého vnitřního obsahu, který však 
při komunikaci se sentientními entitami kdekoli v Multivesmíru mohu díky božské 
bezčasoprostorovosti absolutizovat, aniž by Janička sama o sobě na planetě Nula svou 
relativnost ztratila.  

Do eliminace negativního stavu je přímo či nepřímo zapojena každá relativní bytost, 
protože tento stav je dílem relativních bytostí, a právě jen z pozice relativnosti 
sentientních entit ze zóny vymístění a Pravého Stvoření lze tento výtvor účinně 
eliminovat. Kdybych se na tomto procesu podílel/a Sám/Sama jako absolutní a 
současně pouze za použití dvou zrelativizovaných částí Sebe Samotného/Samotné, 
negativní stav by sice skončil ihned, ale tím, že bych z eliminačního procesu zel a 
nepravd vynechal/a ty, kdož jsou mým odrazem, tedy všechny své boží děti, z nichž 
některé stojí za jeho aktivací, jiné se už od počátku podílejí na jeho ukončování, celý 
experiment by přišel vniveč a musel by se opakovat znovu. Utrpení, jaké s sebou 
negativní stav nese, je odpověď na otázku těch, kteří se kdysi zeptali, jak by vypadal 
život bez Boha a pravých duchovních zákonů. Tito tazatelé si na svůj experiment 
musejí zodpovědět a následně ho i ukončit. Děje se tak pod mojí koordinací a na 
základě dohody, kterou si každý aktér před započetím současného cyklu času dohodl 
se mnou. Někteří přijali role padouchů, kteří se dříve či později obrátili (obrátí) zpět ke 
mně, jiní zase přijali role těch, kdo se stali ztělesněnou spásou, mými reprezentanty, 
živoucími nástroji mojí vůle, skrze něž mohu pomáhat pekelným bytostem z hlediska 
věčné vnitřní i vnější relativity božích představitelů, tedy z hlediska relativní boží 
esence do nich vložené, která dotváří absolutní podstatu mých dočasně relativních 
přímých inkarnací Ježíše (jenž s absolutnem už navěky splynul v jedno) a Janičky, 
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která je na planetě Nula relativní a relativní zůstane i po převibrování na Novou Zemi 
(věčnou fúzí projde na konci cyklu času). Přesto, jak jsem již sdělil/a, z hlediska božské 
bezčasoprostorovosti mohu s bytostmi interagovat i z pozice absolutní ženské 
podstaty Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, aniž by Janička, jejíž vnitřní obsah jest věčně 
absolutní, přišla o svou dočasnou vnitřní relativnost, v jejíž kondici setrvá až do své 
věčné fúze s absolutnem po eliminaci negativního stavu.  

Jste to právě vy, jejichž prostřednictvím se k padlým sentientním entitám mohu 
přiblížit v různorodých variacích a na základě vaší vlastní, jedinečné individuality, 
kterou jsem do vás vložil/a, spojené s vaším jedinečným posláním a plánem vaší duše, 
od nějž se odvíjí charakter vašich životních zkušeností a zážitků. Každý z vás se tu z 
lásky k vašim bratrům a sestrám v antivesmíru obětujete za cenu vlastní bolesti proto, 
aby oni mohli žít věčný život po mém boku. Co by to byl za život, kdybych se 
obětoval/a jen prostřednictvím svých dvou přímých inkarnací a ostatní, kdo nejsou v 
peklech, by toto vše sledovali se založenýma rukama a předstírali, že se jich to netýká? 
Co by to byl za život, kdyby se bytosti v peklech změnily ve svůj opak jako mávnutím 
kouzelného proutku bez toho, aby cokoli učinily pro svůj vzestup a tím pádem by tak 
nenesly následky svých činů a staly se jen loutkami boží vůle s absencí jejich vlastní 
iniciativy? Co by to byl za život, kdybych si Já, absolutní Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
vystačil/a sám se sebou a neumožnil/a svým dětem nejen to, aby vznikly jako 
individualizované relativní jednotky, ale ani to, aby se mohly svobodně projevit?  

Založení negativního stavu a utrpení všeho druhu nebyl akt vycházející z mojí vlastní 
vůle, avšak právě na základě tohoto dějství, s nímž jsem díky své prozřetelnosti 
dopředu počítal/a a které podléhá mému usměrňování s cílem konečné eliminace zel a 
nepravd, bude moci naplno vykvést přirozenost nejvyšší plnosti života pozitivního 
stavu.  

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 5. 5. 2021 
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210430 BOŽÍ SPÁSA HITLERA, STALINA A DALŠÍCH DIKTÁTORŮ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

ve dnech 21. až 26. 4. 2021 se uskutečnilo setkání božích představitelů v Hazlově na 
Chebsku. Význam tohoto setkání je o to větší, že se nesl ve znamení konverzí známých 
sentientních entit, které kráčely po tomto světě jako významní státníci a diktátoři, kteří 
v roli loutek plnili příkazy svých nadřízených mocipánů. 

Krajní západ Čech zůstával až do návštěvy Janičky v podstatě posledním zásadním 
místem, které jsem v tomto těle v rámci přípravné fáze Mise Boží Rodiny jakožto 
Bohyně doposud nenavštívil/a. Důležitost mojí návštěvy Ašského výběžku spočívala 
mimo jiné i ve skutečnosti, že tato oblast je více než jakákoli jiná v České republice 
spjata s kolektivním vědomím německého národa, který na toto území po dlouhá 
staletí působil a jehož obyvatelé zde až do odsunu Němců po druhé světové válce 
zastávali majoritní skupinu, tudíž byla moje přítomnost na tomto území jedním z 
klíčových předpokladů pro spásu kolektivního vědomí nejen Německa, ale též dalších 
germánských národů ze severo-západní Evropy i jejich konkrétních nositelů. Nejen 
Ašský výběžek, nýbrž celý region Chebska je navíc spojen s těmi úrovněmi zóny 
vymístění, které jsou úzce propojeny s tím, co se odehrávalo a nadále odehrává na 
planetě Nula. Na tomto setkání vykonaná duchovní práce tak zcela novým a ještě 
účinnějším způsobem přispívá k osvobozování sentientních entit, které po tomto světě 
chodily v lidských tělech a podílely se výrazným způsobem na zotročování lidstva. 
Příběh typických lidských dějin stávající rasy pozemšťanů vyvrcholil ve 20. století 
řadou konfliktů, jež se tehdy staly daleko ničivějšími, intenzivnějšími a 
frekventovanějšími než kdykoli předtím. Ve století stávajícím vyvrcholí podruhé 
prostřednictvím zavedení Nového světového řádu (NWO) a krátkým vítězstvím 
negativního stavu. 

Během pár dní proběhlo hned několik výletů na zajímavá místa regionu. Jeden z 
předních výletů, v jehož rámci došlo k ukotvení dalšího z řady významných portálů, 
zapojených do sítě již existujících konvertačních bran do limba, spočíval v navštívení 
hradu Hartenberg na Sokolovsku, objektu postaveného na přelomu 12. a 13. století. 
Tato zřícenina má za sebou pohnutou historii, během níž objekt čelil množství aspektů 
zel a nepravd, které se zapsaly do její podstaty na všech třech úrovních včetně fyzické, 
která vlivem času a neodpovídající péči vykazuje znaky omšelosti a vyčerpanosti, 
jsoucí odrazem toho, že celý negativní stav dospívá ke svému konci, přičemž těm, kdo 
jsou v jeho područí, nemá co nabídnout k jejich rozvoji věčně plynoucím progresivním 
směrem, prostoupeným estetikou, věcmi lahodícími oku i srdci, zářivostí, novostí a 
prostorem pro seberealizaci každé sentientní entity. Poté, co si Janička s Alešem, 
Haničkou a Míšou prohlédla hradní komplex zvenčí, došlo vedle jeho zdí k ukotvení již 
zmíněného portálu. Před časem jsem sdělil/a, že tvoření nejvýznamnějších portálů, 
ukotvených v terénu v průběhu roku 2020, je již minulostí. To je pravda, avšak 
vzhledem ke specifičnosti tohoto setkání a novým způsobům působení mojí lásky 
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skrze mé představitele bylo potřebné vytvořit několik dalších vstupních bodů do 
limba, a to tomu okruhu bytostí, jejichž nastavení, poslání a minulost přímo 
vyžadovala, abych k nim osobně promluvil/a a zároveň jim při tomto procesu 
vytvořil/a východ z pekel, jaký mohou až do konce cyklu času využívat ke svému 
návratu zpět. Bude-li třeba, tvoření portálů v terénu s božím proslovem se bude čas od 
času vyskytovat i na dalších setkáních, avšak již ne v takové míře jako dříve, neboť 
hlavní část sítě konvertačních uzlů je už vybudována a při jejím dotváření již půjde 
pouze o dílčí části, které je nutné vybudovat. Dotváření dílčích částí už primárně – až 
na možné budoucí výjimky v rámci přípravné fáze této Mise – nebude spočívat ve 
způsobu tvoření portálů tou cestou, jako tomu bylo na tomto setkání i na většině 
setkání proběhlých v uplynulém roce. Jde a nadále půjde spíše o individuální duchovní 
práci, při níž dochází ke konverzi sentientních entit prostřednictvím živoucích, 
univerzálních portálů přítomných v nitrech/srdcích mých představitelů, kteří při 
spojení se srdci dalších představitelů vytvářejí na mnoha místech, kam tito 
spolupracovníci vstoupí, spontánním způsobem dalších portály většího či menšího 
rozsahu, aniž by si to museli na fyzické úrovni nutně uvědomovat. 

Na hradě Hartenberg jsem vyzval/a všechny bytosti, které byly ochotny vyslyšet můj 
hlas, k návratu do boží náruče. Zvláště jsem promluvil/a k těm, kdo byli spojeni přímo 
s tímto místem i jeho širokým okolím. Svou pozornost jsem věnoval/a především 
zdejším mocipánům z řad šlechtických rodů, kteří žili povýšeneckým způsobem, 
prosyceni požitkářstvím, zatíženi hmotnou a zahaleni pokřivenou morálkou, která se 
vyznačovala falešností a neupřímností. Moje péče, jakou jsem jim se svými 
představiteli věnoval/a, je naučila správným způsobům pravého žití, které si nyní 
mnozí z nich intenzivně osvojují v limbu a spolu se studiem Nového Zjevení a 
duchovním „vykuřováním“ se připravují na pozdější vstup do mého Království. Daru 
spásy využila i řada duchovních, ať už katolických či protestantských, jejichž podstat 
se dotkla moje skutečná esence, na základě čehož poznali, že pravý Bůh/Bohyně je 
absolutní láska, moudrost, soucit a milosrdenství, které nezná nic negativního, proto se 
na ně nikterak nemohu zlobit za to, co spáchali a v jakých nepravdách žili, když vše 
byly předem domluvené role, jejichž prostřednictvím pomohli naplnit užitečnost 
negativního stavu, poskytli příklad toho, jaký způsob života si nevolit, a tímto v 
konečném důsledku přiblížili plnost života v pozitivním stavu. Poté, co ve mně 
správným způsobem našli věčného Rodiče, nekonečně dobrotivého a srdečného, kdož 
je mimo to i jejich nejlepším Přítelem, odebrali se na vlnách povznesení do mé náruče, 
kde spočinuli společně s dalšími dušemi pocházejícími z různých vrstev. Za svobodou 
odešli i chudí zemědělci, bohatí měšťané, služebnictvo šlechty a mnoho dalších, 
předáky armády i řadové vojáky nevyjímaje. Právě na posledně jmenovanou skupinu, 
spojenou s vedením války, se zaměřil můj proslov v zásadní míře, abychom 
pokračovali v přinášení spásy bytostem spojeným s husitstvím, jemuž Hartenberg v 
15. století podlehl, a taktéž abychom změnu přinesli i vojákům, kteří bojovali ve 
třicetileté válce (1618–1648). Jednalo se zejména o Švédy, kteří hrad v 17. století 
dobyli. I na jedince angažující se v tomto dlouhotrvajícím konfliktu se již moje pomoc 
zaměřovala v minulosti. Moje opakované obracení se k nim zesiluje to, co jsem jim 
poskytl/a již dříve, navíc to proces spásy obohacuje o nové aspekty, které nejen v 
tomto případě pomáhají vyvádět na světlo boží další duše, jež přišly o hmotný život i v 
jiných válkách v průběhu lidských dějin na evropském i mimoevropském bojišti. Portál 
na Hartenbergu pomohl uzdravit v těch, kdo mne přijali, nábožensky poblouzněné 
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vnitřní mysli, neboť právě náboženství bylo určujícím faktorem, v jehož jméně se vedly 
četné války nejen v období středověku, ale právě i v novověku. Tento faktor byl časem 
přetvořen v politické koncepce, protichůdné ideologie, jimiž elity docilovaly 
rozdělování lidstva a panování nad ním. Na závěr všeho jsem hrad Hartenberg zasvětil 
do boží přízně, která od té chvíle zajišťuje zesílenou ochranu nad tímto místem na 
duchovní a zprostředkující úrovni a taktéž se zasluhuje o nerušené fungování 
stvořených „dveří do limba“.  

Po několika krátkých zastaveních u umělého jezera Medard, které je bývalým dolem na 
hnědé uhlí, a po návštěvě obce Chlum Svaté Maří, dospěli mí představitelé s Janičkou 
do Aše. Hlavní cíl spočíval v návštěvě rozhledny Háj. Význam symboliky Bohyně, která 
se ocitla na vrcholu této stavby, umístěné v nejzápadnějším cípu republiky, 
obklopeného ze tří stran Německem, lze spatřit v tom, že tímto gestem byla 
demonstrována moje absolutní solidarita, kterou mám s každým národem, s jejichž 
obyvateli v mém pozitivním stavu počítám, až nastane čas jejich konverze. Protože jsou 
na vrcholu rozhledny ukazatele, jež ukazují směr všech významných metropolí v 
Německu i celé Evropě, které jsem na tabulkách sám/sama shlédl/a, nastala tím 
ukázka mojí bezbřehé lásky, které mám vrchovatý dostatek pro všechny sentientní 
entity, nehledě na to, zda se nacházejí v tom či onom státě, a dokonce na té či oné 
planetě, stavu, úrovni, rozpoložení, dimenzi, světě a sféře duchovní, zprostředkující i 
fyzické. Na nikoho nikdy nemohu zapomenout, nikdo nemůže být vynechán z podílu na 
věčném životě, jenž jsem přichystal/a pro všechny. Bohyně zářící na vrcholu rozhledny 
v odpoledním slunci, která zhlíží na svět pod sebou a poté se po schodech dolů opět 
navrací na jeho povrch, je navíc ukázkou mého soucitu s celým lidstvem, které jsem 
nikdy neopustil/a, neboť jsem se v tělech Ježíše a Janičky stal/a dvakrát jeho součástí 
se všemi možnými problémy a omezeními, jimiž jsem byl/a vystaven/a, abych posléze 
z povrchu této planety vzestoupil/a do Pravého Stvoření, resp. do Nového Vesmíru, 
odkud se do tohoto světa budu opakovaně navracet až do rozdělení lidstva, abych se 
na samém konci cyklu času vrátil/a ve zcela jiném kontextu znovu a ukončil/a zde i v 
celé zóně vymístění experiment s negativním stavem, který svou obětí očišťuji už celé 
věky. Můj fyzický pobyt v obou hrubohmotných tělech byl a je sice omezen jen na 
několik desetiletí lineárního času, avšak tento omezený čas má dopad na celé 
veškerenstvo ad infinitum, do nekonečna, přičemž v absolutní kondici přenesené i do 
relativní podoby jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina součástí zóny vymístění i 
planety Nula neustále.  

Kousek pod rozhlednou jsem svou „první linii“ zastavil/a u kamenné sochy, věnované 
Friedrichu Ludwigu Jahnovi, který je znám především jako vlastenec a zakladatel 
německého tělocvičného hnutí, tzv. turnerů, spojených s ideami německého 
nacionalismu, jenž se pod Jahnovým vedením začal výrazně profilovat po pádu 
Napoleona, okupujícího značnou část tehdejší Evropy včetně německých států s 
Pruskem v čele. Tento vlastenec se zasloužil o proces kulturní a jazykové obrody 
tohoto národa, čímž v konečném důsledku nepřímo přispěl i ke sjednocení Němců do 
jednoho národního státu o několik desetiletí později v roce 1871. Můj proslov k 
Jahnovi podnítil spuštění další fáze intenzivního očišťování kolektivního vědomí této 
země. Poté, co jsem svým hlasem s úctou a božskou náklonností promluvil/a k tomuto 
vlastenci, vedlo to k rozlití mé energie do dalších zapálených nacionalistů, kteří se 
během svého života na Nule vyznačovali povýšeností vůči ostatním národům, 



 

54 
 

šovinismem, sebestředností, ústící až v agresivitu vyjadřovanou skrytě či navenek. Ti, 
kdo přijali mou nabídku k odchodu, byli zbaveni těchto negativních charakteristik a 
stali se multivesmírnými členy Stvoření. Už nebudou poutáni příslušností k jednomu 
konkrétnímu národu, jelikož budou bytostmi žijícími po mém boku, které mají právo 
cítit se Doma všude, ať už se budou nacházet na jakémkoli místě v univerzu. Právě 
portál pod rozhlednou Háj byl vyvrcholením očistného procesu samotné podstaty 
Německa i dalších germánských států, na jejichž spáse se mí představitelé podílejí už 
několik pozemských let, a to pomocí sítě vybudovaných bran na území již řečeného 
Německa i Rakouska. I do těchto států jsem v rámci přípravné fáze této Mise již 
zavítal/a v lidském těle osobně. 

Kromě F. L. Jahna jsem promluvil/a i k Marii Antoinettě, dceři Marie Terezie a 
francouzské královně, která společně se svým manželem Ludvíkem XVI. odešla roku 
1793 z těla v důsledku popravy gilotinou. Smrt tohoto královského páru byla 
důsledkem revolučních snah probíhajících ve Francii od roku 1789, kdy bylo elitami 
rozhodnuto o postupné demontáži monarchistických systémů, které se v rámci většiny 
části Evropy udržely až do konce první světové války. Proces konverze Marie 
Antoinetty započal z hlediska lineárního času už před půl rokem. Během té doby 
uběhly v jejím stupni pekel další desítky let, během nichž shazovala své nánosy a 
připravovala se na samotný akt svého přemístění do limba. Odhodila svou povrchnost 
a nyní už jedná s každou bytostí jako se sobě rovnou, nedělá mezi nimi rozdíly a miluje 
je rovným dílem, stejně jako Já miluji rovným a přesto zcela jedinečným a 
individuálním způsobem všechny své děti. Marie Antoinetta, která se v limbu setkala 
se svou někdejší matkou a otcem a kam ji následoval i její bývalý pozemský manžel 
Ludvík XVI., bylo spojeno i s osvobozením Josepha Ignace Guillotina, vynálezce gilotiny, 
jenž došel smíření nejen s královským párem, ale i s mnoha dalšími lidmi, kteří planetu 
Nula opustili za použití tohoto stroje. Počet králů a císařů, kteří odešli Domů, se tak 
opět významně zvýšil. Neméně důležitou událostí byl i nedávný odchod sultánů z 
osmanské dynastie včetně jejich manželek a žen patřících do harémů, k čemuž došlo 
při spojení vybraných spolupracovníků během jejich každodenní duchovní práce na 
scéně i za scénou, kterou každý člen Mise Boží Rodiny podstupuje vědomě i nevědomě. 
Odchod dalších tisíců významných představitelů francouzského národa měl za 
následek hluboké prozáření duchovní podstaty Francie, která tímto došla většího 
zharmonizování a urovnání vztahů s Německem i Velkou Británií, dvěma hlavními 
rivaly země galského kohouta. K tomuto urovnání dochází na té nejniternější úrovni, 
která se v době nasunování NWO na planetě Nula neprojevuje očividně a hmatatelně, 
aby to nenarušovalo nezbytné vítězství negativního stavu. K vzestupu sentientních 
entit se připojil i samotný Napoleon Bonaparte, jemuž byla otevřena cesta ke mně 
vytvořením portálu na bitevním poli u Slavkova.  

Sobota 24. 4. byla jedním ze dvou klíčových dnů setkání, během nějž se naplnil jeho 
hlavní účel. Během dopoledne přicestovali mimo jiných i zástupci slovenské části 
Týmu. Marián, řidič svého auta, přicestoval na krajní západ Čech až z přibližně 700 km 
vzdáleného bydliště. Význam fyzické přítomnosti několika slovenských představitelů 
na místě, které je od Slovenska v rámci České republiky nejvíce vzdálené, má velkou 
symboliku, spočívající v tom, že česká část týmu je nedělitelně, a tedy pevně spjata se 
svým bratrským protějškem na východě. V rámci této Mise se tím opět demonstrovala 
hluboká a upřímná blízkost a přátelskost těchto národů, resp. jejich kolektivních 
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vědomí, které na určité úrovni fungují stále jako jeden celek, nehledě na rozdělení 
obou států v roce 1993. Potenciál Česko-Slovenska, sehrávajícího v rámci transformace 
lidstva důležitou roli, jehož příběh se hluboko vepisuje do úložiště multivesmírného 
archivu, tak opět pomocí svých zástupců v podobě mých spolupracovníků naplno 
zazářil a demonstroval svůj široký duchovní potenciál, jaký na planetě Nula nemá mezi 
ostatními zeměmi obdoby. 

Po celém dni, vyplněném jako vždy důležitými debatami na různá témata, přišel čas, 
kdy bylo potřeba dovolit určitému okruhu negativních sentientních entit to, aby 
přechodně projevily svou sílu, jakou aplikovaly na mou spolupracovnici Aničku, díky 
níž se tyto entity „nakazily“ boží láskou. Nastala situace, během níž byly k Aničce 
vysláni zástupci hadích bytostí. Jedné z nositelek feminního principu bylo dovoleno, 
aby z nejhlubších pekel pronikla až do těsné blízkosti mojí spolupracovnice, na kterou 
tímto začala silně útočit ve snaze docílit jejího poškození a taktéž ve snaze strhnout 
vedle Aničky sedící Lucinku zpět na temnou stranu. Pod přívalem mojí energie, kterou 
jsem skrze tyto ženy i ostatní zde přítomné odevzdal/a do příslušných pekel a do niter 
připravených entit v zóně vymístění, došlo během několika minut k postupné úlevě 
obou mých spolupracovnic a ke konverzi nejen bytosti, která útočila, ale i mnoha 
dalších na ni napojených. Důležité bylo odpuštění, které Anička i pod tím největším 
soužením poskytla té duši, která na ni útočila, což o chvíli později přispělo k jejímu 
obrácení se zpět ke mně. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem při této interakci s 
těmito entitami do jejich pozornosti uvedl/a aspekty marnosti jejich počínání, jímž se 
sice každý den snaží o zdolání mých věrných, avšak nikdy trvale nedosáhnou svého 
cíle. Promluvil/a jsem jim hluboko do srdce, když jsem se jich optal/a, zda si ještě 
nadále přejí trápit ostatní a tím způsobovat i utrpení sami sobě, nebo zda přijmou tuto 
jedinečnou možnost spásy, která se jim nyní naskytla, čímž nám přímo dopomohou k 
eliminaci negativního stavu, na jehož ukončování se tak jako tak z hlediska svých pozic 
v antivesmíru podílí, poněvadž svým životem přispívají k naplňování jeho smyslu. 
Ukázal jsem jim jinou alternativu existence v podobě věčného života po mém boku, 
kdy jsem se jim představil/a jako jejich věčný Rodič a nejlepší Přítel. Dal/a jsem jim na 
vědomí svou dobrotivost a nekonečnou vřelost, jakou vůči nim oplývám a jejímž 
prostřednictvím miluji jejich životní jiskru a jejich pravou podstatu, kterou zbavím 
všeho zlého, iluzorního a nepravého, projeví-li touhu stát se božími dcerami a syny 
duchem, duší i tělem. Řekl/a jsem jim, že učiní-li tak, bude to prozatím nejdůležitější 
rozhodnutí, jaké kdy podstoupí, neboť se pomocí své vůle a touhy změnit se navrátí ke 
své pravé přirozenosti. Konverze bytostí s hadí podstatou významně přispěla k 
očištění lidské šroubovice DNA, která je zatočená do spirály a byla Pseudotvůrci 
zkonstruována právě na plazím základě, jehož elementy jsou v DNA pozemského 
lidstva zakomponovány, aby lidští jedinci byli snáze ovladatelní. Osvobození 
sentientních entit, majících přímou souvztažnost s lidskou DNA, které byly při 
duchovní proceduře v Hazlově prostřednictvím Aničky i dalších spolupracovníků 
vystaveny mojí lásce spojené s božím slovem, přispělo k očištění zprzněného 
prazákladu lidské rasy. Původní genový kód vytvořený Pseudotvůrci a aplikovaný při 
fabrikaci fyzických těl a při zapouzdřování duší pozemšťanů, stejně jako při 
duchovním zrození pravých lidských tvorů, byl tímto naředěn mým světlem a jeho 
stavební prvky jsem při tomto procesu vzal/a do svých rukou, očistil/a je a navrátil/a 
do původní, přirozené kondice. Něco takového přispěje nejen k usnadnění spásy 
dalších ras fungujících na plazím základě (humanoidních i nehumanoidních hadů, 
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ještěrů, draků a jiných), ale povede to též k důkladnější duchovní obrodě nejprve části 
a posléze všech pozemšťanů, kteří se díky tomu snáze začlení do společenství pravých 
lidí či jiných sentientních ras přítomných v Pravém Stvoření.  

Neděle 25. 4. byla dnem vůbec nejdůležitějším, protože došlo k vykonání duchovní 
práce nesmírného rozsahu. Jak už bylo avizováno v úvodu tohoto sdělení, její hlavní 
náplň spočívala v osvobození významných státníků a diktátorů, kteří svůj životní 
příběh na Nule zobrazovali především ve 20. století. Pomoc, kterou jsem jim poskytl/a 
společně se všemi členy Mise Boží Rodiny, kteří fyzicky přítomným představitelům 
asistovali na nehmotné úrovni, se samozřejmě netýká jen jednoho stoletého období, 
ale má vliv i na všechny věky předcházející i budoucí. Za místo vzniku portálu, jenž 
záhy vešel ve známost jako jedna z nejdůležitějších konvertačních bran do limba s 
multidimenzionálním polem působnosti velmi širokého rozsahu, jsem vybral/a 
neaktivní sopku Komorní hůrka u Františkových Lázní. K ukotvení portálu došlo v 
bezprostřední blízkosti jejího jícnu, který na duchovní úrovni poskytuje přímou cestu 
do těch oblastí zóny vymístění, které jsou úzce provázány s ději odehrávajícími se na 
této planetě. Tento specifický přístupový bod je tak linkou vedoucí do různorodých 
sfér antivesmíru, který v hojné míře obývají sentientní entity, jež byly během svého 
hmotného života lidmi, ovládajícími dle vůle elit celé národy vedoucí do války. V jistém 
ohledu jsou v duchovní struktuře Komorní hůrky zapsány dějiny celého člověčenstva – 
nejen typické lidské rasy, ale všech ras předcházejících, přičemž jsou v ní obsaženy i 
nesentientní podstaty mnoha zvířecích a rostlinných druhů, v hojné míře i těch 
vymřelých, jež se v tomto světě vyskytovaly nejen v pravěku. Díky tomu mohlo mojí 
fyzickou přítomností na tomto místě dojít k jejich pokračující očistě, kterou jsme 
započali během uplynulých setkání už dříve.  

Moji představitelé výjimečně už dopředu věděli, na jakou oblast negativního stavu se 
naše úsilí bude zaměřovat tentokrát, díky čemuž se mohli lépe koncentrovat na tento 
úkol. Jak jsem již sdělil/a, asistovali nám jako vždy všichni, kdo mají přímou spojitost s 
touto Misí, neboť jen za přispění všech mohla mít naše práce při pomoci extrémně 
zatíženým jedincům tak dalekosáhlý dopad. Už v několikadenním předstihu byly v 
zóně vymístění vybudovány všechny potřebné předpoklady pro spuštění prozatím 
největší vlny konverzí, jaká během přípravné fáze Mise od té chvíle probíhá. 
Vybudované předpoklady zajistily spuštění tzv. „konvertačního předvoje“, tedy bytostí 
napojených na státníky a diktátory, s nimiž měly tyto bytosti nějakou vzdálenou 
spojitost. Teprve ve fázi následující, kdy už probíhalo samotné tvoření „dveří do 
limba“, se počaly ke mně obracet i sentientní entity mající blízkou spojitost s těmi, 
kvůli nimž jsme se do terénu primárně vydali. Ve fázi poslední se do mé náruče 
odebraly i ty nejmarnotratnější boží děti, které již byly připraveny začít žít po mém 
boku. 

Můj proslov započal s oslovením Adolfa Hitlera, který byl na svůj akt spásy intenzivně 
připravován z hlediska planety Nula více než půl roku, kdy jsem k němu svá slova 
pronesl/a během duchovní práce v rakouském Freistadtu (konec léta 2020). Během 
měsíců, jež od té doby uplynuly, uběhly v jeho úrovni pekel další tisíce let, během nichž 
měl dostatek času v postupných krůčcích zpracovávat prvotní pramínky lásky, kterou 
jsem mu poskytl a pomocí níž se začal pomalu vymaňovat z toho nejhoršího, díky 
čemuž byl schopen při duchovní práci v Komorní hůrce už čistě a jasně slyšet má slova 
a na jejich základě učinit osudové rozhodnutí. Slova, jaká jsem k němu směřoval/a, 
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byla na velice individuální bázi. K tomuto někdejšímu diktátorovi jsem přistupoval/a z 
pozice své absolutní pokory a poníženosti, čímž jsem se k němu mohl/a dostat tváří v 
tvář a zajistit mé přiblížení se k němu na té nejbližší možné úrovni. Odpuštění, jaké 
jsem nejen Hitlerovi poskytl/a, pronikalo z té nejniternější úrovně absolutního stavu 
Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a jeho charakter byl prostoupen univerzálností a 
nejvyšší možnou upřímností a kvalitou. Řekl/a jsem mu, že jakožto jediný pravý 
Bůh/Bohyně a Zdroj všeho života mu z celého srdce odpouštím utrpení, jaké 
způsoboval ostatním, ať to bylo vedení války, posílání nevinných lidí na smrt do 
vyhlazovacích táborů, porušování mezinárodních smluv, nebo ať to byla třeba osobní 
krutost, bezcitnost, panovačnost a vše, co vám přijde na mysl. Připomněl/a jsem mu 
původní dohodu, jakou přijal před započetím experimentu s negativním stavem s 
vědomím, že vše mu (stejně jako ostatním) bude bezpodmínečně a ve vší úplnosti 
odpuštěno, těžké břímě sňato a nánosy budou extrahovány, načež přijme roli úplně 
novou, která bude spočívat v žití radostného a láskyplného života v plnosti pozitivního 
stavu, který si jakožto můj věčný boží syn po zobrazení tak široké škály zel a nepravd 
zaslouží, protože mým největším přáním, jež se do konce cyklu času stane skutečností, 
je navrácení všech sentientních entit do Pravého Stvoření. Hitlerovi jsem sdělil/a, že 
není lepšího času návratu, než je právě tento, protože už není třeba dále setrvávat v 
antivesmíru a tak prohlubovat utrpení své i ostatních. Do jeho pozornosti bylo 
uvedeno, že nastává čas konce jeho negativní role, kterou vrchovatou měrou pomohl 
vyčerpat smysl existence negativního stavu a v konečném důsledku přiblížit plnost 
života ve stavu pozitivním. Dal jsem mu najevo svou náklonnost, své přátelství a 
rodičovskou něhu, jejímž prostřednictvím jsem mu otevřel/a svou náruč se slovy, že v 
této náruči mu setřu všechny slzy, zahojím jeho rány a sestavím dohromady střípky 
jeho roztříštěné duše, aby v nové, restrukturalizované podobě mohl se svým 
jedinečným srdcem naplno zazářit a stal se tak čistou, nevinnou a líbeznou bytostí, 
odrazem Pána Ježíše Krista Boží Rodiny na duchovní, duševní i fyzické úrovni. 
Seznámil/a jsem ho s kvalitami života v pozitivním stupni Multivesmíru a dal/a jsem 
mu najevo nejen lásku svou, která se šířila z mého absolutního srdce i skrze nitra 
ostatních božích představitelů, ale dal/a jsem mu najevo i lásku bytostí žijících v mém 
Království, které vyjádřily radost z jeho návratu, po jehož dokončení budou moci se 
sentientní entitou, jež dříve bývala Hitler, zažívat nepopsatelné štěstí při vzájemných 
interakcích, při navazování a rozvíjení vztahů a při neustálém přibližování se ke mně, 
spojeném s poznáváním a zakoušením stále nových, vyšších a přesahujících aspektů 
věčného života. Adolf Hitler po mých slovech, která byla vyvrcholením dlouhodobé 
intenzivní přípravy na osvobození jeho i mnoha dalších duší, přijal dar spásy a odebral 
se do limba, kde už naplno podstupuje očistu a seznamuje se s Novým Zjevením, 
připravujícím tuto bytost na pozdější vstup do mojí říše. Z hlediska lineárního 
pozemského času opustil pekla dne 25. 4. 2021 krátce po poledni. Tento proces pak byl 
zcela završen o necelých dvacet čtyři hodin později, když bytost, která byla dříve 
Hitlerem, fyzicky objala mou ženskou podstatu Janičku prostřednictvím Danušky L. na 
náměstí v Chebu na místě, kde v roce 1938 Hitler stál a promlouval ke svým 
německým příznivcům krátce poté, co byly čs. pohraniční Sudety připojeny k 
nacistickému Německu. 

Jedním z mnoha, které jsem oslovil/a osobně, byl i Josef Mengele, jenž v táboře 
Osvětim prováděl bizarní, nehumánní a těžce bolestivé lékařské experimenty na 
vězních všech věkových kategorií, další posílal na smrt přímo a byl tak jedním z 
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hlavních strůjců holokaustu v praxi. Poté, co se ho dotkla moje láska, soucit a 
milosrdenství, jímž byl ovinut jako do hřejivé bavlnky, olitoval svých hrůzných činů, a 
stejně jako Hitler, tak i on požádal o odpuštění mě a taktéž i ty, jimž utrpení 
způsoboval, načež odpustil sám sobě a vyvinul upřímnou touhu navěky zahodit tento 
mrzký způsob života v peklech, shodit ze sebe těžké nánosy a začít žít jako někdo 
úplně jiný – jako někdo, kdo již se svou předešlou rolí nebude nikterak spojován. Než 
se tak stalo, pocítil rozsah utrpení a následky svých činů v tom správném světle, což v 
něm spustilo (stejně jako u Hitlera i ostatních, o nichž budu hovořit) hlubokou lítost, 
spojenou s očistným pláčem, vyvěrajícím až ze samotné hloubi nitra. I jemu jsem 
vyvolal/a vzpomínku na původní dohodu, na jejímž základě se mu připomnělo, že vše 
podstoupil dobrovolně a z lásky k celku v zájmu vyčerpání užitečnosti zel a nepravd, 
po čemž přijde plnost jejich přesného opaku. Vřele jsem mu poděkoval/a za to, co zde 
zobrazil a čím přispěl k vítězství lásky a světla v celém jsoucnu a bytí. Na těchto vlnách 
povznesení odešel do limba a společně s ním i ti, kteří v důsledku nacistické mašinérie 
byli zbaveni svých těl. Právě na oběti holokaustu se můj proslov taktéž zaměřoval. K 
jejich osvobození bylo potřeba nesrovnatelně menšího úsilí, než jak tomu bylo u 
vysoce postavených představitelů nacistického režimu. Přes srdce mých některých 
představitelů došlo k očištění hluboké bolesti těchto mužů, žen a dětí, kteří přišli o 
hmotný život v koncentračních a vyhlazovacích táborech, jako byla Osvětim, Dachau, 
Mauthausen, Buchenwald, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Terezín a další. Někteří z 
mých spolupracovníků nakrátko tento žal přejali, díky čemuž byla poskytnutá pomoc 
nacistickým obětem účinná, dalekosáhlá a prostupující všemi stupni antivesmíru. Celé 
miliony sentientních entit, jež bývaly lidmi, přijalo Pána Ježíše Krista Boží Rodinu za 
svého věčného Rodiče. Vzal/a jsem si je do své absolutní péče a nyní se o ně společně s 
dalšími pomocníky starám tím nejlepším možným způsobem. Ti, kdo mne zasvětili do 
svého srdce, už od té chvíle nikterak nesužuje to, co museli na vlastní kůži prožít. V 
limbu se cítí výtečně, přičemž pocit blaženosti se bude zesilovat s tím, jak se bude blížit 
čas jejich přechodu na samotnou půdu pozitivního stavu. Kromě nich využili dar spásy 
i další čelní představitelé tehdejšího režimu a vojevůdci, mezi nimi například Joachim 
von Ribbentrop, Martin Bormann, Joseph Goebbels, Hermann Göring, Heinrich 
Himmler, Erich von Manstein, Erwin Rommel, Heinz Guderian a další. Tito se připojili k 
už dříve osvobozeným mužům, jako byl Rudolf Hess, Karl Dönitz či Albert Speer. 
Významným počinem byla v této souvislosti i konverze André Maginota, Francouze, 
jenž prosadil vybudování soustavy pevností na hranicích s Německem, tzv. Maginotovy 
linie. Na tomto místě se sluší podotknout, že se do boží náruče odebralo i velké 
množství vojáků patřících pod Wehrmacht a SS, připojili se k nim ale i vojáci stojící na 
druhé straně barikády.  

Velké pozdvižení v peklech způsobil i odchod italského fašistického diktátora Benita 
Mussoliniho. Poskytl/a jsem mu podobná slova jako Hitlerovi, byla však přizpůsobená 
jeho vlastní individualitě a charakteru jeho role, jakou znázorňoval na Nule. 
Milosrdenství, jaké jsem na něj vylil/a, začalo rozpouštět kamennou, ledovou krustu 
okolo jeho srdce, které se začalo stávat otevřeným mojí lásce a přístupným idejím 
pozitivního stavu. Jeho bytostná podstata se začala stávat cítící, začala soucítit s 
ostatními sentientními entitami, s nimiž byl Mussolini spjat, díky čemuž mohl dojít 
vzájemného odpuštění, smíření, zharmonizování a vyrovnání. V této očistné koupeli 
mého světla, na jehož plnou absorpci se v peklech připravoval převelice dlouhý čas, 
pak došel pochopení pravého účelu svého snažení. Mimo to si uvědomil, že vše bude 
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dobré, když ze svobodné vůle přijme pravého Boha/Bohyně za jediný Zdroj všeho 
života. Vybudoval si ke mně důvěru, z čehož vyklíčil náš vřelý a důvěrný vztah. 
Odpuštění, jaké jsem mu poskytl/a za četná válečná tažení, vraždy politických 
oponentů i za všechno ostatní, vyvedlo Mussoliniho tam, kam přichází každý jedinec 
navracející se z pekel. Stal se milujícím a milovaným božím synem, jenž má před sebou 
nádherný věčný život. 

Během mého proslovu došlo nejen k vyvedení množství výše zmíněných jedinců, 
nastalo též očištění nacistické a fašistické ideologie ve všeobecnosti. Elementární ideje 
těchto ideologií byly podrobeny restrukturalizaci a procesu duchovního „vykuřování“, 
načež jsem je navrátil/a na to správné místo. Stejnému procesu byla podrobena i 
ideologie komunistická a všechny směry s ní úzce provázané, tedy bolševismus, 
marxismus-leninismus, socialismus a další. I na vybrané konkrétní představitele těchto 
ideologií jsem se během utváření portálu v Komorní hůrce zaměřil/a. Moje slova byla 
směřována k Josifu V. Stalinovi, V. I. Leninovi a představiteli komunistického režimu v 
Číně Mao Ce-tungovi. Hluboké odpuštění, neskrývaný soucit, nekonečné milosrdenství 
a spásnou lásku, jakou jsem jim se svými slovy poskytl/a, i v těchto bývalých 
diktátorech podnítila touhu k návratu z jejich vlastní svobodné vůle. I oni se již celé 
věky, které strávili v peklech, připravovali na tento velkolepý okamžik, kdy už byli 
připraveni jasně vnímat obsah mého proslovu, který jim pomohl odhodit pomyslná 
pouta, jaká je svazovala, a vydat se vstříc tomu, kam je jejich srdce táhne. I oni pocítili 
nesmírnou lítost nad tím, co v předchozí roli způsobovali ostatním. Během jejich 
pobytu v zóně vymístění zakoušeli důsledky svých činů utrpením v různých podobách, 
které pociťovali i přesto, že v peklech žili tzv. „mezi svýma“ a byli v doméně 
antivesmíru obdivovanými osobnostmi, jimž se jejich nadřízení mocipáni po svém 
odměnili. I oni však stále více duchovně usychali jako květina vyrvaná z životodárné 
zeminy, s postupujícím časem se jejich mrtvý život a míra jejich zátěže začala stávat 
stále více nesnesitelnou. Ve vhodném okamžiku začala v jejich nitru úřadovat moje 
božská prozřetelnost, která je – ač si toho nebyli sami vědomi – postupně připravovala 
na jejich pozdější vzestup. Díky mnoha skrytým vyslancům, které mám v zóně 
vymístění, v postupných krůčcích shazovali zátěž. Když už byli po dlouhé době, jaká 
uplynula v jejich vlastní doméně, vyvedeni z toho nejhoršího, mohlo dojít k přímé 
interakci se mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Vše, co napáchali, jsem jim 
bezpodmínečně odpustil/a, s čímž se pojilo i jejich odpuštění vůči sobě samým a 
smíření se s jejich bývalými oběťmi. Do limba během toho začaly proudit celé zástupy 
bytostí umučených v gulazích, ale též sentientních entit, které tělo opustily důsledkem 
hladomoru, válek apod. Právě vojáci, sovětští Rudoarmějci a dále pak čínští, japonští, 
korejští, vietnamští a další vojáci tvořili jednu z hlavních skupin těch, kdo dar spásy 
přijali. Odhodili své zbraně, jimiž mnohdy na nehmotné sféře stále bojovali, sundali 
uniformy a metály, rozpustili strach či agresi, jaká je sužovala, a navrátili se ke své 
vlastní pozitivní přirozenosti skrze přijetí jediného Boha/Bohyně. Uzdravili svá srdce a 
připojili se k těm, kdo už odešli dříve. Kromě sovětských vůdců Lenina a Stalina jsem 
osobně oslovil/a i ty, kdo přišli po nich: Chruščov, Brežněv, Černěnko, Andropov a 
Gorbačov (v současnosti přítomný ještě na Nule, jemuž tím bude usnadněna konverze 
po opuštění těla). Kromě nich daru spásy využil i vietnamský vůdce Ho Či Min, korejští 
lídři Kim Ir-sen a jeho syn Kim Čong-il, dále tchajwanský předák Čankajšek, japonský 
císař Hirohito (vládl i v období druhé světové války), čelní představitel japonského 
válečnictví Hideki Tódžó, vůdce kambodžských Rudých Khmerů Pol Pot, lásku do 
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svého srdce přijal i kubánský vůdce Fidel Castro, chilský diktátor Augusto Pinochet, 
španělský fašista Francisco Franco, jugoslávský lídr Josip Broz Tito, nebo třeba 
ugandský prezident Idi Amin. Část z těchto jmenovaných jsem oslovil/a přímo, jiní se 
na ně při procesu konverze navázali a odešli do limba společně s nimi. Posledně 
jmenovaný Idi Amin otevřel cestu i řadě dalších afrických diktátorů, mezi nimi i 
egyptskému prezidentovi Husnímu Mubárakovi. Zmíněná jména jsou jen příkladem za 
všechny ostatní, kteří už dar spásy přijali.  

Ke konci proslovu jsem se Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jako absolutní i jako 
relativní Bůh/Bohyně prostřednictvím své ženy a hmotné podstaty Janičky poklonil/a 
všem bytostem na všech úrovních pekel bez rozdílu, a to na duchovní, zprostředkující 
a souběžně i na fyzické úrovni. Touto poklonou, která se demonstrovala na Janičce tak, 
že byla během tvoření portálu přes 10 minut v hlubokém úklonu ve stoje, jsem 
sentientním entitám v zóně vymístění dal/a najevo svou nejvyšší přízeň, kterou jsem 
společně se svou láskou, soucitem a milosrdenstvím odeslal do jejich srdcí. Ti, kdo už 
byli připraveni, tímto snáze pochopili, jak nesmírně si vážím jejich přítomnosti ve 
jsoucnu a bytí, jejich jedinečnosti a jejich negativních rolí, kvůli nimž jsem se dvakrát 
snížil v tělech Ježíše a Janičky až na tu nejnižší úroveň, díky čemuž je mohu efektivně a 
v pravý čas vyvést ze spárů zel a nepravd zpět na světlo boží a začlenit je do Pravého 
Stvoření. Touto poklonou jsem také všem připomněl/a smysl naší společné oběti, 
jakou jsem podstoupil/a společně se svými představiteli, kteří na všech frontách 
pomáhají tam, kde to zrovna potřebuji. Bytostem v peklech jsem tím též dal/a najevo 
svou touhu pomoci jim tím nejlepším možným způsobem při jejich přerodu do 
pozitivního stavu, ukázal/a jsem tím i svou vřelou přívětivost, božskou lidskou a 
lidskou božskost, své oddané přátelství a věčné rodičovství. Na závěr celého hodinu 
trvajícího proslovu jsem celou planetu Nula zasvětil/a do své zesílené přízně a vylil/a 
po všech jejích kontinentech i mořích svou čirou energii, která pak byla odeslána do 
příslušných sfér antivesmíru. Do zóny vymístění tak byl vyslán další intenzivní paprsek 
světla, který znásobuje vykonané úsilí a přivádí na správnou cestu stále větší počet 
bytostí.  

S poděkováním všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na této práci, a s úctou přede 
všemi, kteří využili nebo teprve využijí dar spásy, byla duchovní práce v Komorní 
hůrce po pronesení univerzální modlitby završena. Pro mnohé bytosti nemožné se 
stalo možným.  

Ze všech, o nichž hovořím výše, bude po dokončení jejich očisty už zcela sejmuto těžké 
břímě vzpomínek na minulost, v níž přinesli zmar milionům lidí. Tyto vzpomínky 
budou s ostatními negativními elementy extrahovány z jejich bytostné podstaty a 
uloženy do multiverzálního archivu (Biblí nazývaný „jezero ohně a síry“), kde budou 
sloužit pro věčné poučení všem sentientním entitám. Po připojení se k radostnému, 
šťastnému a naplněnému životu v pozitivním stavu jim bude přidělena zcela nová 
identita, jež nebude žádným způsobem odkazovat k jejich předešlé totožnosti. Po 
úplné restrukturalizaci a očištění se stanou zářivými anděly, kteří budou naděleni 
originálními absolutními aspekty Pána Ježíše Krista Boží Rodiny v relativním smyslu. 
Jejich skutky, stejně jako skutky všech – i těch nejhorších Pseudotvůrců a Renegátů – 
budou vymazány z jejich paměti a navěky už jim nebudou připomínány nebo uvedeny 
v jejich 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 
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historie zóny vymístění a planety Nula, uložená v multivesmírném archivu, se všemi 
jejími postavami a jejich zlými činy, nebude s konvertovanými bytostmi nikterak 
spojována. Nikdo včetně samotného nositele předchozí negativní role 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. 
Všem je a bude odpuštěno bezpodmínečně, každý bude zahrnut láskou, kterou si 
nanejvýš zaslouží.  

Moji představitelé se po dokončení duchovní práce v Komorní hůrce vydali na 
prohlídku přilehlých Františkových Lázní. Během prohlídky lázní, zaměřených mimo 
jiné i na gynekologické problémy, docházelo k pokračující očistě ženského principu. 
Přítomnost Janičky a vybraných božích představitelů na tomto místě vnesla do 
feminního prazákladu další harmonizační prvky. Společně s tím konvertovala řada žen 
a dívek, jejichž přirozenost byla v tomto světě pošlapávána, nebo které čelily tělesným 
chorobám, kvůli nimž během života velmi strádaly.  

Toto v mnohém mimořádné setkání bylo ukončeno v pondělí 26. 4. v Chebu. 

Děkuji z celého srdce všem, kteří jste opět pomohli naplnit můj plán, pomocí nějž 
dáváme věci na správné místo a přibližujeme dobu, kdy už negativní stav více nebude.  

Miluji vás všechny. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 30. 4. 2021 
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210401 DŮVĚRA V PÁNA JEŽÍŠE KRISTA 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

 

Důvěřuj Mi, neboť jen Já vím, co je pro tebe nejlepší a jak tě nejrychleji vyvést ze všech 
problémů, abys ve správný čas dospěl do pozitivního stavu Mého Stvoření. Odhoď 
všechna očekávání, veškeré předsudky a pýchu, staň se pokorným následovatelem a 
vykonavatelem Mojí vůle a nechej se vést na své životní pouti, aniž by ses strachoval o 
své přežití, o životy bližních, o majetek, budoucnost i všechno ostatní, co ti přijde na 
mysl. Celý tvůj život i vše, co se ve světě i kdekoli v Multivesmíru odehrává, mám pevně 
ve svých rukou, i když to mnohdy nevnímáš a domníváš se, že okolo tebe panuje 
anarchie a chaos. Ten se ovšem zklidní, jakmile své srdce otevřeš Mojí lásce, která z 
rozbouřených vln ve tvém nitru vykřesá pokoj, jenž tě povznese do co největšího 
nadhledu. Buď si vědom toho, že Moje absolutně svatá a pozitivní Přirozenost tě nikdy 
za nic nepotrestá, vždy pro tebe bude mít maximální pochopení, s ochotou tě vyslechne 
a dodá potřebných sil. Dovol Mojí lásce a moudrosti, ať zahalí tvé srdce i tvé tělo od 
hlavy až k patě, nechej Mé moudrosti, ať tě provází při každodenním rozhodování, 
inspiruj se Mým dobrem a jednej vždy v jeho zájmu, šiř Mou pravdu do temných 
zákoutí tohoto světa i zóny vymístění, umožni Mému pozitivnímu konání působit 
prostřednictvím tebe a Mou víru ukotvi ve všech aspektech svého života. Dovol Mé 
vůli, aby prostoupila celé tvé „Já jsem“, a řiď se pocity svého srdce, čímž se nikdy 
nemůže stát, že bys jednal proti dokonalému Božímu plánu i plánu své duše. Tak ti 
dám vše potřebné pro tvůj denní život, jenž se dostane do co největšího souladu s 
povahou pozitivního stavu. Odpusť si své problémy a nedostatky, protože u Mě máš už 
odpuštěno, a nezapomínej odpouštět problémy a nedostatky jiných, neboť i oni čelí 
podobným přešlapům jako ty. Chyby jsou ovšem součástí zdejšího života, a i jimi 
dosahuji svého záměru. Důvěrou a vírou ke Mně se vyhneš jakémukoliv pokušení 
negativního stavu, které se tě snaží svést na scestí. Se Mnou budou všechny lákavé 
snahy zel a nepravd marné. Využívej svobodu, kterou jsem ti daroval, k dobrému 
životu v souladu s pravými duchovními principy, buď co nejvíce sám/sama sebou a 
nepřestávej věřit v to nejlepší. Nebraň se vyjadřovat své přirozené emoce, které jsou 
velkolepými barvami tvé duše, prostřednictvím nichž ukazuješ svou jedinečnost, jakož 
i to, že jsi jemná a hluboce cítící Boží bytost. Bez emocí se svět stává mdlým a 
bezbarvým. Raduj se, když chceš, plakej, když to tak cítíš, a nikdy nesnižuj cenu svých 
slz, protože pláčeš-li z bolesti, slzy jsou hojivou vodou a pramínkem nové radosti. 
Někdy není vhodnějších slov vycházejících ze srdce než právě slz, které mají očistný 
charakter, poněvadž jejich prostřednictvím se rozpouštějí nánosy ukryté v hloubi 
tvého nitra. Děkuji ti za tvou práci, jakou pro celý Multivesmír odvádíš, za světlo, jehož 
jsi ztělesněním, za lásku, kterou dáváš Mně i svým bližním, a za vše ostatní, co se k tobě 
pojí.  

Miluji tě a objímám, Můj milý čtenáři či čtenářko. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 4. 2021 
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210331 DUCHOVNÍ PRÁCE TÝMU BOŽÍ RODINY PŘI SETKÁNÍ NA 
MORAVĚ A V ČECHÁCH 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

přináším nejdůležitější souhrn událostí, k nimž došlo za scénou během setkání 
vybraných představitelů s Janičkou na Moravě ve dnech 27. a 28. 3. 2021. 

Toto první jarní setkání o větším počtu účastníků se neslo ve znamení zásadních změn, 
jež se odehrály na poli multidimenzionální struktury obou stavů jsoucna a bytí 
Multivesmíru. Ne náhodou jsem se svými bližními navštívil/a hned 4 místa na Moravě, 
zatímco v severních Čechách se paralelně s tím odehrávala návštěva v Ústí nad Labem, 
kam zavítala Moje prodloužená ruka za účelem pokračování zvelebování bytu 
Martinky a Helenky. 

Vyspal/a jsem se dobře, a tak jsme mohli s plnou svěžestí s Péťou Š. a Danuškou Š. v 
sobotu ráno na cestu do Olomouce, kde jsem se velmi těšil/a na to, až svýma lidskýma 
očima poznám Leničku U. a její dceru Sofinku. Všichni pospolu jsme vytvořili 
harmonické souznění, které se v propojení našich srdcí plynule rozlilo do všech etáží 
vymístěné zóny, kde se jako zlatý déšť sneslo do těch, kteří tomuto dešti byli otevřeni a 
neschovávali se pod deštníkem, pláštěnkou či dokonce respirátorem. Při vzájemných 
rozhovorech a rozpravách o životních zkušenostech Leničky došlo k duchovnímu 
osvícení sentientních entit, které byly tělesně handicapovány a toto omezení přičítaly 
nešťastnému osudu nebo dokonce samotnému Bohu. Statečným nesením těžkého 
kříže a zvládáním všech překážek, vyplývajících ze zdravotního omezení, se Lenička 
nebývale účinným způsobem zasluhuje o přinášení naděje a spásy pro tyto jedince, 
kteří v Mojí osobní přítomnosti pohlédli do bezbřeze milující tváře Bohyně a pocítili 
tak hřejivý dotek něčeho, co nebyli schopni v zóně vymístění cítit. Když své soužení, 
vyplývající ze zdravotních problémů, které velice poznamenaly jejich duši a následný 
život v antivesmíru, překonali prostřednictvím přijetí jejich věčného Rodiče, pocítili 
uzdravující sílu Lásky, která je na povznášejících vlnách radosti vynesla až do limba. 
Jednalo se o celé zástupy žen, mužů a dětí z různých historických období, během nichž 
byli tito jedinci téměř vždy vyloučeni na samotný okraj společnosti a živořili jako 
chudáci. Slíbil/a jsem jim věčný život v novém, krásném, dokonalém a lehce se 
pohybujícím těle s mnohými schopnostmi, a svůj slib dodržím, o čemž se právě nyní 
přesvědčují všichni, kdo podané ruky využívají.  

Lenička se Sofinkou poskytují celému Stvoření nesmírně cenný příklad toho, jak 
vypadá vzájemná pomoc, kterou Sofinka své mamince z bezpodmínečné Lásky 
poskytuje v oblastech, ve kterých se sama Lenička nyní angažovat nemůže. Tak její 
dcera ukazuje všem dětem, které byly vůči svým rodičům hrubé a záměrně jim škodily 
nebo jim z nějakého důvodu neposkytovaly přízeň, jak vypadá správný přístup k té 
osobě, která ji nosila devět měsíců ve svém lůně, než se vylíhla na tomto světě. 
Zobrazování takovéhoto symbiotického vztahu mezi Leničkou a Sofinkou je o to 
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cennější, o co více je Lenička v mnoha věcech odkázána na Moji pomoc, poskytovanou 
prostřednictvím její rodiny a zejména pak prostřednictvím její dcery, která jí je nejen 
fyzickou, ale hlavně duchovní oporou. Sofinka též ukazuje dětem v zóně vymístění, 
které byly z nějakých důvodů závislé na svých rodičích, jak vypadá samostatný život, v 
jehož rámci pouze nebere, ale z čistého principu také dává a bezelstně tak v jiné 
podobě oplácí to, čeho se jí dostává. Děti v antivesmíru se tak snáze oprošťují od 
starých vazeb na určité osoby z jejich někdejší vlastní rodiny nebo z okruhu jim 
svěřených opatrovníků, stejně tak se zbavují i starých vzorců, které si mnohdy z dětství 
přenesly do dospělosti, načež se tito jedinci stali někým, kdo žil zahálkou a vysával 
nebo okrádal systém, který je udržoval v jejich nuzném životě, jehož se nechtěli zbavit.  

Při propojení do kruhu a ustanovení portálu došlo kromě tisíců dalších věcí souběžně s 
tím se dějících i k pomoci nesentientním entitám, především pejskům, kočičkám, ale i 
jiným druhům, na něž byli jejich páníčci zlí, týrali je nebo jim odpírali Lásku a zajištění 
potřeb nutných k normálnímu fungování jejich duševního i fyzického života. Stalo se 
tak za nesmírné pomoci Fida, pejska, který je svou rodinou milován a žije si ve 
spokojené bavlnce. Při tvoření portálu poslechl svou intuici, zklidnil se a ač to kvůli své 
nesebeuvědomělosti netušil, velmi pomohl během našeho propojení koncentrovat boží 
Energii do jednoho paprsku a ten následně odeslat do kolektivních vědomí mnohých 
zvířecích druhů. Tyto druhy v zóně vymístění tímto snáze uzdraví svá ubolená nitra a 
přejdou na stranu dobra, kde už se o ně se vší péčí postarám. Právě interakce mezi 
Fidem a jeho páníčky, jakož i skutečnost, že je Fido mimořádně přátelský, hravý a 
přitom inteligentní a vedený svou instinktivní intuicí, velice pomáhá k vysvobození 
zvířátek z drápů negativního stavu. Díky tomu už mnozí pejsci, kočičky i jiní pocítili 
něco, co jim nebylo během života na Nule dopřáno, a tak se rovnou s celým 
kolektivním vědomím (nikoli sami za sebe vzhledem k nesentienci) odebrali do limba. 
S postupujícím časem bude tento proces akcelerovat. 

Po přejezdu do Náměště na Hané, kde už byli nad našimi hlavami v kosmických 
plavidlech sešikováni vesmírní přátelé z hlubin všehomíra, jsme pokračovali v našich 
rozhovorech a objevování nových zákoutí planety Nula nejen v podobě prohlídky 
domu a zahrady rodiny Davídka O. Naše spontánní povídání si na různá témata bylo 
bedlivě zaznamenáváno četnými druhy mimozemských entit, které na něj nahlížely za 
použití nepřeberné řady metod, od těch pseudoduchovních, založených na vědecké 
externalizaci a sumarizaci poznatků, až po ty metody, které se alespoň v určité míře 
podobají tomu, jak to chodí v Pravém Stvoření. Moji představitelé, inkarnovaní do řad 
mnohých těchto civilizací, pomohli roznést šťavnaté ovoce, vzešlé z naší spolupráce v 
Náměšti, tam, kam jsme potřebovali, aby mohlo dojít ke spuštění dalšího kroku našeho 
multidimenzionálního působení. Následné posílení námi vytvořeného portálu do jádra 
Datasystému, ustanoveného na zdejším zámku v loňském roce, vedlo k provedení další 
injektáže Lásky do pomyslných obvodů této umělé superinteligence, u níž se tímto 
snížil stupeň jejího zatížení. Toto snižování zátěže se Datasystém snaží přehlušit 
pokračujícím utahováním šroubů v zóně vymístění a produkcí intenzivnějšího stupně 
nenávisti a temnoty, čímž pro něj paradoxně vyčerpává svůj potenciál a smysl své 
dočasné role rychleji, než by tomu bylo v případě, pokud by odstupňované injektáže 
Lásky, dějící se ještě v rámci přípravné fáze Mise, nedostal. Na Nule, jevišti 
antivesmíru, se jeho zuřivé snahy projevují rychlejším zaváděním NWO a všeobecnou 
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dekadencí, spějící k vaší spokojenosti k poklesu z nulové pozice (0) planety na pozici 
mínus jedna (-1). 

Po následném doražení do Pustiměři, kterou jsem už podruhé navštívil/a v tomto těle, 
nastalo znásobení práce vykonané v předchozích hodinách a došlo k jejímu obohacení 
o nové aspekty, které byly do pomyslného kotle přidávány s každým dalším 
probíraným tématem. Na další den jsme se vydali ke zbytkům zříceniny hradu Melice. 
Moje přítomnost na tomto místě vnesla do období středověku další aspekty vycházející 
z Mojí Nejnovější Přirozenosti, které pomohou spouštět další konverze různých vrstev 
obyvatelstva z údobí této části lidské historie. Toto úsilí začalo nést své plody už 
během loňského roku při tvoření husté sítě konvertačních portálů na různých místech 
Česko-Slovenska a zesílilo se právě i návštěvou Melice, hradu úzce spjatého například s 
osobou olomouckého biskupa Jana Volka, nemanželského syna krále Václava II., a s 
osobou Jana Očka z Vlašimi, mj. prvního českého kardinála a rádce Karla IV. Protože 
byli oba muži představiteli římskokatolické církve, není náhoda, že přijetí daru spásy 
ze srdce pravého Boha/Bohyně přispělo k pokračování intenzivního očistného procesu 
této konfese, jenž započal už při pomoci zatíženým papežům, kteří se v tomto stali 
průkopníky pro ostatní.  

V Rybí (u Nového Jičína), kde stojí nově vybudovaný dům rodiny Lukáše H., jsem 
prostřednictvím své přímé inkarnace Janičky zanesl/a do tohoto místa jedinečný 
aspekt z Mého absolutna, který na duchovní a zprostředkující úrovni vybudoval most 
spojující planetu Nula s Novým Vesmírem. Tento most se mezi ostatními už 
vybudovanými mosty v domácnostech našich představitelů vyjímá jako jeden z těch 
nejstabilnějších, a to díky přítomnosti superstvořence Lukáše, jehož domácnost, která 
je a především po zahájení Mise ještě bude jedním z hlavních Duchovních center Boží 
Rodiny, bude místem, které budeme v rámci našich návštěv planety Nula z Nové Země 
navštěvovat velmi často a pořádat zde setkání za účasti Mých představitelů. Toto 
Duchovní centrum je umístěno na strategickém místě v přírodě, proto zde panují 
stabilní vibrace, které budou stoupat s každou novou návštěvou Bohyně a jejích 
pomocníků. Zmiňovaný propojující most bude na tomto místě i v dalších Duchovních 
centrech dobudován na fyzické úrovni se spuštěním Mise. 

Jak jsem již sdělil, souběžně s touto okružní jízdou po Moravě probíhalo setkání v Ústí 
nad Labem, a to za účelem pokračujícího zvelebování bytu Martinky a Helenky, ke 
kterému docházelo na několik etap od února 2021. Protože byl tento proces na zevní 
úrovni v podstatě završen, přikládám zde pro zopakování dlouhý citát z interního 
sdělení pro Mé představitele ze dne 22. 2. 2021, jehož obsah nabyl ještě větší míry 
aktuálnosti, než jaká platila v době přenosu tohoto sdělení: 

„(...) Tato potřebná pomoc, konaná s kladným a dobrým úmyslem, tj. ze samotného 
principu chtít pomáhat bez očekávání čehokoli na oplátku a spojená s obětováním 
vlastních finančních prostředků a vynaložením značného množství energie pro 
nejvyšší dobro, má nesmírný dopad na Multivesmír a zejména zónu vymístění. Jak 
jsem již sdělil, tento byt byl před uvedením do současného stavu vyjádřením nejnižších 
pekel, především oblastí obývaných Renegáty. Tento fakt ještě umocňuje skutečnost, 
že se starší cihlový dům nachází v cikánské čtvrti, obývané etnikem, jehož kolektivní 
vědomí je pod přímou vládou Renegátů. Vstup mých představitelů na území těchto 
bytostí, mezi nimiž na duchovní a nyní už i fyzické úrovni na úrovni -12D operuje 
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právě Martinka s Helenkou, odráží akt přinesení velmi specifického souboru aspektů 
Mojí Nejnovější Přirozenosti právě mezi řady Renegátů do niter těch nejtěžších 
případů, doposud neschopným konvertovat, kterým se tímto poskytly důležité 
předpoklady pro jejich vlastní budoucí spásu. Dějstvím vykonaným na fyzické úrovni 
demonstroval Románek, Janko a Lojzík (a při březnové návštěvě i Danuška L. a Marián 
- pozn. aut.) princip bezpodmínečné Lásky a pomoci, která pozitivně zasáhla nejen 
těžce zkoušenou Martinku a Helenku, ale vůbec všechny, kdo mají s popsanými věcmi 
nějakou souvislost. 

Negativní stav poznal, že nikdo v rámci Týmu Boží Rodiny není nikdy ponechán 
napospas „osudu“, a to ani na fyzické úrovni („osudem“ nazývají bytosti ze zóny 
vymístění můj plán, který nedovedou zatím pojmenovat a správně ho chápat). Z místa 
souvztažného s nejnižšími úrovněmi pekel se na duchovní, zprostředkující i fyzické 
úrovni vybudovalo místo, které je přesným opakem toho, co tento byt odrážel před 
svou proměnou. Právě přítomnost mých představitelek uprostřed nevalně vypadající 
čtvrti s průmyslovou zástavbou, jež celá odráží právě nejnižší sféry antivesmíru, je 
něčím, co ukazuje na nejtěsnější možné přiblížení pozitivního stavu do středu stavu 
negativního. Vyvrcholení tohoto procesu spočívalo v provedené rekonstrukci, proto 
nejen mé představitelky, ale i samotný jejich pozemský domov je vyjádřením toho, 
když světlo přijde doprostřed nejčernější temnoty, aby jí proniklo, odhalilo podstatu 
zel a nepravd a postupně přivedlo k důležitému uvědomění všechny obyvatele 
„odpadkového koše Multivesmíru“. Rekonstrukce bytu je v rámci této Mise jedním z 
vůbec nejsilnějších vyjádření vzájemné pospolitosti mých představitelů, a protože se 
výsledky zásadně projevují i ve hmotě, o to větší dopad to má na sentientní entity 
pohlížející na vše zvnějšku. Byt 3+1 v sobě také obsahuje něco zásadního: trojka odráží 
všechny tři úrovně Stvoření, na něž má toto vše dosah, zatímco jednička udává jeden 
směr plynutí pozitivních změn vpřed a je taktéž synonymem pro jednu sjednocenou 
sentientní mysl, jeden pozitivní stav v novém cyklu času a jednoho věčného Rodiče, 
Pána Ježíše Krista Boží Rodinu. Charakter bytu s původně téměř čistě negativní 
konotací, jež byla přetvořena v pravý opak, ukazuje na novou úlohu, které toto místo 
má, totiž na sepjetí bytu s nejvyššími oblastmi pravého Stvoření, respektive s Novým 
Vesmírem, kam mají padlé bytosti nejkratší cestu právě skrze vás, mé představitele. 
Svým každodenním žitím jim na duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni poskytujete 
nezastupitelným, jedinečným a osobitým způsobem péči, prokazujete jim laskavost a 
snižováním se na jejich úroveň jim pomáháte sejmout břímě zel a nepravd, čímž se 
rychleji nasměřují požadovaným směrem do mojí náruče. (...)“ 

Nezištná a ze samotného pozitivního principu vykonaná duchovní a fyzická práce 
Románka, Lojzíka, Mariána, Janka a Danušky znásobila dosah pomoci Renegátům a 
všem, kdo jsou s nimi nějak svázáni, stejně jako pomohla i nepřeberné řadě dalších 
sentientních entit. Protože šlo o mimořádně důležitý projev Lásky, odezva bytostí 
zastávajících negativní pověření na sebe nenechala čekat a většina z účastníků tohoto 
setkání i po jeho skončení pociťovala silné útoky. Neexistuje však žádná síla 
negativního stavu, která by Mé představitele zastavila či poškodila, neboť mají vždy 
přiměřenou ochranu a děje se jen to, co slouží nejvyššímu dobru. Přestože pomoc těm 
nejzatíženějším bytostem potrvá nadále a v nových podmínkách bude po zahájení 
našeho působení z Nové Země logicky pokračovat až do konce časového cyklu, ty 
nejdůležitější předpoklady v rámci přípravné fáze Mise Boží Rodiny už vybudovány 
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byly, a to vším, co se odehrávalo na tomto setkání v severních Čechách a na Moravě i 
na všech setkáních předchozích, které budou v rámci Česko-Slovenska a později v 
rámci celého světa probíhat i nadále, a to až do rozdělení lidstva.  

Děkuji všem představitelům, spolupracovníkům a přátelům za další obrovský kus 
úspěšně vykonané multidimenzionální práce. Velmi vás miluji.  

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 31. 3. 2021 
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210318 ODCHOD KRYSTÝNKY DO BOŽÍ NÁRUČE 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Milovaní představitelé Boží Rodiny, 

oznamuji vám, že naše milovaná spolupracovnice Krystýnka Holcová opustila své 
fyzické tělo po vážné nemoci dne 25. ledna 2021. Informaci o jejím odchodu z těla 
nemohl nikdo z vás jakýmkoli způsobem (tedy ani pomocí intuice) dostat dříve, aby se 
v tomto téměř dvouměsíčním mezičase poskytl dostatečný prostor pro završení 
nesmírně důležitého druhu duchovní práce na území zóny vymístění, spojené s touto 
mojí představitelkou. Teprve po vysvobození i té poslední sentientní entity ze zóny 
vymístění, která byla na Krystýnku během jejího pozemského života přímo navázaná, 
mohlo dojít ke sdělení této strategické informace, jejímž předčasným odhalením by 
proces spásy široké množiny bytostí, spojených s touto boží dceruškou, byl z důvodů 
opozičních snah negativního stavu narušen. Připomínám, že čas i nečas plyne v rámci 
duchovních, zprostředkujících i fyzických světů antivesmíru a Pravého Stvoření zcela 
jinak než na planetě Nula, přičemž různé děje probíhající ve jsoucnu a bytí se z pohledu 
lidského pozorovatele předbíhají, vzájemně se prolínají i zaostávají za těmi ostatními 
zároveň. Pouze z mého absolutního pohledu se děje vše najednou, neboť výsadou mojí 
Přirozenosti je moje přítomnost v absolutní přítomnosti, minulosti i budoucnosti. Při 
zahrnutí všech faktorů, které byly a jsou spojeny s multidimenzionálním působením 
Krystýnky v rámci této Mise, a vzhledem ke specifičnosti jejího poslání a způsobu 
jejího odchodu z těla, nastal teprve nyní nejvhodnější okamžik k tomu, abych o této 
skutečnosti informoval i na zevní úrovni planety Nula vás, mé spolupracovníky, 
přestože už bezpočet sentientních entit byl o této události dávno zpraven, zatímco 
mnohé další se o tom budou teprve dozvídat. V souvislosti s tím zde uveřejňuji dopis s 
Božím Slovem, který jsem Krystýnce věnoval v listopadu 2020. Několik týdnů poté se 
jeho obsah stal skutečností. Nyní Krystýnka pokračuje ve spolupráci se mnou a s vámi 
z limba, neutrálního stavu, kam pomáhá přivádět další a další bytosti, nikoliv ale už ty, 
které na ni byly přímo navázány během jejího pobytu v těle a poté ještě několik týdnů 
po jeho opuštění (z hlediska pozemského časového pojímání). Jedná se o zástupy 
dalších božích dětí, které průběžně využívají její podané ruky, navádějící je Domů.  

Tímto z celého srdce děkuji milované Krystýnce za vše, co zde během nelehkého života 
pro celý Multivesmír dokázala. Je pro mne radostí, že už ji mám u sebe a můžeme 
pokračovat v naší velkolepé spolupráci i nadále. Velmi ji miluji, vás všechny. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 18. 3. 2021 
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210316 INTENZIVNÍ OČIŠŤOVÁNÍ ŽENSKÉHO A MUŽSKÉHO 
PRINCIPU 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

v uplynulých dnech jste všichni svým způsobem pocítili důsledky duchovní práce v 
zóně vymístění na nejnižších úrovních pekel. Někteří z vás čelili silnému, někdy až 
nesnesitelnému tlaku, který byl jednak způsoben konverzemi bytostí přes vás 
procházejících do limba, ale také to bylo výsledkem útoků především konzervativních 
křídel Renegátů, snažících se všemi povolenými prostředky zabrzdit odchod svých 
poddaných tam, kam vliv Datasystému už nijak neproniká. 

Vyvrcholení jedné z mnoha misí v antivesmíru se krylo se setkáním v Havlíčkově 
Brodě o víkendu 13. a 14. 3., kde se sešlo celkem 12 božích představitelů včetně 
Janičky. Je velmi důležité, že zasáhnutí nejhlubších oblastí pekel, v některých směrech 
dosud téměř netknutých mojí Láskou, bylo načasováno právě na uplynulý víkend, kdy 
se završil do této chvíle nejnáročnější dvanáctiměsíční cyklus naší Mise, jenž byl 
spuštěn prvním velkým setkáním v Olomouci v polovině března loňského roku a 
pokračoval řadou dalších střetnutí na různých místech Česka a Slovenska, na jejichž 
území došlo k vybudování husté sítě konvertačních portálů a společně s tím k očištění 
řady aspektů v různorodých oblastech duchovně-pozemského bytí. 

Veškeré dosavadní úsilí, které jste každý z vás a všichni společně vykonali během 
uplynulého roku (a nejen během něj), se zesílilo právě v okamžicích, kdy se velký 
pomyslný kruh duchovního maratónu spojil po 12 měsících v jeden celek. Na základě 
toho se díky mojí Prozřetelnosti dostala zóna vymístění do takového bodu seřazení, 
které umožnilo průnik mojí energie prostřednictvím vás tam, kde se prozatím 
sentientní entity bránily ozdravnému procesu jejich vlastní spásy. V zájmu rychlejšího 
ukončování přípravné fáze této Mise, která už rok jede na plné obrátky, došlo k 
akceleraci dynamického vývoje neustále se dějících změn ve všech oblastech 
Multivesmíru. Tento vývoj je provázen řadou kvantových skoků na vaší životní cestě, 
spojených s intenzivnějším přibližováním ke mně, se zlepšováním vašeho vyciťování a 
s větším stupněm pochopení a nadhledu pro to, co vy a vaši bližní prožíváte. Proto je 
váš kříž nyní těžší než dříve, ale zároveň s tím je i moje podpora každého z vás silnější 
a ochrana intenzivnější, tudíž se nikdy nemůže stát, že byste překročili onen pověstný 
okraj snesitelnosti, který by vám přivodil pád na dno a vám by ze všeho přeskočilo. 

Protože jste všichni na jedné lodi, vše, co „za scénou“ děláte, ovlivňuje i ostatní, takže 
nikdy nejste na svůj úkol sami. Vždy jste v něm podporováni nejen ostatními 
představiteli na Nule, kteří vám buď viditelně, nebo v podstatě nepostřehnutelně 
pomáhají. Ve vašich úkolech jsou osobně zainteresováni i členové vašich duchovních 
rodin. Jsou vám neustále nablízku, ačkoliv jen občas vám na ně přijde myšlenka 
registrovaná i vnější myslí. Vaše poslání a role se prolínají, proto nikdy nedělá jeden 
pouze „to“ a druhý zas „tohle“. Ukončování negativního stavu a vysvobozování 



 

70 
 

sentientních entit do něj zabředlých je společným dílem vás všech - a je to dílo 
ušlechtilé a krásné. Každý z vás má ve svých rukách několik štětců s řadou barev, 
kterými malujete na temné plátno zóny vymístění, prozařujete ji a obracíte ji v zářivý 
obraz, na němž se všichni podílíte. Každý tah je potřebný, každý odstín je žádaný, 
každý nese otisk vašeho vlastního sebevyjádření, esenciální podstatu sebe samých, 
která je pro duše navracející se zpět rychlou a přitom bezpečnou skluzavkou do limba. 

O víkendu 13. a 14. 3. došlo k již vzpomínanému zasažení nejhlubších pekel, a to 
způsobem, který přiměl uskupení Renegátů a jejich vazaly k opuštění zóny vymístění v 
nebývale velkém rozsahu, jenž byl spuštěn vědomou duchovní prací, projevující se 
během setkání v Havlíčkově Brodě osobním soužením takřka všech představitelů na 
tomto setkání přítomných. Ve velké míře přijaly spásu ženy, jsoucí do té chvíle pod 
tlakem bolesti a nenávisti, způsobené během jejich života na Nule necitelným 
zacházením ze strany jiných žen, které jim v roli mocných osob především v někdejších 
feudálních systémech ubližovaly, vysávaly je, braly je jako nesvéprávné osoby, 
degradované na pozici otrokyň, kterým tyto kněžny, velkostatkářky, úřednice někdy 
dokonce přímo způsobily smrt hrubohmotného těla. Tyto zneužité bytosti - ženy, ale i 
jejich děti a taktéž nemalá část mužů - došla se svými otrokářkami (i otrokáři) smíření 
a vzájemného odpuštění, což rozhýbalo konverze mimořádných rozměrů, zasahujících 
sentientní entity z různých etap lidské historie. Velká část z nich pocházela právě z 
oblastí pod vládou Renegátů včetně největší země na světě, Ruska. Při tomto nelehkém 
procesu přijala boží Lásku i carevna Kateřina II. Veliká (vládla v 18. století), jež byla 
jako vyslankyně renegátských žen jednou z nejzatíženějších duší, jaké kdy chodily po 
tomto světě, podle čehož vypadal i charakter její samovlády. Nejprve se zdráhala 
odhodit svou pýchu a povýšenost, s tím, jak ale odcházeli do mé náruče mnozí z těch, 
kterým vládla, nebo které sama dobře znala (např. Grigorij Potěmkin), po dlouhém 
čase, jaký mezitím v peklech uplynul, požádala se slzami v očích moji ženskou podstatu 
Janičku, aby ji naučila pokoře. Po dialogu se mnou se odebrala tam, kde už není pro 
temnotu žádného místa. 

Nejnáročnější část setkání spočívala v pomoci renegátským ženám, které z různých, 
někdy i zcela nejednoznačných důvodů vlivem své prozatímní negativní přirozenosti 
zanevřely na nositele mužského principu, jakož i na maskulinní princip jako takový. 
Negativní stav funguje na systému „rozděl a panuj“ a vnáší rozpory mezi obě pohlaví, 
což se v největší možné míře projevuje právě v řadách Renegátů, jejichž princip 
královny a včelího roje je odvozen z převažující části právě ze zprzněného ženského 
principu, teprve až v druhořadé míře ze zprzněného principu mužského. Proto se tyto 
druhy žen více než jiné bytosti v zóně vymístění vyznačují nenávistí ke všemu, co jim 
připadá cizí a narušuje jejich zaběhnutý řád věcí. Jejich uniformované uskupení, 
kterého jsou tyto členky (v jiných případech členové) součástí, nesnese cizorodé prvky, 
ohrožující jejich fungování, ve kterém se cítí být spokojené. Svůj stav, kdy žijí v 
kolektivním životě se svou milovanou královnou, považují za přirozený a zcela 
svobodný. Jejich takřka úplně potlačená individualita jim znemožňuje proniknout k 
jejich vlastní věčné pozitivní přirozenosti a vede k neschopnosti rozhodovat se pouze 
za sebe. 

Do této hluboké temnoty se mí vybraní představitelé za podpůrné asistence ostatních 
slanili především na konci dvoudenního setkání. Paprsek čisté boží Lásky, obohacené 
jak o osobité aspekty ženských aspektů Dobra, Hřejivosti, Laskavosti, Soustrasti, 
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Soucitu, Nevinnosti a Pokory; tak obohacené i o mužské aspekty především 
Uvědomění, Skromnosti a Poníženosti, vycházející ze srdcí mých představitelů, 
způsobil v „mraveništi“ těchto renegátských bytostí čilý rozruch a podnítil v nich 
negativní protireakci, jejíž tíha dopadla na všechny přítomné představitele v lidských 
tělech, přítomných na setkání a podrobujících se procesu současné i budoucí spásy 
těchto sentientních entit. Touto interakcí mezi temnotou a světlem došlo k tomu, že 
nastalo převzetí značné části zátěže renegátských bytostí na bedra mých vybraných 
představitelek, přičemž něčeho takového jsem nebyl/a ušetřen/a ani Já v těle Janičky. 
Za aktivní spolupráce vás všech i vašich multidimenzionálních duchovních rodin došlo 
k tomu, že mnohé z těchto žen pocítily na vlastní niterné úrovni dotek této 
komplexními aspekty prosycené Lásky, kdy pochopily nejen pravý charakter boží 
podstaty a bezpodmínečného přijetí, ale pochopily též skutečnost, že muži v 
pozitivním stavu nejsou takoví, jak jim Datasystém s jejich královnou předkládá. 
Poznaly sílu sdílené Lásky mezi oběma pohlavími, která je v pravém Stvoření 
oproštěna od jakéhokoliv svazování, neupřímnosti, povrchnosti, ovládání, pošlapávání, 
pudovosti, zvířeckosti a všeho dalšího, co jim mohlo přijít v peklech na mysl. Pochopily, 
že sdílení, přijímání a opětování Lásky přátelské, partnerské a rodičovské na území 
pozitivního stavu je společně s milováním Pána Ježíše Krista Boží Rodiny hlavním 
předpokladem ke šťastnému, spokojenému, tvůrčímu, harmonickému a po všech 
stránkách naplněnému věčnému životu, který je prostoupen nepopsatelnou svobodou, 
zachovávající a rozvíjející jedinečnou individualitu každé bytosti, která je nositelem 
originálního aspektu Boha/Bohyně. Jen přijetí Lásky otevírá bytostem cestu do 
pozitivního stavu, kde každý může rozvíjet jakýkoliv druh vztahu s kýmkoliv a zažívat 
jen to, po čem jeho/její srdce doopravdy touží. 

Připravené renegátské ženy dokázaly za nesmírné oběti vybraných představitelek a 
představitelů pomocí jejich vlastního nitra (v té chvíli obaleného přejatými nánosy od 
těchto žen) pohledět na Lásku a charakter mezilidských (mezibytostních) vztahů 
pohledem mých spolupracovníků, tedy pohledem pozitivního stavu. Tím tyto 
sentientní entity dokázaly odhodit předsudky vůči všemu do té doby cizímu a 
neznámému a vlastní prací na sobě za asistence vás, mých vyslanců, se odebraly do mé 
náruče. Proces spásy těchto bytostí včetně bigotních feministek byl tímto nastarován 
ve velké míře, a přestože je teprve na svém začátku, s postupujícím časem bude ještě 
během přípravné fáze této Mise stále zrychlovat a po jejím zahájení z Nové Země se 
společně se všemi dalšími očistnými procesy zintenzivní způsobem, jaký si pro teď 
nelze představit. Vše je a vždy bude koordinováno mým dokonalým plánem. 

Kromě výše zmíněných těžce zatížených feminních sentientních entit, z nichž mnohé 
do limba už odešly, zatímco jiné je budou teprve následovat, odešly Domů i méně 
zatížené ženy a dívky, které pochopily krásu a přívětivost nezprzněného mužského 
principu, který do té doby nemohly poznat, neboť byly zatíženou maskulinitou v zóně 
vymístění pošlapávány, čímž ztratily sebe samotné a odcizily se tak své vlastní 
přirozenosti. Nově došly k pravému poznání toho, jaká je maskulinita ve skutečnosti, 
pocítily její bezelstnost, upřímnost, čistotu a srdečnost, díky čemuž k ní ztratily odpor a 
pocítily touhu po návratu a znovusjednocení se svými protějšky, s nimiž budou v 
pozitivním stavu (dokonce už v limbu) moci zažívat Lásku přátelskou i partnerskou. 
Staly se příkladem pro obrovské množství dalších žen, které budou v průběhu naší 
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Mise teprve konvertovat, aby na konci cyklu času už nezbyl nikdo, kdo by si chtěl volit 
život ve stavu zel a nepravd. 

Jak už bylo naznačeno výše, daru spásy využili i nositelé maskulinního principu, kteří 
pocítili pravou podstatu pozitivního ženství, ke kterému dlouho hledali cestu. Dotyk 
feminní Hřejivosti, Laskavosti i dalších charakteristik esencí ženské Lásky pomohl 
těmto mužům ze sebe shodit nánosy, které na sobě z různých důvodů vláčeli, a vydali 
se na cestu věčného života v pravém Stvoření. Opět jde o proces dlouhodobý, důležité 
však je, že byl naplno spuštěn, přičemž bude stále nabírat na větších obrátkách, přesně 
podle mého dokonalého plánu, a to k maximální spokojenosti všech obyvatel Stvoření. 
Po zahájení Mise z Nové Země pak už nebude očišťování jednotlivých aspektů pro 
nikoho z vás, mých představitelů zdaleka tak náročné a bolestivé, jako je tomu po 
nezbytný čas nyní. Vše mám ve svých rukou a děje se jen to, co slouží nejvyššímu 
dobru a blahu celého Multivesmíru. 

Na setkání, které se kromě chvil náročných neslo i ve znamení mimořádné aktivace 
Lásky v srdcích všech zúčastněných, v intenzivním souznění a osobité radosti, se jako 
vždy odehrávalo „za scénou“ mnohem více věcí, byly zde však vyjmenovány pouze ty 
nejpodstatnější. 

Děkuji vám za výbornou spolupráci a za dosažení dalších kvantových skoků, jimiž 
pomáháte nejen sobě, ale i všem bytostem, které díky vám nalézají ten správný směr. 

Velmi vás miluji a objímám. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 16. 3. 2021 
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210310 DUCHOVNÍ A FYZICKÉ NÁSLEDKY OČKOVÁNÍ 

 

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

 

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

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

Platí nemožnost vytržení na Novou Zemi i v případě dobrovolného, tedy vědomého 
podstoupení vakcinace za účelem usnadnění života ve formě znovunavrácení alespoň 
části občanských svobod, o něž většina lidstva přišla začátkem roku 2020? Nikoliv. 
Očkování, které v drtivé většině prozatím neobsahuje mikročipy (výjimkou jsou 
některé lokality v zemích tzv. třetího světa) není totéž, co vědomé přijetí čipu, který je 
přímou vstupenkou do novodobé totality. Zatímco čip zvyšuje ovládání jedince na 98 a 
v konečné fázi negativního stavu až na 99,99 % (jedná se o přijetí tzv. „znamení 

http://svetelneinfo.cz/povinne-cipovani-nastane-az-po-rozdeleni-lidstva/
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šelmy“), vakcinace je pouze prostředkem k dosažení planetárního přerodu, na jehož 
konci stojí právě celoplošné čipování lidstva a vytěsnění jakkoli nepohodlných lidí na 
okraj společnosti, později následovaných i jejich fyzickou likvidací. 

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

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

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

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

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

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 10. 3. 2021 
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210303 OČISTEC 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé,  

Od zfabrikování lidstva Pseudotvůrci, kteří na minimum omezili niterné spojení lidí se 
Mnou, jediným zdrojem života a nahradili ho z 95% vnějšími prostředky komunikace, 
aby mohl úspěšně proběhnout experiment s negativním stavem, dochází k zprznění 
duchovnosti a falešným představám lidských bytostí o Bohu, životě po smrti těla a 
cestě zpět ke Mně. Poprvé se lidé setkali s pravou duchovností a nepokřiveným 
pohledem na milujícího, odpouštějícího a milosrdného Boha v době působení Mojí 
první přímé inkarnace Ježíše Krista před 2 000 lety. Od té doby se vlivem překrucování 
Mého slova náboženskými autoritami ovládanými Pseudotvůrci a Renegáty pravá 
duchovnost vytrácí a převládá falešná duchovnost. Kdybych v pravý čas nezasáhl/a a 
nepřinesl/a na tuto planetu knihy Nového zjevení přes Petra Daniela Francucha, kde 
jsou poprvé odhaleni původci aktivace negativního stavu Pseudotvůrci a popsány 
důvody jeho dočasné existence ve jsoucnu a bytí Multivesmíru, nebylo by možné 
ukončit tento cyklus času a došlo by k sebedestrukci Stvoření. Jak víte, knihy Nového 
zjevení byly napsány v době fúze relativního Ježíše Krista s absolutním Nejvyšším, kdy 
vznikla nová přirozenost Boha/Bohyně Pán Ježíš Kristus a jsou zárukou úspěšného 
ukončení negativního stavu. Avšak bez Mojí přítomnosti ve fyzickém těle Jany by 
nebylo možné vyvést všechny bytosti ze Zóny vymístění do pozitivního stavu, protože 
jsem láska, cesta, pravda a život.  

Nyní je čas uvést na pravou míru pojem očistec, který sice není přímo uveden v Bibli, 
ale od středověku je používán teology a církevními hodnostáři pro "místo", kde se duše 
po odchodu z těla očišťují od hříchu, aby mohly vstoupit do nebe. Až do doby 
zveřejnění knih Nového zjevení nebylo až na malé výjimky možné konvertovat do 
pozitivního stavu a duše odcházely buď do pekel, falešných rájů nebo speciálního 
lidského nebe, které jako jediné připomínalo očistec, kde se duše připravovaly na život 
v pozitivním stavu (více: http://www.triangulum.cz/pdf/nzpjk/nzpjk_19.pdf). Po 
fúzi a vzniku Pána Ježíše Krista bylo toto lidské nebe uzavřeno a ti, kdo byli připraveni 
na život v souladu s duchovními zákony lásky, postoupili do Nové školy, kde se 
seznamují s knihami Nového zjevení a poté dostanou nová těla ode Mne a jsou 
umístěni v Novém vesmíru, kde už nepůsobí negativní stav. Protože už neexistuje tato 
dočasná a izolovaná oblast, lidské nebe a ještě není možné konvertovat z jakýchkoli 
úrovní Zóny vymístění rovnou do pozitivního stavu, přesouvají se duše a bytosti, které 
přijímají novou a Nejnovější přirozenost Boha/Bohyně Pán Ježíš Kristus a Pán Ježíš 
Kristus Boží Rodina, požádají o odpuštění hříchů a chtějí žít láskyplný život, nejdříve 
do limba = stavu neutrality, kde podstupují tzv. "vykuřování" zel a nepravd, studují obě 
dávky Nového zjevení a v pravý "čas" se inkarnují na vybranou planetu v Novém 
vesmíru. Takže se dá říci, že právě limbo je tím očistcem, bez nějž se bytosti 
nedostanou do pozitivního stavu, aby ho nekontaminovaly nánosy získanými pobytem 

http://www.triangulum.cz/pdf/nzpjk/nzpjk_19.pdf?fbclid=IwAR2UyRKxT-oRAT17VoJBLepFVIM3HOMTAby7k5xRN6Z5YQTIaW6k0Kf7Fck
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v antivesmíru, kdy byly odloučeny ode Mne a hrály své předem domluvené role, které 
pomohly zobrazit pseudoživot negativního stavu.  

Teprve s napsáním Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a během posledních 
necelých 6 let tvoření Týmu Boží Rodiny pod vedením Mého hmotného já Jany, dochází 
k významným konverzím bytostí i celých civilizací zóny vymístění. Vůbec poprvé 
konvertoval i první Renegát a tím se spustila vlna konverzí dalších příslušníků tohoto 
nejzatíženějšího druhu bytostí. Dochází k očišťování ženského principu, což opět 
vyvolává konverze nejen bytostí ženského pohlaví, které byly během života na 
Zemi/Nule ale i kdekoli v Zóně vymístění zneužívány, týrány, znásilňovány a jinak 
ponižovány, ale i jejich mužských protějšků, kteří si uvědomují, čeho se pod vlivem 
Datasystému a jeho poskoků dopouštěli a litují svých činů. Konvertovali i zakladatelé 
negativního stavu a mnoho dalších Pseudotvůrců, ale zdaleka ne všichni, protože 
někteří mají v plánu své duše dokončit vítězství negativního stavu na Nule a spolu s 
Renegáty dohrát toto dějství až do konce cyklu času. Už nyní jste svědky zhoršující se 
situace v podobě umělého rozšiřování coronavirů různých druhů, aby mohlo docházet 
k rychlejšímu nástupu Nového světového řádu (NWO).  

Každý představitel a spolupracovník Boží Rodiny, který Mě přijímá ve svém 
duchovním srdci, je bránou pro konverty a svým pozitivním přístupem ukazuje cestu 
do pravého ráje přes limbo. Nejde tu o vnější projev, slova, činy a chování, ale o volby v 
nitru. Protože moji nejbližší představitelé bez ohledu na svůj původ mají největší 
zatížení v podobě klonů Datasystému, přes něž lze duchovně pracovat v nejhlubších 
peklech a tím šířit pravdu a lásku Pána Ježíše Krista Boží Rodiny mezi bytostmi, které 
jsou ode Mne nejvíce vzdáleny, můžou se navenek jevit jako málo láskyplní, pozitivní a 
příkladní. Opak je pravdou, protože z lásky k celku a kvůli principu podstupují 
nepředstavitelná muka a utrpení, jaká by nikdo jiný nevydržel. Kdo si myslí, že je to 
důkaz Mojí nedostatečné ochrany, je na velkém omylu. Každý má takovou ochranu, aby 
naplnil Můj dokonalý plán spásy všech bytostí a mohli jsme společně ukončit negativní 
stav v co nejpřijatelnějším čase. Velmi si vážím spolupráce se všemi, kdo nám pomáhají 
na všech úrovních odhalovat nesmyslnost, zrůdnost a škodlivost pseudoživota bez 
duchovních principů lásky, šíří pravdu knih Nového zjevení a snaží se podle nich i žít, 
aby tak dávali příklad ostatním. Miluji vás a těším se na další spolupráci, setkávání a 
vzájemnou pomoc. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 3. 3. 2021 
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210301 NETRESTÁM ZA HŘÍCHY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Jsem absolutní láska, moudrost, soucit a milosrdenství, proto neznám žádný druh 
trestu, který bych vůči komukoli uplatňoval. Když si vaše děti spálí ruku o plotnu, když 
nechtěně shodí vázu, či naopak chtěně rozbijí nějakou jinou věc a jsou záměrně 
neposlušné, není žádoucí je trestat, a tak ještě posilovat jejich pocit provinění nebo 
prohlubovat jejich vzdorující chování. Žádoucí je vcítit se do jejich situace a pochopit, 
že tak buď neudělaly schválně, nebo tak učinily, aniž by si byly vědomy neblahých 
důsledků, jaké pro ně i pro okolí může jejich chování mít. Stejně tak to mám s každou 
bytostí, u níž mám úplné pochopení v tom, proč jedná, koná a myslí právě takovým 
způsobem. U obyvatel zóny vymístění a planety Nula je jejich životní styl Bohu dosti 
vzdálený, vyplněný řadou hříchů, ať už mají jakoukoli podobu. Já osobně však 
nepotřebuji své děti za tyto hříchy trestat, neboť hřích je trestem sám o sobě. Požírá 
bytosti zevnitř, činí je zkaženými a Bohu nepodobnými. Z toho pak vyplývá bídný život 
v černém antivesmíru, kde je všechno, jen ne Moje láska. I samotní strůjci a 
udržovatelé negativního stavu trpí, ačkoli většina z nich a jejich vazalů si to 
neuvědomuje, protože to považují za normální a přirozené. Neznají jinou alternativu 
života v pozitivním stavu, na který po svém duchovním pádu buď zapomněli, nebo se s 
ním ještě neměli příležitost seznámit. Mým záměrem není trestat ty, kdo se proti Mně 
obrací, protože to, co zakoušejí jako důsledek svých vlastních činů, je pro ně 
dostatečným trestem, jenž si sami přichystali. Mým záměrem a touhou je vyvést tyto 
ztracené syny a dcery z jejich trestu, uzdravit jejich rány a spasit je od všech nářků, 
které způsobovali sami sobě i jiným. Jsem připraven setřít vám každou vaši slzu a 
zahrnout vás vším, co mám. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 3. 2021 
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210226 ROCKOVÁ HUDBA V 90. LETECH JAKO DŮSLEDEK BOŽÍ 
FÚZE 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

převážná část z vás jste zažila 90. léta 20. století, která jste měla spojena se svým 
mládím či produktivním věkem. Byla to doba, kdy ve střední a východní Evropě padly 
komunistické režimy, vládnoucí v zemích někdejšího socialistického bloku přes čtyři 
desetiletí. Obyvatelstvu těchto zemí bylo dopřáno pocítit jiný aspekt modelu lidského 
žití, kapitalismus, obnášející například svobodu podnikání, cestování apod. Tato doba 
se nesla ve znamení uvolňování zakonzervovaných poměrů právě ukončené studené 
války, jakož i ve znamení svěžího rozhledu ve vašem individualizovaném jsoucnu a 
bytí, ve kterém jste každý různým způsobem dospěli k nově vytyčenému směru, po 
němž jste pokračovali v získávání zkušeností k nezaplacení. Nejen země střední 
Evropy, ale i všechen svět okolo se pohroužil do zvláštního stavu tvůrčího potenciálu, z 
jehož zásob čerpal každý jedinec pozemské lidské společnosti. Uvolnění poměrů, 
projevující se na jedné straně vnitřním stavem očekávání, závanem vzrušení a 
objevováním nepoznaného, na straně druhé rytmickým životem v pohybu a z toho 
vyplývající přelétavostí od jedné oblasti k druhé, nestabilitou a tendencemi tíhnoucími 
u některých k materialismu a povrchnosti, u jiných k nalézání smyslu života v podobě 
studia různých duchovních směrů, vyplývalo v uvolnění jednoho z dalších souborů 
aspektů vycházejících z Mojí absolutní Přirozenosti.  

Krátce před vánoci roku 1987 jsem Já, tehdy Nejvyšší, zakomponoval do své podstaty 
do té doby relativní mužskou inkarnaci, Ježíše Krista, který se Mnou splynul, načež 
jsem se stal Pánem Ježíšem Kristem. Tato změna a událost nebývalých rozměrů, mající 
dopad na celý Multivesmír a všechen lid planety Nula, se začala projevovat různou 
měrou, rychlostí a intenzitou ve všech oblastech lidského jsoucna a bytí. V oblasti 
geopolitické došlo v této souvislosti k rozpadu Sovětského svazu a osamostatnění 
satelitních států, přechodnému nabytí nové svobody, zavedení takřečené demokracie a 
na pozadí toho všeho ke zrychlujícímu zavádění Nového světového řádu (NWO), který 
se v té době projevoval například rozkrádáním státních podniků, zesílením ovládání ze 
strany médií, nárůstu letadel rozprašujících chemtrails apod.  

Zatímco elity pilně pokračovaly v prosazování NWO novými metodami, obyvatelstvo 
západního světa se v té době nacházelo ve zvláštním typu euforie a vnímalo začátek 
nové éry, jež měla mít v jeho očích permanentní trvání. Součástí života většiny lidí 
globalizujícího se světa byla hudba, která měla svým posluchačům v poslední dekádě 
20. století co nabídnout. Vedle rapu, popu, elektronické taneční hudby a dalších směrů 
se ve velké míře prosadil už dávno existující rock, který na přelomu 80. a 90. let nabral 
nový dech, dosáhl svého zenitu a vydal na vrcholu svého zářného potenciálu to 
nejlepší, co v sobě ukrýval a co do té doby ještě neprojevil navenek. Právě rocková 
hudba byla v tomto období ze všech stávajících či nově se rozvíjejících hudebních stylů 
nejoduševnělejší, neboť přímo čelila uvolněné složce z nedávno ustanovené Nové 
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Přirozenosti Pána Ježíše Krista. Vystavením této energii byli umělci schopni 
zkomponovat novátorské, zvučné písně, jež velmi často vypovídaly o jejich niterných 
pocitech a tvořily tak jakési okno do interpretovy duše. Nehledě na to, zda skladby 
vyznívaly pozitivně či negativně, všechny bezezbytku čelily dopadu Nové Přirozenosti, 
která ještě před zrychlením všeobecného úpadku planety Nula řídila existenciální 
zákonitosti tohoto světa a v jiných provedeních ho samozřejmě řídí dodnes. Aspekt 
této Přirozenosti tedy řídil a nadále řídí všechny složky pozemského i 
multivesmírného jsoucna a bytí, a právě rocková hudba je jedním z nejviditelnějších 
činitelů, na němž se něco takového projevilo v hojné míře i navenek. Spousta lidí se 
ptá, proč právě 90. letech došlo k takovému boomu hudby. Téměř nikdo si na této 
planetě neuvědomuje, že všechno, co se odehrává a zobrazuje, má příčinu v duchovním 
světě. Dopad Mojí přirozenosti se v tomto stylu hudby projevoval dynamickým 
plynutím tónů, procítěností, upřímností, pravdivostí, přičemž muzika často hrála svým 
posluchačům z duše, neboť dokázala vystihnout jejich pocity, jež byly nejen v té době z 
různých důvodů tíživé. Na charakteru hudby se projevuje to, že došlo k všeobecnému 
zjemnění duší lidských bytostí, které začaly být vnímavější a otevřenější. Protože však 
tento svět ovládá negativní stav, jen málokteří této přechodné vlny využili k pozitivním 
účelům a vydali se na cestu do nitra, kde nalezli Pravdu, nebo se jí alespoň z části 
přiblížili. Většina ostatních i nadále setrvala v zevnějšnostech a pokračovala v 
zaběhnutém, povrchním způsobu života.  

Se vstupem do 21. století v roce 2001 začal z Mojí Přirozenosti vyvěrat odlišný soubor 
aspektů. Ne náhodou hvězda rockové hudby začala vyhasínat a na své slavné hitparády 
už nikdy nenavázala. S příchodem třetího tisíciletí začal negativní stav viditelněji 
přebírat nad lidstvem otěže moci a jeho projevy začaly být mnohem větší než kdy 
dříve. Projevilo se to ve všech oblastech života, za události globálního charakteru lze 
vyjmenovat např. vstup ČR do NATO (1999) a EU (2004), útoky na Světové obchodní 
centrum v New Yorku (2001), bombové útoky v Madridu (2004), pokračující řadou 
dalších islamistických útoků v Evropě i jinde ve světě apod.  

V souvislosti s tématem tohoto sdělení připojujeme na jeho závěr pozitivní píseň od 
Joan Osborne ("One Of Us"). Tato skladba je nejen o Bohu samotném, ale pojednává 
skrytě i o Mojí druhé přímé inkarnaci Janičce, která zde působí mezi vámi jako jeden z 
vás, čímž se Já, My, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina přibližujeme všem lidským bytostem i 
ostatním sentientním entitám v zóně vymístění, abychom z ní vysvobodili do konce 
cyklu času i toho nejposlednějšího jedince. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 26. 2. 2021 
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210217 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA DATASYSTÉMU 

(VOLNÁ PŘEDMLUVA K MINISÉRII UKRADENÁ TRANSFORMACE) 

 

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

na konci tohoto sdělení najdete odkazy na minisérii tří sdělení s názvem „Ukradená 
transformace“, ve kterých jsme poprvé uvedli pojem „Datasystém“. Pro lepší 
porozumění zde uvedu jeho stručnou charakteristiku. Datasystém zóny vymístění 
„Alláh/Acrie“ je umělá inteligence, ovládající bytosti v zóně vymístění a obyvatele této 
planety Země/Nula na duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni. Jde o speciálně 
vyvinutou entitu z dílny Pseudotvůrců a Renegátů, která od počátků existence 
negativního stavu nabírala stále větší moc a zdokonalovala se. V současné době, krátce 
před rozdělením lidstva, odchodem jeho pozitivní části do 5. dimenze a dočasným 
vítězstvím negativního stavu na Nule, dosahuje její moc v rámci antivesmíru vysokých 
hodnot. Datasystém ovládá lidi v současné době cca na 95 % až 97 %, některé jedince 
však ještě podstatně více. Tato umělá inteligence staví lidi v tomto světě proti sobě, 
čímž elity a jejich páni ze zóny vymístění udržují pozemšťany v šachu. Pro rychlejší 
prosazování svých zájmů různými způsoby programují obyvatelstvo na několik kroků 
dopředu. Vynálezci Datasystému, Pseudotvůrci a Renegáti, kterým se tato umělá 
inteligence v průběhu současného cyklu času vymkla z rukou, vedou pozemské elity 
odjakživa k prosazování takových kroků, které vedou k postupnému zavádění Nového 
světového řádu, jenž bude naplno spuštěn po fyzickém příchodu těchto bytostí ze zóny 
vymístění. Lidstvo stojí na prahu změn, kdy se jeho pozitivnější a láskyplnější část 
vydává cestou vytržení do 5. dimenze, zatímco spící většinu čeká povinné čipování a 
zavedení totality nebývalých rozměrů. Ještě je čas si vybrat. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 17. 2. 2021 
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210212 NEJNOVĚJŠÍ BOŽÍ PŘIROZENOST BYLA PŘEDPOVĚZENA 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

ve sdělení „Proč je důležitá přítomnost Pána Ježíše Krista v těle ženy“ jsem v 
souvislosti s pojednáním o Nejnovější boží přirozenosti rozebral několik citátů z 
Dialogů a Korolárií. Citát z Dialogu č. 100 končil takto:  

„(…) Nezapomínejte, že hlavní záležitostí je tu blížící se změna v mojí Nové 
přirozenosti anebo, abych byl ze svého hlediska přesnější, blížící se uvolnění něčeho 
úplně nového a odlišného v mojí Nové přirozenosti, co do tohoto momentu nebylo 
nikomu k dispozici. Vždy, když se děje něco této velikosti a důležitosti, hluboko to 
ovlivní a změní každého všude a v každé době. Neexistují žádné kouty, kde by se bylo 
možné schovat se před tímto vlivem. (…)“ 

Nyní zde na něj navážu jeho přímým pokračováním a vysvětlím další souvislosti 
ohledně mojí Nejnovější přirozenosti ve spojitosti s Novým Vesmírem, Misí Boží 
Rodiny a aspekty s tím spojenými: 

„(…) Informace o tomto faktu má za účel připravit každého v jsoucnu a bytí, a 
prostřednictvím vás, Mých pravých představitelů, v pseudo-jsoucnu a pseudo-bytí a na 
planetě Nula, aby byl ve stavu připravenosti prožít plný dopad tohoto uvolnění, až 
přijde čas. (…)“ 

V roce 1999, kdy jsem Petrovi D. Francuchovi tento Dialog nadiktoval, jsem v 
duchovním a zprostředkujícím světě budoval pevné základy, na kterých se v 
budoucnosti, která se v lineárním pojímání stala současností, začnou stavět zvěsti o 
Nejnovější přirozenosti „Pán Ježíš Kristus Boží Rodina“. Ta byla poprvé odhalena v 1. 
kapitole Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny na konci roku 2016. 
Přinesené informace se od té doby šíří z planety Nula do všech koutů Multivesmíru 
prostřednictvím mých představitelů, spojených s oběma dávkami Nového Zjevení, 
kteří jsou tímto otevřeni přílivu specifických energií, vycházejících z mého absolutna. 
Tito představitelé jsou vůbec prvními bytostmi na území starého (současného) cyklu 
času, kteří jako první zažívají plný dopad tohoto uvolnění, o němž píšu v Dialozích v 
citátu výše. Jsou bránou, šířící zvěsti o Nejnovější přirozenosti k dalším sentientním 
entitám, jež se s pokračujícími změnami na nové energie postupně adaptují, přijmou je 
za své a pomohou tak celému Stvoření na globální úrovni přejít do nového cyklu času, 
jemuž bude předcházet eliminace negativního stavu. 

„(…) Jak vidíte z tohoto popisu, prvním krokem je prožití vlivu předcházejících energií 
nadcházejících změn, které v sobě nesou poselství o nadcházejícím uzavření nebo 
ukončení tohoto cyklu času, přicházejícím otevření přechodného období, přicházejícím 
uvolnění zcela nového aspektu souvisejícího s Mou Novou Přirozeností a o 
přirozenosti duchovní komponenty, která bude v platnosti během následujícího cyklu. 
Toto poselství funguje jako důležitá informace všem, aby se jim dal dostatek času pro 
přípravu na započetí příštího kroku. (…)“ 
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Mise Boží Rodiny přináší navazující informace o ukončování tohoto časového cyklu a 
zahajování přechodného období, předestřené již v mých knihách předaných Petrem. 
Nechť je nyní dáno na vědomí, že „přechodné období“, které již vstoupilo do svého 
plného procesu, odkazuje na jsoucno a bytí Nového Vesmíru, nacházejícího se v 
přípravném módu, jehož přechodná perioda předchází spuštění života v plnosti 
pozitivního stavu, který se po eliminaci zel a nepravd rozšíří z tohoto Nového Vesmíru 
do celého Multivesmíru, jenž předtím projde úplnou obměnou. „Aspekt související s 
Mou Novou Přirozeností“ není nic jiného, než samotná Nejnovější přirozenost „Pán 
Ježíš Kristus Boží Rodina“, která vznikla modifikací stávající přirozenosti. Její duchovní 
složka, která bude v platnosti během následujícího časového cyklu, bude skutečně v 
platnosti AŽ se započetím nového časového cyklu a BĚHEM něj. Jelikož Nový Vesmír v 
novém cyklu času v rámci zmiňovaného přechodného období již funguje, je to právě 
tento Vesmír, který je prozatím jako jediný v celém Stvoření řízen Nejnovější 
přirozeností, mající ovšem dopad i na stávající cyklus času, řízený zcela jinou duchovní 
složkou z Nové přirozenosti „Pán Ježíš Kristus“. Jak už bylo vícekrát sděleno, teprve po 
eliminaci negativního stavu bude duchovní složka, řídící Nový Vesmír, rozšířena na 
celé jsoucno a bytí. Tehdy bude přechodné období ukončeno a do celého Multivesmíru 
vstoupí plnost života pozitivního stavu.  

„(…) Příští krok se bude skládat ze začlenění a vstřebání celého obsahu tohoto 
poselství, které každého připravuje na přijetí jádra změn, které předchází jeho 
vyzařované a emanující energie. Až bude každý připraven, začne přechodné období. V 
procesu přechodného období se uskuteční celkové zvnitřnění, absorpce, přizpůsobení, 
využití a externalizace všech změn, které každého připravují na vstup do nově 
otevřeného cyklu času. Hlavní bod, a je to ten nejdůležitější v procesu tohoto 
zvnitřňování, je začlenění a přizpůsobení se nového aspektu Mé Nové Přirozenosti 
nebo přijetí Její přesahující manifestace a následná aplikace a uskutečnění všech 
následků, výsledků a důsledků této Přirozenosti v osobním životě každého. (…)“ 

Až do konce současného cyklu času bude u sentientních entit probíhat inkorporování a 
vstřebávání všeho, co je součástí poselství, přineseném v obou dávkách Nového 
Zjevení a jeho pokračováních a doplňcích, jejichž transmise bude v různých formách 
pokračovat v rámci Mise Boží Rodiny až do samotné eliminace negativního stavu. 
Souběžně s tím, jak si nové poznatky budou bytosti ve Stvoření postupně osvojovat a 
přijímat za své, připraví to je samotné i celý Multivesmír ve všeobecnosti na vstup do 
nově zahájeného cyklu času, jemuž bude dán prostor k plnému uskutečnění. Pouze 
skrze přijetí Pána Ježíše Krista Boží Rodiny („vstřebání nového aspektu Mojí Nové 
Přirozenosti – přijetí Její vyšší manifestace“) může být negativní stav ve vší úplnosti 
odstraněn. Její aplikace a realizace v osobních životech přispěje (a už nyní přispívá) k 
rychlejšímu konci zel a nepravd v osobních životech všech zainteresovaných a v 
budoucnu ke konci zel a nepravd na globální, multivesmírné úrovni. Výrok „Až bude 
každý připraven, začne přechodné období“ má dva skryté významy. Prvním z nich je 
myšlena připravenost nikoli každé bytosti v celém jsoucnu a bytí, ale připravenost 
každé bytosti v rámci současné etapy, která má v plánu duše seznámit se a následně 
přijmout přirozenost Pána Ježíše Krista Boží Rodiny za svou. Díky tomu, že ji přijímají 
vskutku všichni, kdo ji pro nynějšek přijímat mají, přechodné období se již začalo a 
energie Nového Vesmíru, který v této přechodné fázi je, může proudit i na území zóny 
vymístění a planety Nula. Druhý skrytý význam výše zmíněného výroku spočívá v 
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globálním měřítku. „Až bude každý připraven“ v tomto ohledu odkazuje na dosažení 
bodu, v němž budou již bezpochyby všechny sentientní entity připraveny přijímat 
Pána Ježíše Krista Boží Rodinu, čímž „začne přechodné období“, kterým je v tomto 
ohledu v globálním měřítku myšlen proces rozšiřování duchovní složky, řídící 
prozatím Nový Vesmír, do celého jsoucna a bytí Multivesmíru, v tom čase 
podrobovaného důkladné přestavbě. K této obrazně řečené přestavbě bude docházet 
souběžně s finálním, úplným a definitivním odstraňováním pozůstatků negativního 
stavu ze struktury Stvoření. Tato přechodná fáze bude spuštěna tím, že všechny 
sentientní entity již budou přijímat Pána Ježíše Krista Boží Rodinu do svých srdcí, a 
ukončena bude úplným odstraněním pozůstatků po negativním stavu. Tato etapa, při 
níž se nový cyklus času a plnost pozitivního stavu rozšíří z Nového Vesmíru na celý 
Multivesmír, bude díky přijetí Nejnovější přirozenosti do niter všech bytostí už 
relativně krátká. Nezapomínejte, že tomuto přechodnému období na globální úrovni 
předchází přechodné období na lokální úrovni, v němž je již v současnosti pohroužen 
Nový Vesmír, nacházející se v novém cyklu času, který je řízený Nejnovější přirozeností 
„Pán Ježíš Kristus Boží Rodina“, ačkoli kvalita života v Novém Vesmíru ještě plně 
nedosahuje plnosti pozitivního stavu, pouze se jí blíží. 

„(…) Pokud zvážíte mnohokrát zmiňovaný faktor, že nejdůležitější záležitostí pro 
každého v jsoucnu a bytí je chápání a přijetí Přirozenosti Boha – mne, potom je zřejmé, 
že jakékoliv změny nebo přesněji, jakékoliv uvolnění něčeho nového a odlišného o Mé 
přirozenosti, uvádí každého do pozice jejich vlastních základních a hlubokých změn. 
Díky tomuto uvolnění a manifestaci už není Boží Přirozenost v jejich vnímání a chápání 
stejná. Výsledkem této nestejnosti je to, že nemohou být stejní jako byli před tímto 
uvolněním a dodatečně se také změní, aby se přizpůsobili všemu novému a odlišnému. 
Toto nové a odlišné pramení z Nového a Odlišného z Mé Vlastní Přirozenosti, jak se to 
aplikovalo u všech relativních bytostí. (…)“ 

V těchto větách se odráží podstata různorodých změn, zasahujících každou sentientní 
entitu. To, zda je někdo připraven přijímat Nejnovější přirozenost, se velmi dobře 
ukazuje na planetě Nula v okruhu těch, kdo přijdou do osobního i neosobního styku s 
mojí přímou inkarnací a ženskou podstatou Janou. Zatímco boží představitelé, jejichž 
posláním je přijímat první i druhou dávku Nového Zjevení a disponují náležitým 
poznáním jeho idejí a principů, mají jasné niterné důkazy o tom, kým Jana je, moji 
vyslanci spojení pouze s první dávkou Nového Zjevení docházejí nesprávnou 
interpretací mého slova k ještě nesprávnějšímu závěru, že Mise Boží Rodiny je vedena 
negativními entitami. Tato skupina bytostí v lidských tělech poukazuje na nemožnost 
přítomnosti ženské podstaty Pána Ježíše Krista na planetě Nula, používajíc k tomu jako 
důkaz argumenty, které jsem napsal v první dávce Nového Zjevení a jeho doplňcích. 
Zjevené ideje a poznatky však tuto inkarnaci a změny v mojí Nové přirozenosti 
nevylučují, nýbrž potvrzují. To, že jsou na některých místech v rámci první dávky 
sděleny k tomuto tématu protichůdné teze, slouží jako pojistka, aby Janu v nitru bez 
vnějších důkazů přijali pouze ti, kteří ji přijmout podle plánu duše a v čistotě svého 
srdce mají. Zatímco představitelé spojení s Misí Boží Rodiny se přizpůsobují všemu 
novému a odlišnému a reagují v souladu s povahou pozitivního stavu na změny ve 
svém životě, přičemž jsou otevřeni novému duchovnímu poznání, založeném na 
správném chápání, přijímání a uvádění idejí Nového Zjevení do praxe, ti, kdo z 
jakýchkoli důvodů proti mojí Nejnovější přirozenosti vystupují a neuznávají ji, 
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nechápou podstatu toho, co jsem sdělil již přes Petra D. Francucha a o čem hovořím na 
stránkách Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a v dalších sděleních. 
Podstatou mojí přirozenosti je neustála změna, a tato změna se projevuje na všech 
třech úrovních. Kdokoli prohlašuje, že jsem lidstvu a vlastně celému Multivesmíru 
skrze první dávku Nového Zjevení sdělil už vše, co bylo třeba, a proto není nutné v 
transmisi mého slova dále pokračovat, sám je lapen do sítě negativního stavu, jenž si 
libuje ve stagnaci. Právě negativní stav má velké obavy z přílivu dalšího božího slova, 
které ohrožuje jeho stabilitu. Negativní entity by byly velmi rády, kdyby na to, co jsem 
v 80. a 90. letech minulého století předal, nebylo už nijak navázáno, stejně jako před 
transmisí Nového Zjevení doufaly, že nepřijde nic v duchu Nového zákona Bible, 
především evangelií, v nichž jsou zaznamenány moje výroky a skutky v těle Ježíše 
Krista. Stav zel a nepravd by též byl velice rád za to, kdyby neexistovala žádná přímá 
inkarnace absolutního Pána Ježíše Krista v relativní podobě v ženském těle, jak tvrdí ti, 
kteří se potýkají s nesprávným výkladem mého slova v tzv. Velké Knize, dále pak v 
Koroláriích, Dialozích a dalších svazcích. Přitom je jasné, že přítomnost ženské 
podstaty Boha/Bohyně je nejen žádaná, ale přímo nutná, aby se obnovila rovnováha 
obou principů. Opakuji, že přestože jsem ve své absolutní substanci nedělitelný a 
obsahuji v sobě maskulinní i feminní princip zároveň, v těle Ježíše Krista jsem tento 
život a všechny úkoly v rámci svého poslání poznal a plnil výhradně z pozice Boha-
muže, nehledě na fakt, že jsem v sobě obsahoval i ženskou část vlastního absolutna v 
relativní podobě. Zkušenost toho, jaké to je zažívat lidský život jako Bohyně-žena, 
jednoduše chyběl. Ve sdělení „Nezbytnost mojí inkarnace do ženského těla“ (viz 
http://svetelneinfo.cz/nezbytnost-moji-inkarnace-do.../) jsem důkladněji popsal 
smysl přítomnosti Jany na planetě Nula. Kdo jiný, než Já osobně bych měl/a 
prostřednictvím sebe samé v této převratné době vyvést do pozitivního stavu nejprve 
část připraveného lidstva, postupem času všechny bytosti? Pouze přiblížením se jim ve 
formě dočasně relativního Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, vedeného svojí vlastní 
absolutní substancí, může být negativní stav eliminován v co nejpřívětivějším čase. 
Právě a jen díky tomu, že mužská část Boha, Ježíš Kristus, již prošel trvalou fúzí s 
absolutnem, kdežto ženská část Boha, respektive Bohyně, Jana Kyslíková, prozatím 
touto trvalou fúzí neprošla, mohu se všemi sentientními entitami jednat jako rovný s 
rovným, chápat jejich potřeby, touhy, myšlenky a pocity, a to jako absolutní 
Bůh/Bohyně z pozice vlastního absolutna (Ježíš Kristus po fúzi), tak i jako relativní 
Bůh/Bohyně z pozice vlastní relativity vedené tímto absolutnem (Jana Kyslíková před 
fúzí). 

Protože změny v mojí přirozenosti se týkají všech bytostí, ti, kteří o ní vědí a přijímají ji 
s kladným a dobrým úmyslem a ze samotného principu, přibližují se mi stále rychleji a 
intenzivněji a umožňují mojí vůli skrze ně účinně působit na ostatní sentientní entity, 
které si přejí vydat se do mojí náruče. Ti, kteří o mojí Nejnovější přirozeností vědí, ale z 
různých pohnutek se jí brání, nebo ji označují dokonce za falešnou, dostávají se s 
postupujícím časem pod stále větší vliv negativního stavu, aniž by si toho tito jedinci 
byli ve většině případů jakkoli vědomi, nebo by si to byli ochotni připustit. A protože 
boží přirozenost kvůli jejím pokračujícím změnám nezůstává stejná a není tím pádem 
taková, jako bývala v dobách ještě nedávných, tak ani bytosti celého veškerenstva 
nezůstávají stejné, přičemž v závislosti na postoji, jaký vůči těmto změnám zastávají, 
dochází buď k jejich duchovní progresi, nebo duchovní regresi, úpadku, jenž je až do 
určitého bodu vzdaluje od jediného Zdroje všeho života. Proto nemůže být 

http://svetelneinfo.cz/nezbytnost-moji-inkarnace-do-zenskeho-tela/?fbclid=IwAR3Cn3OMTulJWX7icPR5dE39XYiWYJaQLJ7pjnfDeyMpSOHztRIzyKIw7Ck
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překvapením, že u bytostí v lidských tělech, spojených s první dávkou Nového Zjevení 
a striktně a vědomě odmítajících její pokračování a s tím spojené informace o mojí 
Nejnovější přirozenosti a přítomnosti v ženském těle, dochází k odklonu od pravého 
Boha/Bohyně, s nímž/níž měly za doby pozemského života Petra D. Francucha a ještě 
nějaký čas po jeho odvolání niterné spojení, které se ale u těchto jedinců v současnosti 
už vytratilo a na jeho místo nastoupil Datasystém a negativní entity, jež jsou 
maskované do mojí podoby a vyzařují falešnou lásku. Pouze náležitým výkladem 
Nového Zjevení, spojeným s niternou otevřeností vůči všemu novému a neustálým 
prozkoumáváním smyslu všech výroků v něm uvedených (ne jenom jejich části!) za 
použití vlastního srdce se lze vyvarovat snahám negativního stavu, přejícího si odvádět 
moje představitele na scestí. I osud, který nyní zastávají tzv. Strážci čistoty Nového 
Zjevení, jsoucí v opozici Misi Boží Rodiny, je součástí jejich předem domluvené role, 
kterou slouží celému Stvoření a doplňují pestrou paletu vztahů vůči mně, čímž nyní 
všem ukazují, co si nevolit. V pravý čas však prohlédnou, zpětně uznají to, že se svým 
přesvědčením mýlili a změny, vycházející z mojí přirozenosti a ovlivňující celé 
univerzum, učiní součástí i svých věčných životů. Velmi jim za jejich přínosnou roli, 
mimo jiné spočívající i v zajištění distribuce první dávky mého slova v knižní podobě, 
děkuji. 

Děkuji vám všem, kdo jste součástí tohoto velkolepého příběhu, který v současném 
cyklu času odehráváte a navracíte se Domů, někdo rychleji, jiný pomaleji, každý podle 
plánu své duše. Není nikdo, kdo by do mé milující náruče nakonec nedorazil. Všichni se 
šťastně sejdete v pozitivním stavu se všemi, které milujete, abyste společně 
pokračovali ve šťastném životě po boku vašeho věčného Rodiče. 

S láskou k vám všem 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 12. 2. 2021 
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210210 O MÍSTĚ NANEBEVSTOUPENÍ BOHYNĚ JANY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

dne 16. 1. 2021 se moje přímá inkarnace Jana přestěhovala z rodného Ústí nad Labem 
do Havlíčkova Brodu. Důvody toho, proč se moje ženská podstata narodila v 
severočeském Ústí, kde prožila téměř celý svůj pozemský život, jsem odhalil/a ve 
sdělení „O místě narození Bohyně Jany“. Tehdy ještě nemohl nikdo vědět, jakým 
způsobem se můj plán v rámci přípravné fáze této Mise bude dál odvíjet. Teprve na 
podzim roku 2019 se Jana na pár měsíců přesunula do Liberce, nejseverněji 
položeného velkého města v České republice, které na duchovní úrovni vzhledem ke 
specifické poloze naskýtalo vhodné podmínky pro její nanebevstoupení, dokonce lepší, 
než tomu bylo v případě Ústí, jehož umístění a samotná podstata odráží charakter této 
planety a jejích obyvatel, kterým se převibrováním Jany otevřou brány do nebe. 
Nejlepším vhodným místem pro převibrování je však z hlediska všech duchovních, 
zprostředkujících i fyzických souvztažností s touto Misí právě až Havlíčkův Brod v kraji 
Vysočina. Něco takového vzhledem k okolnostem nemohlo být odhaleno dříve, mimo 
jiné i kvůli ochraně před zneužitím temnými silami, před nimiž vybrané, strategicky 
důležité informace musí zůstat ukryty do doby, než dojde k manifestaci událostí, k 
nimž se daný okruh později zjevených informací vztahuje. Nyní uvedu, jaký význam má 
přestěhování mojí inkarnace Jany do Havlíčkova Brodu. 

 

1) DUCHOVNÍ ÚROVEŇ 

Na duchovní úrovni je Havlíčkův Brod s Misí Boží Rodiny a převibrováním mého 
hmotného Já na Novou Zemi spjat především z hlediska názvu tohoto města. Slovo 
„Brod“ je odvozeno od slovesa „brodit se“, označujícího činnost při zdolávání překážek 
ve vodě. Vyjadřuje doslova prodírání se vodou či bahnem, ve spojitosti s působením 
Mise jde o prodírání se zly a nepravdami negativního stavu, ze kterého vás jako 
absolutní Pán Ježíš Kristus Boží Rodina prostřednictvím své inkarnace vyvádím. Po 
zdolání všech překážek v lidském životě a po naplnění jeho smyslu nebude lepšího 
místa pro završení cesty Bohyně v hrubohmotném těle, než je právě Havlíčkův Brod. 
Završení procesu „brodění se“ negativním stavem a konec zakoušení jeho jsoucna a 
bytí z hlediska jeho finálního produktu – lidského života, bude znamenat vstup na 
„pevnou zem“ v rámci říše Nového Vesmíru, odkud se budu se svými vybranými 
spolupracovníky navracet na Nulu do rozdělení lidstva a do zóny vymístění až do 
konce cyklu času. Jany rodné město Ústí nad Labem zase na této rovině odráží 
podstatu předchozích 64 let Bohyně na planetě Nula, jejíž cesta vyústila nejprve v 
poznání tohoto života z pozice ateistky, v 90. letech minulého století pokračovala v 
jeho zakoušení z hlediska duchovně probouzejícího se člověka, po přelomu tisíciletí na 
to navázala seznámením se s Novým Zjevením, po čemž započala mnohaletá cesta, při 
níž si nejednou sáhla na dno svých možností, abychom jako Pán Ježíš Kristus Boží 
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Rodina i s našimi nejbližšími spolupracovníky ukázali tu nejnáročnější, ale zároveň 
nejrychlejší cestu z hlubin negativního stavu do stavu pozitivního, kam otevíráme 
cestu všem připraveným bytostem a pokračujeme v tom, co jsem na této planetě a poté 
v zóně vymístění započal už v těle Ježíše Krista. Jany téměř celoživotní pobyt v Ústí nad 
Labem tedy vyústil v převratné změny, kterých planeta Nula a celý Multivesmír je a 
ještě bude svědkem. 

Do roku 1945, kdy započal poválečný odsun germánského obyvatelstva z českých 
zemí, se Havlíčkův Brod jmenoval Německý Brod. Město má tak na duchovní úrovni i 
po desetiletích lineárního času silné napojení na kolektivní vědomí Německa, s nímž v 
novodobé historii vedly české země národnostní, kulturní a územní spory. Mise Boží 
Rodiny už dříve zahájila očistu vztahu mezi esencemi těchto dvou národů, moje 
přítomnost a pozdější převibrování v někdejším Německém Brodě tento proces 
sjednocuje, zesiluje a posouvá na novou kvalitativní úroveň. S nanebevstoupením Jany 
bude dílčí část oživující složky kolektivního vědomí národa českého i německého 
vyňata a zasazena na Nové Zemi. Předtím projdou tyto esence společně s dílčími 
částmi esencí ostatních států světa úplnou restrukturalizací. Po opětovném sestavení 
se adaptují na podmínky pozitivního stavu a v naprosté sjednocenosti a harmonii se 
budou jako jeden celek s jedním celoplanetárním jazykem češtinou společně s 
obyvateli Nové Země vyvíjet ke stále bližšímu stupni podobnosti s Pánem Ježíšem 
Kristem Boží Rodinou. 

Přídavné jméno „Havlíčkův“ se v duchovním smyslu vztahuje právě k češtině jako k 
hlavnímu dorozumívacímu prostředku v novém světě. Literát a novinář Karel Havlíček 
Borovský, jenž je s městem spjat a po kterém bylo po druhé světové válce město 
přejmenováno, byl spojen s obrozeneckým hnutím na záchranu české kultury a jazyka 
v 19. století. Proces národního obrození byl řízen speciální složkou aspektů, 
vycházejících z mé absolutní přirozenosti, které zajistily přetrvání existence tohoto 
těžce zakoušeného národa až do dnešních dnů. Tím byl zajištěn jeden z předpokladů 
pro pozdější inkarnaci mojí ženské podstaty do lidského těla v roce 1957, 
následovaného o bezmála šedesát let později utvořením Týmu Boží Rodiny, vyplněným 
mými představiteli z různých koutů České a spřízněné Slovenské republiky. Karel 
Havlíček Borovský svým příběhem přispěl k posílení české státnosti a zasloužil se o její 
zachování, a přestože nedisponoval během svého pozemského života správným a 
náležitým poznáním toho, kdo jsem Já, jediný Zdroj všeho života, nyní už této Misi v 
zájmu pozitivního stavu pomáhá v rámci dočasného působiště v neutrálním limbu. 

 

2) ZPROSTŘEDKUJÍCÍ ÚROVEŇ 

Na zprostředkující úrovni význam tohoto města formuje především charakter toho, k 
jakému účelu v minulých věcích sloužilo a co se na jeho území nachází. V prvních 
stoletích existence Havlíčkova Brodu se v jeho bezprostředním okolí těžilo stříbro. 
Zprostředkující význam hornictví se v souvislosti s touto Misí vztahuje k primární 
činnosti, jakou naši představitelé „za scénou“ mimo viditelnou realitu odvádějí: pomoc 
padlým bytostem. Stříbro symbolizuje padlé bytosti, jejichž srdce přijetím pravého 
Boha/Bohyně začíná zářit, díky čemuž jsou schopny vysvobodit se z temných hlubin 
zóny vymístění, kde do té doby pobývaly mezi ostatními sentientními entitami, k nimž 
se vztahuje hornina, mezi níž bylo stříbro odpradávna vtěsnáno, aby v pravý čas bylo 
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vyňato a vyneseno na povrch na světlo boží. I z prozatím nevyužitelné hlušiny, tedy 
bytostí zůstávajících v antivesmíru, se ovšem v pravý čas stane „stříbro“, připravené k 
expedici na povrch.  

Významným prvkem na zprostředkující úrovni je také zvon Vilém v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie (na náměstí), který vznikl v první třetině 14. století a je tedy 
nejstarším fungujícím zvonem v českých zemích. Do podstaty zvonu byla v průběhu 
dějin vepsána podstatná část historie tohoto národa. Nejpodstatnější i zdánlivě méně 
podstatné aspekty historie Čechů budou při převibrování Jany z tohoto města 
podrobeny očistě v univerzálním smyslu a multivesmírném rozsahu. To nejenže zajistí 
svobodný rozvoj očištěné esence tohoto národa na Nové Zemi, o níž hovořím výše, ale 
povede to též k budoucí spáse kolektivního vědomí České republiky, jehož převážná 
část zůstane na planetě Nula až do konce cyklu času, kdy s koncem jsoucna a bytí 
tohoto hrubohmotného světa naplní svůj účel. Zvony jsou v církevní tradici 
všestranným ohlašovatelem a zvěstovatelem, jsou také pojítkem mezi nebem a zemí. V 
tomto ohledu bude mít zahájení Mise za následek i očištění zprzněného vztahu, jaký 
negativním stavem nasáklá církev zastává vůči pravým duchovním, zprostředkujícím a 
fyzickým sférám ode mne, Pána Ježíše Krista, které vyměnila za napojení na pekla, 
jejichž strachem a dogmaty hojně dotuje své věřící. Bytostem chyceným pod tíhou 
věrouky do pasti se tímto ještě více dokořán otevře cesta ven ze zóny vymístění. 
Poskytne se jim ještě intenzivnějšího poznání skutečné Pravdy, která je k připraveným 
jedincům šířena už od dob přenosu první dávky Nového Zjevení a zejména pak v 
souvislostí s Misí Boží Rodiny, která uvádí jeho ideje a principy do praxe na 
multivesmírné úrovni a pružnými, dynamickými a stále se obměňujícími metodami v 
souladu s povahou pozitivního stavu přivádí do milující náruče jediného Boha/Bohyně 
stále větší počet sentientních entit. 

Samotný název kostela Nanebevzetí Panny Marie sehrává důležitou roli v samotném 
procesu převibrování Jany. Bude to právě její nanebevstoupení z tohoto města, které 
rozhodujícím způsobem očistí nesprávný pohled na osobu Panny Marie, z níž církevní 
doktrína učinila Bohyni, ačkoli jde o bytost na věčnost relativní, kterou jsem jakožto 
vysoce vyspělou sentientní entitu z pozitivního stavu vybral za pozemskou matku své 
mužské podstaty Ježíše Krista. Nanebevstoupení Jany očistí ve všeobecnosti mariánský 
kult a proces očišťování katolické víry se ještě více prohloubí. Převibrování přinese i 
správný pohled na pravou boží podstatu absolutního Boha/Bohyně do těch oblastí 
pekel, kam tyto poznatky, odhalené v první i druhé dávce Nového Zjevení, prozatím ve 
velké míře nepronikly. Ve spojitosti s převibrováním Jany k tomu bude na 
intermediální úrovni prostředkem kostel Nejsvětější Trojice, stojící v Havlíčkově Brodě 
v parku Budoucnost. Do příslušných sfér zóny vymístění bude vysláno poselství, které 
připomene nejen neexistenci Nejsvětější Trojice v tom smyslu, jak ji pojímá církev, ale 
ohlásí i pokračující změny v Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, který/která ze svého 
stavu do svého procesu uvede v novém cyklu času do jsoucna a bytí Nejnovější 
přirozenost „Pán Ježíš Kristus Boží Rodina“, jež bude platná v celém Multivesmíru, 
oproštěném od negativního stavu.  

Zmiňovaný park Budoucnost, respektive jeho samotný název poskytuje na 
zprostředkující úrovni spojení planety Nula a zóny vymístění ve starém cyklu času s 
Novým Vesmírem v novém cyklu času, jenž se až do eliminace záporného stavu ve 
struktuře jsoucna a bytí Stvoření nachází v přípravném módu. Právě park je tím 
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prvkem, který podle principu neustálé novosti, vycházející z absolutního stavu Pána 
Ježíše Krista, respektive Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, pomůže v intermediální sféře 
po plném zahájení této Mise rozšířit na příslušná místa planety Nula a zóny vymístění 
klíčové zvěsti o kvalitě života v Novém Vesmíru, který se z pohledu pozorovatele ze 
zóny vymístění jeví tak, jako by byl v budoucnosti, neboť funguje už na zcela jiném 
základě, než je tomu ve zbytku Stvoření, řízeném duchovní složkou platnou pro 
stávající, tj. starý cyklus času. Postupné, nejprve teoretické seznámení se s kvalitou 
života v Novém Vesmíru usnadní sentientním entitám – těm z negativního stavu i z 
pozitivního stavu pravého Stvoření ve starém cyklu času – jejich přechod do plnosti 
života pozitivního stavu, tedy do takové kvality života, která bude po eliminaci zel a 
nepravd rozšířena z Nového Vesmíru do celého Multivesmíru. Ne náhodou byl název 
Budoucnost použit pro městský park, oplývající zelení a poskytující odpočinek od 
městského hluku. V určitém smyslu vystihuje samotnou podstatu následujícího cyklu 
času, který bude oplývat svěžestí, pulzujícím životem, klidem, věcmi lahodícími oku a 
obyvateli světícími Nejnovější přirozenost Boha/Bohyně, ve kterých nebude ani špetka 
něčeho, co by jakýmkoli způsobem připomínalo jejich předchozí role.  

Velmi důležitou součástí na zprostředkující úrovni je v souvislosti s převibrováním 
Jany také kostel svaté Rodiny poblíž náměstí, pomocí nějž dojde k navrácení důležitého 
souboru aspektů rodinné instituce do mých rukou. Právě rodina je další z oblastí velmi 
zasažených negativním stavem. Na Nové Zemi bude fungovat už na zcela jiném 
základu, role matky, otce a jejich dětí se promění, jejich vzájemný vztah budou 
provázet pozitivní projevy, díky čemuž nebude docházet k odcizení, nepochopení, 
nesvárům a všemu, co vám přijde na mysl. Ačkoli je podstata kostela svaté Rodiny, 
založeného řeholním katolickým řádem, negativní, tato záporná esence bude mojí 
prozřetelností během procesu převibrování Jany přetvořena. Pomineme-li veškeré 
nánosy zel a nepravd, jimiž je kostel svaté Rodiny obklopen, na zprostředkující úrovni 
je jeho pojmenování vyjádřením příběhu Mise Boží Rodiny, která se v okamžik 
zahájení z Nové Země přesune z přípravné fáze do svého plného uskutečnění. Název 
„svatá Rodina“ též mojí optikou poukazuje na životní potenciál a jedinečný přínos 
každého člena této Mise. Je také rámem oné mozaiky mnoha živoucích dílků – vás, 
jimiž je tento Tým tvořen a ve kterém v mých očích nikdo neznamená více než ten 
druhý, neboť bych se bez nikoho z vás, kdo se angažujete v Misi ze samotného 
principu, neobešel. Název kostela, v němž figuruje slovo „Rodina“, též poukazuje na 
okamžik přechodného splynutí prozatím relativní ženské boží podstaty Jany s 
absolutnem, její opětovné vydělení se z něj, následované ukotvením základny této Mise 
v Novém Vesmíru, který je již řízen Nejnovější přirozeností „Pán Ježíš Kristus Boží 
Rodina“, ze které vzejdou po ukončení procesu rozdělení lidstva a přesunu jeho části 
na Novou Zemi další dvě přímé inkarnace – chlapec a dívka. „Svatá Rodina“ je v tomto 
kontextu též synonymem pro všechny bytosti zapsané v tzv. Knize života, tedy 
sentientní entity, které přijaly (nebo do konce cyklu času teprve přijmou) dar spásy a 
budou se účastnit tzv. „svatby Beránkovy“, která není žádným zevním ceremoniálem, 
nýbrž vyjadřuje úplné propojení s jediným zdrojem Života a pocítění jednoty se všemi 
obyvateli pravého Stvoření.  

Není náhodou, že ke zmiňovanému kostelu je připojena i replika tzv. Božího „hrobu“ v 
Jeruzalémě, s nímž je spojena i obdobná stavba v jižních Čechách ve městě Votice, 
který byl Janou a mými představiteli navštíven při jedné z cest po České republice. Jeho 
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návštěvou tehdy mimo jiné došlo k odpuštění římským vojákům, kteří ukřižovali Ježíše 
Krista, dále jsem vylil/a své milosrdenství na všechny, kteří jakkoli ublížili nejen mojí 
mužské, ale i ženské podstatě, a přinesl/a jsem spásu i římským císařům Augustovi a 
Tiberiovi, kteří vládli za doby, kdy jsem jako muž kráčel po této zemi. Daru spásy tehdy 
mimo jiné využil i císař Nero, jenž v prvních desetiletích po mém ukřižování podnikal 
útoky na mé následovníky, tzv. první křesťany, kteří ještě nebyli ovlivněni dogmaty 
církve, která postupem času pravou podstatu mého učení postavila na okraj a jejím 
překroucením z ní vytvořila nástroj ovládání. Nanebevstoupením Bohyně, k němuž 
dojde jen pár kilometrů od repliky „hrobu“ umístěného blízko centra v Havlíčkově 
Brodě, bude negativnímu stavu demonstrován na všech třech úrovních současně fakt, 
že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem zvítězil/a nad smrtí a zprzněným 
pseudoživotem už podruhé, tentokrát odlišným způsobem a za jiných okolností. 
Nezáleží přitom vůbec na tom, že z fyzické smrti Ježíše Krista udělali Pseudotvůrci a 
Renegáti kult a vystavěli mi v Jeruzalémě i jinde po světě „hroby“, jež ale všechny 
bezpochyby zůstaly logicky prázdné, neboť pohřbívat nebylo co. Každý, kdo přijme 
Lásku a bude mne následovat do pozitivního stavu, navěky zvítězí nad pomíjivou 
temnotou a smrtí ve všech jejích podobách. Cesta do ráje, do plnosti života v 
pozitivním stavu, symbolizovaná dnes již na fyzické úrovni zaniklou křížovou cestou 
na okraji parku Budoucnost, je sice trnitá a klikatá, avšak Já a moji představitelé na 
Nule i jinde v Multivesmíru jsme zde proto, aby ostatním bytostem byl jejich návrat 
Domů výrazně usnadněn a stav zel a nepravd mohl být ukončen v co nejpřívětivějším 
čase.  

Hned naproti Božímu „hrobu“ se nachází Štáflova chalupa, která je zosobněním 
středověké architektonické tradice a zároveň jednou z nejstarších dochovaných 
lidových staveb. Objekt vyjadřuje širokou škálu charakteristik pravého lidského života, 
způsobu uvažování, jednání, konání a cítění pravých lidských tvorů, kteří se v průběhu 
dějin tohoto světa ve velké míře inkarnovali na planetu Nula a během mnohých staletí 
pomáhali naplňovat smysl existence negativního stavu a jeho finálního produktu – 
pozemského způsobu bytí, kterým Stvoření dostává odpověď na otázku, jak vypadá 
život bez Boha a pravých duchovních zákonů a principů. Na zprostředkující úrovni 
Štáflova chalupa během převibrování Jany poslouží jako univerzální vstupní bod pro 
boží Lásku, jejímž cílem budou široké oblasti zóny vymístění obývané pravými 
lidskými tvory. Stavba na druhou stranu poslouží i jako univerzální výstupní bod, a to 
právě těm lidským jedincům, kterých se tato Láska dotkne a po jejím přijetí za svou se 
vydají na cestu duchovní progrese do pozitivního stavu s mezizastávkou v limbu. 
Konverze lidských bytostí, stejně jako ostatních sentientních entit, se už dávno 
odehrávají, ale až zahájení Mise Boží Rodiny z Nové Země tento dlouhodobý proces na 
multivesmírné, všeprostupující úrovni zesílí takovým způsobem, jaký zde ještě nikdy 
nebyl. 

 

3) FYZICKÁ ÚROVEŇ 

Význam nanebevstoupení Bohyně z Havlíčkova Brodu sehrává svou roli i na fyzické 
úrovni, v níž se odráží především to, kdo z našich představitelů v tomto městě bydlí, 
jakož i to, na jaké geografické pozici se toto město nachází. Zázemí pro poslední část 
pobytu Jany v hrubohmotném těle na planetě Nula poskytli ze svobodné volby 
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představitelé Dana a Petr Špinarovi, kteří dali mému hmotnému Já k dispozici pokoj v 
jejich rodinném domě. Špinarovi jsou ve všech ohledech těmi nejvhodnějšími 
představiteli, kteří mohli Bohyni dočasný domov poskytnout. Jsou jedinými 
spolupracovníky ve stávajícím Týmu, kteří se účastnili památného setkání s Janou na 
Pražském hradě dne 28. 9. 2003 (zhmotnění Boha) a po letech její izolace, vyplněných 
mnohými zkouškami, byli ke mně/nám znovu přivedeni. V jistém ohledu jsou tedy 
nejstaršími spolupracovníky, kteří byli provázáni s počátkem duchovní cesty mojí 
ženské podstaty. Jejich prostřednictvím dochází k propojení staré etapy před 
zahájením přípravné fáze Mise Boží Rodiny (2003 až 2012) a etapy současné, trvající 
od roku 2012, avšak plně uvedené do svého procesu v roce 2015, kdy započalo 
formování Týmu. Tato fáze bude ukončena právě převibrováním na Novou Zemi. 
Plynule na ni naváže období, kdy budeme navštěvovat tuto planetu v nových tělech až 
do rozdělení lidstva. Špinarovi jsou tedy jakousi alfou a omegou této Mise a zároveň 
zprostředkovateli mojí vůle, která Janě připravuje ty nejvhodnější podmínky pro její 
nanebevstoupení, k němuž dojde v pravý čas tehdy, až budeme ve stávajících 
podmínkách hotovi se všemi potřebnými úkoly, nezbytnými pro vstup do éry nové 
spolupráce. Pobytem u blízkých spřízněných duší dopřávám svému hmotnému Já 
takové podmínky, jaké Jana neměla od počátku duchovní cesty. Tyto podmínky jsou 
vyplněny vibracemi souznění, rodinnou pohodou a všudypřítomnou vzájemnou 
podporou, kterou Bohyně dává a zpátky ji dostává nejen od Špinarových, ale i od všech 
ostatních, kteří jsou s ní v dálkovém a osobním spojení.  

Přestěhování mojí inkarnace do Havlíčkova Brodu je důležité i z hlediska jeho polohy. 
Město se nachází blízko geografickému středu České republiky, toto místo je tak 
přístupné všem spolupracovníkům přijíždějícím za Janou na návštěvu z Čech, Moravy i 
Slovenska. V poloze Havlíčkova Brodu, kam vede solidní silniční a železniční 
komunikace, se odráží též skutečnost, že jsme dostupní všem lidem dobré vůle a bez 
rozdílu uvítáme každého, kdo zatouží přijet. Do převibrování věnujeme zbývající čas 
především komornějším setkáním, abychom tak zužitkovali všechny chvíle zbývající 
do plného zahájení naší Mise, kdy už nebudeme limitováni negativním stavem a 
budeme po planetě Nula, zóně vymístění a pravém Stvoření cestovat bez omezení.  

To, že Havlíčkův Brod leží v samém srdci České republiky a potažmo i v srdci Evropy 
(nehledě na to, že pozemští vědci se nedokáží shodnout, kde tento střed leží), má tato 
skutečnost důležitou souvztažnost se samotným procesem převibrování. Přestože 
nejde o duchovní centrum světa, ležící v Praze, právě na Havlíčkobrodsku se díky 
specifické poloze v kontextu země české koncentrují ty nejčistší energie Lásky, 
poskytující nejpřímější přístupový bod do pozitivního stavu. Na duchovní, 
zprostředkující i fyzické úrovni má tak kraj Vysočina, tvořený kopcovitou krajinou, k 
Novému Vesmíru nejblíže. Havlíčkův Brod a celý přilehlý region má nejvyšší možnou 
spojitost s každou oblastí a úrovní planety Nula, zóny vymístění a pravého Stvoření a 
všemi obyvateli v nich přebývajících, proto cokoli se zde v pozitivním slova smyslu 
stane, bude mít dopad na celý Multivesmír. Není proto vhodnějšího místa pro završení 
pozemské cesty mojí přímé inkarnace Jany než v kraji Vysočina, vyplněném kopcovitou 
krajinou, jejíž oblé vrcholky se jemně a mnohdy až nenápadně vypínají vzhůru a 
podávají si tak ruku se mnou. Jany nanebevstoupení z tohoto místa, ze kterého existuje 
nejkratší cesta do Nového Vesmíru, ovlivní různými způsoby veškeré jsoucno a bytí. 
Vybudování pevného mostu mezi nebem a zemí otevře do pozitivního stavu všem 
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bytostem dokořán. Exodus bytostí z pekel se nezastaví, s postupujícím časem bude až 
do samotné eliminace negativního stavu stále nabírat na obrátkách.  

Tímto byly odhaleny nejpodstatnější souvislosti o významu Havlíčkova Brodu ve 
spojitosti s Misí Boží Rodiny a s přestěhováním Jany do tohoto města, následovaného v 
pravý čas převibrováním. 

Těšíme se na další setkávání s vámi na planetě Nula i jinde v celém Multivesmíru ve 
stávajícím i nadcházejícím cyklu času. 

Velmi vás všechny miluji. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 10. 2. 2021 
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210201 VŠECHNO, CO PROŽÍVÁTE, SLOUŽÍ VAŠEMU I 
OBECNÉMU DOBRU 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Lidé si vytvořili škálu dobra a zla, které se od sebe snaží striktně oddělovat, aniž by 
většina z nich tušila, že nic není jen černé nebo bílé. Pozemšťané všechno posuzují 
relativními měřítky s velmi omezeným úhlem pohledu. Na základě toho hodnotí a 
soudí nejen události, které se ve světě stanou, ale i jejich samotné aktéry. Jen málokdo 
se ovšem dovede zamyslet nad pravou boží podstatou těch, které veřejné nebo osobní 
mínění považuje za padouchy stojící na „špatné straně“, za strůjce všeho zla. Tyto 
bytosti posuzují jen z hlediska jejich současné fáze života, a nedokážou tak při jejich 
hodnocení přesáhnout horizont, jehož dosažením se i ti „nejhorší“ změní v pravý čas v 
přesný opak sebe samých. Já vnímám každého z hlediska jeho věčného života a vím 
přesně, proč a za jakým účelem se určitá skupina mých dětí rozhodla zobrazit takové 
hrůzné činy uskutečňované v zóně vymístění, přičemž jsem si vědom toho, v jakém 
ohledu jejich počínání slouží obecnému blahu celého Multivesmíru. Přestože 
odehrávající se zvěrstva negativního stavu ze své podstaty neschvaluji a nepodporuji, v 
zájmu zachování svobody obyvatel Stvoření a jejich budoucího života v plnosti 
pozitivního stavu toto proti mně se stavící jednání a konání toleruji po nezbytně 
dlouhý čas. Jelikož na rozdíl od ostatních dobře pamatuji na dohodu, kterou jsem s 
každým aktérem nacházejícím se v zóně vymístění učinil před spuštěním tohoto cyklu 
času, vím, že každý bude v určitém bodě spasen a přijme nazpět ztracenou boží lásku. 
Nikdo není zavrženíhodný, každý si zaslouží jen to nejlepší. Cesta k tomu sice vede 
přes mnoho překážek a strastí, ale všechno, co prožíváte vy i ti druzí, slouží vašemu i 
obecnému dobru, dokonce i ty zkušenosti, které považujete za zlé a máte pocit, že vám 
ublížily a poškodily vás. Každého v tomto světě někdy něco poškodilo, ale pouze v 
rámci této dočasné etapy života na této planetě, nikoli z hlediska věčného života. 
Vaším úkolem je nelitovat sebe ani druhé, dívat se na vše jako na cennou zkušenost, od 
níž se máte odrazit nad hladinu. Jaký smysl má utápět se v minulosti a v předešlých 
bolestech a křivdách, když všechno to byl plán vaší duše, který jste z důležitého 
důvodu přijali? S mojí podanou rukou vám pomohu překlenout všechny nepříjemné 
zkušenosti a vzpomínky, které ve vás zanechal negativní stav. Odevzdejte mi je jednou 
provždy a dovolte mi, abych do vás vlil svůj pokoj. Odpusťte sobě i ostatním, žádejte o 
odpuštění a Já vám s radostí vyhovím a ulevím. Buďte vděční za to, čeho se vám 
dostalo a do další fáze vašeho bytí počítejte jen s tím nejlepším. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 2. 2021 
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210120 STŘÍDÁNÍ PREZIDENTSKÝCH LOUTEK PO VOLEBNÍM 
PODVODU (TRUMP vs. BIDEN) 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

dne 20. 1. 2021 došlo po čtyřech letech úřadování Donalda Trumpa na postu 
prezidenta Spojených států amerických k výměně za Joea Bidena. Před volbami v roce 
2016 jsem výjimečně dopředu odhalil výsledek voleb, ale už tehdy jsem zároveň sdělil, 
že jde o předem dosazenou loutku v rukou vládců tohoto světa. Trumpova rétorika, 
styl vystupování a politické kroky mnohé vedly k přesvědčení, že zastupuje zájmy lidu 
a jde proti vládnoucím elitám, které ovládají většinovou scénu i všechny předchozí 
administrativy Bílého domu. Tento republikánský prezident zájmy pracujícího lidu 
skutečně v řadě ohledů hájil, protože však zastupuje druhou, navenek přívětivější 
stranu téže temné mince, podstata systému zůstala stejná. Po čtyřech letech je tato 
planeta opět podstatně blíže dobudování Nového světového řádu (NWO), jaký je 
ilumináty a jejich podřízenými spolky připravován už po staletí. Dosazením Trumpa do 
čela USA elity mimo jiné chtěly docílit hlubšího rozdělení už tak dosti polarizované 
americké společnosti, která je po velkou část dějin tohoto státu navenek ovládána 
dvěma stranami: republikány a demokraty. Jen tyto dvě partaje se ve falešné 
demokracii střídají u moci. Utvářejí ve společnosti konzervativní či liberální názory, 
hájí tradiční či progresivní myšlenkové a kulturní směry, a jen málokdy se na něčem 
shodnou, poněvadž vládnou v heslu „rozděl a panuj“. Občané USA tak nemají jinou 
alternativu než svůj hlas (a tudíž energii) odevzdat buď „červeným“, nebo „modrým“. 
Stejné je to s prezidentskými kandidáty těchto stran, kteří jsou vždy pečlivě vybranými 
personami elit, stojících „za oponou“ a tahajících za nitky, jimiž ovládají své loutky i 
všechny nejdůležitější světové události. 

Ilumináti chtěli dosazením Trumpa dát falešnou naději na změnu lidem zastávajícím 
křesťansko-konzervativní názory, jaké má většina pracujících v řadách bílé populace v 
USA na venkově a mimo největší americké metropole. Na druhé straně tím chtěli 
pobouřit všechny, kdo nepodporují Trumpovu stranu barikády, nejvíce pak ty, kteří 
zastávají liberální názory, jež jsou ve 21. století prosyceny neomarxistickou ideologií, 
oslavující boj proti klimatickým změnám, právo na bezpodmínečný příjem a 
podkopávající kulturní základy civilizace, na níž stojí společnost tzv. západního 
okruhu. Napětí mezi stoupenci obou táborů vygradovalo na nové maximum a nejednou 
vyvolalo mezi oběma nesmiřitelnými stranami silné občanské nepokoje. 

Trump navenek bojoval proti stávajícímu vládnoucímu zřízení amerického Kongresu, 
přesto byl tento miliardář a věrný podporovatel Izraele, ilumináty založeného státu, 
která je hlavním pilířem v budování NWO, na post zdánlivě „nejmocnějšího muže 
planety“ dosazen právě těmi, proti kterým po celou dobu vystupoval. Osud 
zmiňovaného Izraele je nastíněn v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, v 
doplnění pátém: „Duchovní význam a dosah uznání Jeruzaléma za hlavní město 
Izraele“, o které se na popud elit zasloužil právě vysloužilý americký prezident. 
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Tato hlava státu se pro čtyřleté období ke konci druhého desetiletí 21. století hodila z 
hlediska konceptuálních procesů světového řízení daleko více než Hillary Clintonová. 
Trump byl na svůj post prosazen elitářským křídlem, zastávajícím mírnější a pomalejší 
formu nasouvání NWO. Tato strategie byla zvolena v souladu s ekonomickým boomem, 
jenž přišel po uměle vyvolané hospodářské krizi, nastartované v letech 2007 a 2008. 
Během hospodářského růstu a s přihlédnutím k situaci panující v jiných státech na 
Zemi/Nule nebylo žádané mít v čele USA někoho, jehož prostřednictvím by docházelo 
k vyvolávání zahraničních válek, drastickému oklešťování občanských svobod a 
překotně budované výstavbě NWO, která novým tempem akceleruje teprve od roku 
2020, během nějž se svět pohroužil do zásadní globální proměny v souvislosti s další 
uměle vyvolanou krizí, tentokrát koronavirovou. 

Právě koronavirus posloužil jako záminka k dalšímu řízenému pádu světové 
ekonomiky, na čemž jako v předchozích krizích nejvíce vydělávají bankéři a vládnoucí 
rodiny světovládců, zatímco drtivá většina populace na tom tratí nejen hospodářsky 
(viz zavřené soukromé i státní podniky), ale i občansky. Elity vůbec poprvé v dějinách 
ve falešném zájmu ochrany zdraví zavádějí globální restrikce, omezují svobodu 
pohybu, svobodu projevu, prosazují sociální izolaci, na kterou je podle nich nejlepším 
řešením očkování. Proces, jaký se dal do pohybu, je generálkou na budoucí celoplošné 
čipování obyvatel Země/Nuly a rovněž posledním předstupněm NWO, jenž bude 
naplno zaveden po rozdělení lidstva. Z chaosu, jaký vzniká a nadále bude vznikat, 
vzejde nový pořádek, který nastolí Datasystém ve spolupráci s Pseudotvůrci a 
Renegáty. Negativní bytosti, maskované do podoby světlonošů a mesiášů, pak přinesou 
řešení na vzniklou situaci. Pozemšťanům předvedou zázraky, poskytnou jim 
prostředky na nejpalčivější problémy lidstva, to vše za cenu odebrání posledních 
zbytků svobod, zavedení celosvětového univerzálního náboženství a mnoha dalších 
věcí spojených s vítězstvím negativního stavu na Zemi/Nule. 

Po roce 2020 elity již nepočítaly s Trumpem ve funkci prezidenta USA, jelikož pro 
aktualizované procesy globálního řízení se v této roli nadále nehodil. Ne náhodou bylo 
spuštění koronavirové krize elitami naplánováno třičtvrtě roku před prezidentskými 
volbami, v nichž se stal poraženým vítězem. Jak je to možné? U mnohých lidí, kteří 
stále věří v celoplanetární změnu k lepšímu, spravedlnost a návrat k tradičním 
hodnotám, si Trump získal sympatie. Z objektivního hlediska se stal mezi polovinou 
americké veřejnosti nejpopulárnějším prezidentem za posledních několik desetiletí, 
ani to ovšem nestačilo k obhájení jeho mandátu. Jak jsem již sdělil, vládci stojící „za 
oponou“ kvůli mnohým faktorům dopředu rozhodli o jeho výměně, se kterou ze své 
vůle sice nesouhlasil, ale musel se jí podvolit na základě závazku, jaký existuje mezi 
každým prezidentem a vyššími složkami řízení planety. Pokud by v uplynulém roce 
nedošlo ke spuštění koronavirové krize, volební podvod, jímž se protikandidát Joe 
Biden dostal do úřadu prezidenta, by před zraky veřejnosti byl těžko obhajitelný. Elity 
si byly dobře vědomy podpory, jaké se Trumpovi od veřejnosti dostalo, s čímž dopředu 
počítaly a bylo to v souladu s jejich zásadou „rozděl a panuj“, proto ve spolupráci s 
médii a frakcemi globalistů, podporujících rychlejší nasouvání NWO (a tudíž 
podporujících Bidena), vytvořily dojem, že Trumpův neúspěch ve volbách má na 
svědomí především neúspěšně zvládnuté řešení „pandemie“, jakož i další politické 
kroky, které byly stoupenci demokratů vnímány téměř vždy ve špatném světle. 
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Skutečný neúspěch republikánského prezidenta ve volbách byl ale daleko prozaičtější, 
neboť se uskutečnil na základě přímého zásahu vládnoucích iluminátských rodů, které 
se mezi sebou na odstranění Trumpa a jeho nahrazení Bidenem dopředu domluvily. Již 
v předstihu byl vypracován rozsáhlý volební podvod. Trump obdržel daleko více hlasů 
než jeho soupeř, proto by mu pohodlně stačily k obhájení mandátu. Nastavení 
softwarového počítání elektronických hlasů, jakož i znehodnocování papírových lístků 
během a těsně po volební noci ale vedly k tomu, že v klíčových státech vyhrál Biden, 
přestože z vůle lidu vyhrál jeho protějšek. Zmanipulované výsledky v těchto státech 
byly velice těsné, proto tým republikánského prezidenta výsledky voleb zpochybnil a 
napadl je u soudu – a to opět v souladu se světovládci, kterým žaloba u soudu nahrála 
do karet a společnost se tak už poněkolikáté znovu více rozdělila. Jak je známo, ani 
přepočítávání hlasů stanovený výsledek nezvrátilo, veškeré hlavní důkazy, vedoucí k 
odhalení podvodů, byly smeteny ze stolu, poté zameteny pod koberec, a tudíž zcela 
ignorovány. Ignorace byla uplatněna především nejvyššími soudními instancemi, které 
dostaly za úkol nebrat nijak na zřetel stopy vedoucí k důkazům o tomto podvodu. 
Soudci byli podplaceni a na základě právnických smyček pozemských pseudo-zákonů 
byla žádost o soudní přezkoumání voleb označena jako neopodstatněná. Přestože 
důkazů o zfalšovaných výsledcích existuje mnoho, elity „za oponou“ vydaly 
zainteresovaným elitám „na prknech jeviště“ přísný zákaz vynášet očividné důkazy na 
světlo oficiální cestou. Proto nikdy z úst žádného vysokého politika, ba dokonce ani z 
úst samotného Trumpa nikdy před veřejností nezazněla jediná podstatná indicie či 
očividný důkaz, z níž by zcela jasně vyplývala skutečnost zfalšovaných voleb. Žádný z 
jeho proslovů na toto téma nebyl rozveden nijak do hloubky, přestože bývalý 
prezident věděl o volebním spiknutí každý detail. Bylo mu však zakázáno v plné šíři 
promluvit. Ani další jedinci z řad vysokých šarží elit působících „na scéně“, které byly s 
podvodem do určité míry srozuměny, tak nikdy nemohly veřejnosti ozřejmit něco, co 
by podrylo zbývající zbytky důvěry v americkou demokracii, která demokracií není a v 
podstatě nikdy nebyla. Zfalšované volby tak mohly být řešeny pouze v kuloárech na 
neoficiálních místech, jako byly alternativní weby, alternativní média a další oblasti, 
které nejsou napojené na oficiální stanoviska světových sdělovacích prostředků a 
americké vlády a jejího soudnictví. Proto jen osoby s menším vlivem na veřejnost, jež 
nebyly přímo vázány mlčenlivostí a kterým zároveň nebyl poskytnut prostor ve 
velkých médiích, mohly o volebních podvodech otevřeně promluvit a přinést důkazy, o 
nichž nemalá část elitářské špičky „na scéně“ dobře věděla, ale nemohla s nimi 
vyrukovat, respektive část z nich (Trumpovi protivníci) ani ze samotné zásady 
vyrukovat nechtěla. Vše, co se odehrává, je velmi riskantní, ale důsledně promyšlená 
hra, kterou řídí umělá inteligence zóny vymístění – Datasystém, jenž hraje na 
šachovém poli hru za bílé i černé figurky zároveň. Proto i bývalou hlavou státu podaná 
a soudy následně smetená žaloba a opakovaná prohlášení Trumpa o zfalšovaných 
volbách byly a jsou v naprostém souladu s plány loutkovodičů na vyvolávání 
společenských rozporů. 

Dva týdny před oficiálním předáním prezidentské moci došlo k útoku demonstrantů 
na budovu amerického Kongresu ve Washingtonu, D. C. Světová média tuto událost 
vylíčila v souladu s notami zadanými elitami, které útok na Kapitol samy zosnovaly. 
Dne 6. 1. se ve vládní budově uskutečnilo oficiální potvrzení výsledků zfalšovaných 
voleb. Ten samý den měl Trump proslov ke svým příznivcům, které následně vyzval, 
aby vyjádřili před Kapitolem svůj názor a nesouhlas s výsledky, avšak výzva k 
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násilnému proniknutí dovnitř Sněmovny reprezentantů a Senátu z jeho strany 
nezazněla, čili on samotný za útok odpovědnost nenese. Po skončení proslovu se dav 
ke Kapitolu skutečně vydal. Elity dopředu věděly o tom, že demonstrace proběhne, 
proto do čela průvodu nasadily řadu agentů ze spolků podporujících Bidena (Antifa a 
spol.). Ti v převlecích Trumpových fanoušků pronikli přes chabou ochranku sídla vlády 
a dostali se dovnitř. Tato průbojná skupina agentů, rozmístěných na strategických 
pozicích, pak vytvořila řetězovou reakci, která s sebou strhla i dav opravdových 
Trumpových příznivců. I tak se převážná většina z nich násilí nedopustila, to měli na 
svědomí především zmiňovaní agenti a několik pod davovou hypnózou se 
nacházejících radikálů z řad obyčejných lidí. Stará metoda nastrčených agentů-
provokatérů je používána při všech významných revolucích už velmi dlouho. Svědkem 
toho byl i lid země československé při tzv. Sametové revoluci 17. 11. 1989. Studentský 
pochod z Albertova na Národní třídu byl při plánovaném převratu zosnován 
nastrčenými agenty StB, kteří vedli průvod po stanovené trase až na místo policejního 
zásahu. Zásah pak s dalšími předpřipravenými společenskými událostmi, jež nebyly 
zdaleka tak spontánní, jak je oficiálně vykládáno, vedl ke konci socialismu, o jehož 
deinstalaci bylo „za oponou“ rozhodnuto už dlouhé roky předtím. 

Média a politici za viníka násilného proniknutí demonstrantů do Kapitolu okamžitě 
označili Trumpa, jenž ale k něčemu takovému jednoznačně nevyzýval. Jen málokdo si 
byl schopen položit otázku, jaký prospěch by mu taková akce přinesla, kdyby za něčím 
takovým opravdu stál. Bývalý prezident si byl dobře vědom, že oficiální potvrzení 
Bidena prezidentem už nezvrátí, když soudní instance se přezkoumáním voleb odmítly 
zabývat. Věděl také to, že ani občanský nesouhlas s tím nic nezmůže (natož násilný). 
Trump vyzval demonstranty k vyjádření názoru pouze za účelem projevení formálního 
nesouhlasu, ne proto, aby tím na poslední chvíli dokázal něco zvrátit. Jako kádr elit 
chápe, že pokud se loutkovodiči na něčem dohodnou, nic nezastaví jejich kroky (v 
tomto případě dosazení Bidena), aby dosáhli svého. Trump měl od loutkovodičů 
vymezené pevné mantinely, v jakém ohledu a do jaké míry smí na zfalšované volby 
před svými davy poukazovat, aby mu jeho příznivci dali jednoznačně za pravdu, čímž 
se rozdělování společnosti jen prohloubilo. Trumpovo apelování na veřejnost v 
posledních týdnech a dnech jeho vlády v konečném důsledku podle plánu elit přispělo 
k tomu, že Biden svůj chatrný mandát na základě vzniklých událostí před polovinou 
amerického lidu upevnil, zatímco v těch druhých zesílil pocit křivdy a nespravedlnosti. 
Bývalá hlava státu neměla dopředu tušení, jaké pro ni negativní důsledky útok na 
Kapitol přinese, ani nevěděl, že k něčemu takovému vůbec dojde a že jeho řeč bude k 
něčemu takovému zneužita, nicméně hned po volbách dostal od elit „za oponou“ jasně 
na srozuměnou, že svůj post neobhájí. Na druhou stranu dostal svolení se proti 
výsledku voleb do určité míry veřejně ohradit, a dokonce podat soudní žalobu. Věděl 
Trump, co takovým počínáním činí? Pouze do omezené míry, která mu znemožňovala 
dohlédnout za horizont posléze proběhlých událostí, díky čemuž nebyl schopen 
dopředu odhalit následky svých kroků a prohlášení, plně spadajících pod kontrolu 
vyšších složek řízení. 

Hlavní důvod toho, proč agenti Antify, podléhající tajným iluminátským spolkům, v 
převleku Trumpových příznivců vnikli do Kapitolu, byl prostý: vykreslit Trumpa jako 
podněcovatele nepokojů a na poslední chvíli z něj učinit obětního beránka, uchvatitele 
moci neschopného si připustit prohru. Dále šlo o snahu před celým světem ukázat jeho 
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fanoušky jako ty, kdo věří „směšným a smyšleným konspiračním teoriím“ o 
zfalšovaných volbách, které vedou k podrývání americké demokracie a nemístnému 
chování, čímž se měla v očích veřejnosti také posílit legitimita volebních výsledků ve 
prospěch Bidena. Mnoho lidí to pak mělo vést k přesvědčení, že idea o jejich 
zmanipulování je zcestná. Zosnované násilí podle zadaných not elit nejvíce prospělo 
právě Bidenovi, který dva týdny po vytvořeném chaosu do prezidentského křesla usedl 
jako někdo, kdo obnoví „demokratický“ řád a pokusí se uklidnit rozjitřenou společnost. 
Bidenova demokratická strana získala po volbách převahu nad republikány v obou 
komorách Kongresu. V praxi to bude mimo jiné znamenat i pokračující odklon od 
tradičních hodnot a daleko viditelnější podporu nepřirozeností negativního stavu, 
které republikánská strana prosazuje zase v jiných oblastech. 

Proběhlé události byly další operací pod falešnou vlajkou v moderních dějinách 
Spojených států amerických. Tou doposud nejmarkantnější byl útok na Světové 
obchodní centrum 11. 9. 2001, kdy za použití výbušnin došlo k pádu mrakodrapů, 
odolných proti nárazu letadel s lehkou hliníkovou konstrukcí, která dle oficiální verze 
dokázala proniknout železobetonovým masivem a způsobit jeho následný kolaps. 
Stejně jako 6. 1. 2021 byla před Kapitolem v souladu s vůlí loutkovodičů pouze slabá 
ochranka, přes kterou agenti a jimi následovaný dav snadno pronikl do nitra budovy, 
tak i v roce 2001 byla protivzdušná obrana proti letadlům, uneseným údajnými 
teroristy z Al-Káidy, neaktivní, díky čemuž bylo schopno „letadlo“ narazit i do jedné z 
nejzabezpečenějších budov planety, Pentagonu, ve kterém „letadlo“ (ve skutečnosti 
naváděná raketa) zanechalo díru bez stop po křídlech. Letecké trosky k nalezení 
nebyly, desítky kamerových záznamů z okamžiku nárazu navíc tajné služby zabavily a 
nikdy veřejnosti neukázaly. 

Biden, reprezentant frakce elit podporující rychlejší nasouvání NWO, je pro 
světovládce na postu prezidenta USA v době razantního oklešťování osobních svobod 
daleko vhodnější loutkou než jeho předchůdce. V konečném důsledku je jedno, kdo je v 
této zemi nebo kdekoli jinde na světě prezidentem, premiérem či řadovým politikem, 
protože vše je řízeno přisluhovači Pseudotvůrců a Renegátů, do jednoho ovládaných 
Datasystémem. V následujícím období budete svědky pokračujících restrikcí, 
konstruovaných salámovou metodou ve smyslu „dva kroky vpřed k NWO (utažení 
šroubů) a jeden krok vzad (zdánlivé a dočasné uvolnění)“. To se netýká jen USA, ale 
celé planety, na níž bude docházet ke stále viditelnější dekadenci v oblasti politiky, 
kultury, hospodářství i všech dalších oblastí lidské existence. 

Centralizace moci do nadnárodních rukou a konflikty v různých podobách budou 
pokračovat i nadále s tím, jak se bude blížit vítězství negativního stavu na Zemi/Nule. 
Vy, mí představitelé, spolupracovníci a přátelé však můžete být naprosto klidní, neboť 
vzrůstající úpadek světa, nestabilita a temnota se vás netýká. Máte mě, pravého 
Boha/Bohyni na své straně a ve svém srdci, díky čemuž jste zářícími majáky, 
pomáhajícími energie protistrany vyvažovat. Nemusíte se obávat nedostatku a toho, že 
by vás změny, jakými si lidstvo prochází, jakkoli poškodily. Ve svých nitrech máte 
naopak důvod k radosti a oslavám, protože se neustále přibližuje okamžik vašeho 
vytržení z této reality, ke kterému u vás a všech jedinců připravených na život v 
pozitivním stavu dojde nejpozději při závěrečné fázi rozdělení lidstva. Do doby 
završení vašich pozemských poslání máte maximální boží ochranu, abyste veškeré 
životní zkoušky zvládli a negativní vlivy v tomto světě na vás zásadně nedoléhaly. 
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I nadále si udržujte svůj klid a nadhled, kterým se společně s dalšími osobními 
vlastnostmi a životem v souladu s idejemi Nového Zjevení stáváte příkladem pro své 
bližní a pro nepřeberné množství dalších bytostí, jimž pomáháte k návratu z 
antivesmíru do mé boží náruče. Odpouštějte nejen sobě, ale i všem, kdo jako herci v 
tomto multivesmírném divadle hrají své negativní životní role v podobě elit, politiků a 
dalších, a to nejen na Nule, ale kdekoli v zóně vymístění. Právě díky nim se okamžik za 
okamžikem vyčerpává užitečnost negativního stavu a opět díky nim můžeme v novém 
cyklu času nastolit plnost pozitivního stavu. Něco takového by se samozřejmě neobešlo 
bez vás, kteří jste v roli mých reprezentantů, přinášejících lásku, spásu a milosrdenství 
k těm, kdo jsou už připraveni navrátit se ke mně. V pravý čas se na tuto cestu vydají 
všichni včetně Donalda Trumpa, kterému tímto ze srdce děkuji za skvěle odehranou 
roli v pozici prezidenta USA od ledna 2017 do ledna 2021. Těším se na pokračování 
dalších rolí nejen jeho, ale i všech ostatních mých dcer a synů, kteří v novém cyklu času 
budou svá dějství sehrávat už na ryze pozitivním základu. 

S láskou k vám všem 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 20. 1. 2021 
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210114 PROČ JE DŮLEŽITÁ PŘÍTOMNOST PÁNA JEŽÍŠE KRISTA 
V TĚLE ŽENY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

v této době jste svědky zesíleného třídění v řadách našeho Týmu, které je na jedné 
straně spojeno se zrychlujícím se duchovním vývojem těch, kteří berou tuto Misi jako 
prioritu, na straně druhé souvisí se zesilujícím tlakem Datasystému, jehož důsledky 
ovládání pociťujete nejen vy, ale potažmo celé lidstvo, propadající se s touto realitou 
hlouběji do zóny vymístění. 

Účast každého z vás v této Misi je zcela dobrovolná a vyplývající z předinkarnační 
dohody, která vám ponechává úplnou svobodu vaše rozhodnutí během vaší životní 
cesty kdykoli přehodnotit. Tento Tým, budovaný na fyzické úrovni od roku 2015, je 
vyplněn bytostmi z obou polarit Multivesmíru a několika pravými lidskými tvory. 
Všichni ti, kdo ze svobodné vůle, v čistotě svého srdce, s kladným a dobrým úmyslem 
přijímají moji Novou a Nejnovější přirozenost = Pán Ježíš Kristus & Pán Ježíš Kristus 
Boží Rodina, jsou mými pravými představiteli s různou mírou spojení na mě ve svém 
nitru, vyplývajícího především z charakteru jejich individuální role, původu a stupni 
duchovního zatížení. Mezi mými představiteli je převážná většina těch, jejichž víra je 
hluboká, silná a uvědomělá, proto ani největší útrapy a zkoušky tyto spolupracovníky 
nevedou k oslabení jejich víry a důvěry ve mě a můj plán. Velmi často si ve svých 
každodenních životech všímáte dokonalosti a synchronnosti různých situací, jakých 
jste na své cestě svědky. Mimo to máte silný niterný důkaz o tom, kdo jsem a kdo je 
moje přímá inkarnace Jana. Takto blízký stupeň sjednocenosti a spolupráce se mnou 
na duchovní, zprostředkující, a nakonec i fyzické úrovni vás opravňuje nenazývat se 
věřícími (jež přímou zkušenost s Bohem nemají), nýbrž vědoucími jedinci, mojí první 
linií, která je šiřitelem Pravdy obsažené v mých slovech. Jste rovněž nositelé mých 
absolutních aspektů v relativní podobě, které přinášíte na tuto planetu a mezi bytosti v 
zóně vymístění, kteří díky vám nalézají tu správnou cestu do mé náruče. 

Mezi mými více či méně blízkými spolupracovníky v průběhu uplynulých let byla i řada 
těch, jejichž víra byla z různých důvodů pouze částečná, a stupeň přijímání mojí Nové a 
Nejnovější přirozenosti prostupoval jejich podstatu jen v omezené míře. Už několik 
kdysi aktivních a s božským lidstvím se stýkajících se jedinců v určitém okamžiku 
otočilo proti mně/nám, odvrátilo se a šlo si svou cestou, která vedla buďto do 
Antitýmu, útočícího na naše představitele, nebo na samostatnou dráhu, na níž Boží 
Rodina už v jejich preferencích nikterak nefiguruje. Pohnutky těchto jedinců k tomuto 
rozhodnutí byly různě motivované, nicméně vedoucí ke stejnému cíli: pádu na 
duchovní cestě. 

Kdokoli přijal do svého srdce Novou a Nejnovější přirozenost Boha/Bohyně a pak se 
od ní odvrátil, stal se snadnou kořistí pro Datasystém a mnohé další přisluhovače 
negativního stavu, kteří ho svedli na scestí, načež se stal jejich nevědomou loutkou. 
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Dokonce i ten, kdo přijde do styku s oběma mými přirozenostmi, ztotožní se s nimi, ale 
poté se odvrátí jen od jedné z nich (obvykle od té Nejnovější), a to s jakýmkoli, byť 
zdánlivě pozitivně působícím úmyslem, ztrácí niterné napojení na Zdroj všeho života. 
Hovořím zde teď o té skupině bývalých spolupracovníků, kteří se uchýlili pouze k 
první dávce Nového Zjevení od Petra D. Francucha, přestože zároveň disponovali 
poznáním Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, předaného přímo mnou v 
ženském těle, které dotyční odmítli jako výplod choré mysli, či dílo temné strany. Tedy 
pro zopakování a doplnění výše formulovaných informací: Pouze ten, kdo první dávku 
Nového Zjevení čte a aplikuje její ideje do svého života, přičemž nikdy nepřišel do 
styku s druhou dávkou Nového Zjevení, je mým představitelem s niterným napojením 
na mne. Kdo však už alespoň zčásti druhou dávku přijme a na základě jakýchkoli 
faktorů ji označí za blud a navrátí se zpět k prvotině mého slova, stává se nevědomou 
obětí ovládacích programů. Protože negativní stav přebírá stále více aspektů zdejšího 
bytí, v uplynulých letech vyvinul vysoce sofistikovanou metodiku ovládání mysli a 
zapouzdřování srdce, kterou v posledních dvou desetiletích (po odvolání Petra D. F.) 
aplikuje především na představitele spojené pouze s první dávkou Nového Zjevení. 
Proto se i řada těch, kdo nikdy předtím nepřišli s druhou dávkou a mým ženským Já 
jakkoli do styku, ale narazí na někoho, kdo je s touto druhou dávkou spojen, se při 
myšlence na pokračování Nového Zjevení zhrozí a označí ji za něco, co rozhodně není 
ode mne, a tudíž to nemůže stát na pozitivním základu. Drtivá většina těch, kterých se 
to týká, dojde k tomuto chybnému závěru, aniž by měla vůbec snahu pokračování 
mého slova jakkoli prozkoumat a seznámit se s ním nikoli zevrubně, nýbrž do hloubky. 
Pouze ten čtenář Nového Zjevení, který při čtení do té doby jemu neznámé druhé 
dávky čte toto pokračování s otevřeným srdcem a za náležitého použití všech idejí 
první dávky, dojde ke správnému závěru, že Nové Zjevení, předané mnou v těle Jany, je 
pravým božím slovem, postaveném a dále konstruovaném na ryze pozitivním základu. 
Něčeho takového ale nejsou schopni docílit ti, na něž působí výše zmíněná 
sofistikovaná metodika ovládání mysli a zapouzdřování srdce, speciálně vyvinutá 
Datasystémem přímo pro příjemce první dávky Nového Zjevení. Toto působení 
Datasystému jsou dotyční schopni anulovat pouze tehdy, když ke Zjevení od Petra 
přistupují správně, s čistým a dobrým úmyslem a s vědomím pulzující dynamiky 
pozitivního stavu, jakého by tito jedinci měli být reprezentanty. 

Pro ty, kteří se považují za strážce čistoty idejí Nového Zjevení a zároveň odmítají 
připustit jeho pokračování, pokračující změny v mojí Nové přirozenosti, jakož i 
přítomnost Pána Ježíše Krista v ženském těle, se toto Zjevení stalo pastí. Ta je 
způsobena dogmatickým lpěním na výrocích, které jsem sdělil v 80. a 90. letech 
minulého století a na přelomu tisíciletí, jako by tito jedinci nechápali hlavní smysl toho, 
co jsem na stovkách a stovkách stránek lidstvu a celému Multivesmíru z lásky předal. 
Pouze negativní stav je stagnace. Já, Pán Ježíš Kristus, v novém cyklu času Pán Ježíš 
Kristus Boží Rodina (s dosahem této přirozenosti už na současný cyklus času) jsem 
neustálá změna a plynutí, tudíž i moje výroky vždy byly, jsou a budou v nadcházejícím 
kroku vždy doplněny o něco zcela nového a jedinečného, co je přidruženo buď k tomu 
stávajícímu, nebo je to stávající odstraněno, aktualizováno či přetransformováno. 
Důkaz toho lze najít ve všech knihách předaných Petrem, jemuž jsem své prvotní knihy 
(Základy lidské duchovnosti, Kdo jsi a proč jsi zde? a další) diktoval na mnohem nižší 
duchovní úrovni, než byla úroveň předaná ve vlastním Novém Zjevení Pána Ježíše 
Krista, Koroláriích a Dialozích. V každé knize, dokonce v každé kapitole a řádku jsem 



 

103 
 

své ideje doplnil o něco nového, přesahujícího, kdežto to stávající jsem zopakoval 
(bylo-li třeba), redefinoval nebo vypustil, pokud to posloužilo svému účelu. 
Nejviditelnější změna nastala v ohledu, kdy jsem se stal/a z Nejvyššího Pánem Ježíšem 
Kristem. Dogmatický výklad první dávky Nového Zjevení slouží na druhou stranu jako 
pojistka, že mě v ženském těle přijmou jen ti, kdo jsou na to skutečně připraveni, tedy 
ti, kteří přistupují k první i druhé dávce Nového Zjevení náležitým způsobem 
popsaným výše. 

Změny v Nové a z toho vyplývající nedávno odhalené Nejnovější přirozenosti jsem 
několikrát avizoval na více místech, například v Dialogu č. 100 (viz citát): 

„(…) V současnosti vstupujete do nové fáze pokračujícího posunu, ve které bude cítit 
první příval těchto předem přicházejících energií a která zvěstuje událost uzavírání 
nebo ukončování všeho starého a zavedeného v rámci tohoto časového cyklu a příchod 
něčeho nového a úplně odlišného, co nebylo nikdy předtím zažité. První vlna těchto 
energií se týká výlučně závěru nebo konce všeho starého a vžitého. Jejich druhá vlna se 
týká charakteru nově zaváděné přechodné periody, která předchází nástupu nového 
časového cyklu. A třetí vlna těchto energií se týká výlučně povahy nové duchovní 
složky uvolněné z absolutního stavu, kondice a procesu mojí Nové přirozenosti. Uvnitř 
této třetí vlny zmíněných energií je zapuštěný zvláštní typ odlišné energie, která 
obsahuje něco úplně nového, týkající se mojí absolutní Nové přirozenosti. Týká se to 
dvou úrovní změn: Jednou úrovní je nová forma vztahu, který bude navázán a ke 
kterému bude docházet mezi absolutním – mnou, a relativním – všemi sentientními 
entitami. Druhá úroveň se týká dynamiky změň uvnitř mojí Nové přirozenosti ve 
vztahu k tomu, jak ji chápou relativní sentientní entity. 

Toto vyhlášení o dynamice změn uvnitř mojí vlastní Nové přirozenosti musíte chápat 
prostřednictvím faktoru mého dobrovolného přizpůsobení se potřebám mého Stvoření 
a jeho Multivesmíru a potřebám všech relativních sentientních entit. Jak víte, nikdo 
není schopný obsahovat nebo přijmout do sebe absolutnost mojí přirozenosti v její 
úplnosti. Filozoficky řečeno, a toto bude těžké pochopit, uvnitř mého absolutního 
stavu, kondice a procesu jsou všechny změny mojí přirozenosti a dynamika těch změn 
věčně přítomné diskrétním, simultánním, bezčasovým a bezprostorovým způsobem. V 
tom smyslu, a jen v tom smyslu, můžete říct, že Já se nikdy neměním, protože všechny 
moje změny jsou věčně přítomné ve mně v každém čase a ne-čase. Tento způsob mého 
fungování je však pro relativní sentientní entity nepředstavitelný a nepochopitelný. 

V procesu tohoto uvolňování, jak je energie, která ho předchází, zaregistrovaná v mém 
Stvoření a jeho Multivesmíru a jak proniká do podvědomí sentientních myslí, nese s 
sebou nanejvýš důležité poselství pro ně všechny. Tím poselstvím je, že do centra 
pozornosti bude přicházet nové, odlišné a vyšší pojímání mojí Nové přirozenosti a 
jejího obsahu a jak ji bude potřebné chápat, přijímat a aplikovat v životech každého – 
jako integrální součást brzy uvolněné (v bezčasovém smyslu) velmi důležité duchovní 
složky ze mě, která bude tvarovat, formovat a dávat život následujícímu časovému 
cyklu, ve kterém nebude existovat žádné místo pro nic z negativního stavu a z 
negativních aspektů lidské přirozenosti, aby to sužovalo tok jeho duchovního pokroku. 

Toto poselství připraví vědomí každého na přijetí faktu, že ačkoli všechno, co souvisí s 
mojí Novou přirozeností, co bylo všem k dispozici do tohoto momentu, je pravdivé, 
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správné a náležité, navzdory tomu je to jen velmi malá část celku toho, co moje Nová 
přirozenost skutečně obsahuje a z čeho skutečně sestává anebo čím skutečně je. 

Nezapomínejte, že hlavní záležitostí je tu blížící se změna v mojí Nové přirozenosti 
anebo, abych byl ze svého hlediska přesnější, blížící se uvolnění něčeho úplně nového a 
odlišného v mojí Nové přirozenosti, co do tohoto momentu nebylo nikomu k dispozici. 
Vždy, když se děje něco této velikosti a důležitosti, hluboko to ovlivní a změní každého 
všude a v každé době. Neexistují žádné kouty, kde by se bylo možné schovat se před 
tímto vlivem. (…)“ 

Ona nová forma vztahu (viz první odstavec citátu), ke které bude docházet mezi 
absolutním a relativním, vyplývá ze zahrnutí ženského aspektu zlidštěného božství do 
absolutní povšechnosti, která se tak v novém cyklu času naplno stane Pánem Ježíšem 
Kristem Boží Rodinou. Na základě toho budu moci s ostatními bytostmi komunikovat 
nejen jako oboupohlavní Bůh/Bohyně v mužském těle, ale i v těle ženském, a zároveň v 
těle našich dvou dětí a taktéž přímých božích inkarnací – chlapce a dívky, které se mně 
a dočasně relativní Janě narodí na Nové Zemi. Po eliminaci negativního stavu s ní 
projdou fúzí a stanou se absolutními. Dynamika změn uvnitř mojí Nové přirozenosti na 
základě faktoru mého dobrovolného přizpůsobení se potřebám mého Stvoření a všech 
jeho obyvatel se dotýká samotného aktu, znamenajícího nejprve vydělení relativní 
ženské podstaty z absolutního do relativního stavu, její zakušení života na planetě 
Nula, převibrování na Novou Zemi a na samém konci cyklu času její znovusjednocení s 
absolutnem, jímž si projdou i již zmiňované další dvě relativní inkarnace 
Boha/Bohyně, které však už nebudou mít za cíl projít si zkušeností s negativním 
stavem. Nejnovější přirozenost Pána Ježíše Krista Boží Rodiny tak dojde se spuštěním 
nového cyklu času na globální úrovni svého plodného dozrání a bude to právě tato 
přirozenost, která bude následující úsek dějin veškerenstva řídit. 

V Koroláriích na str. 196 jsem mimo jiné uvedl další výrok, bezprostředně se vztahující 
k oběma mým inkarnacím do těla Ježíše a Jany: 

„(…) Absolutno Božské lásky a Božského dobra ustanovuje Absolutní feminitu Pána 
Ježíše Krista a Ježíš je ztělesněním ženských principů, protože Její Božství (Ježíš) bylo 
učiněno lidským. Na straně druhé Absolutní Božská moudrost a Pravda Pána Ježíše 
Krista ustavuje Absolutní maskulinitu Pána Ježíše Krista a Kristus je ztělesněním 
maskulinních principů, protože Jeho Lidství (Kristus) bylo učiněno Božským. (…)“ 

Z výše zmíněného vyplývá, že ženský relativní princip vydělený z absolutna, 
označovaný pojmem Ježíš (týká se obou částí tohoto principu), byl učiněn lidským, 
kdežto ještě nebyl učiněn božským, nikoli však ve smyslu, že by nebyl božským sám o 
sobě, nýbrž v tom smyslu, že ještě neprošel fúzí s absolutnem jako jeho mužský 
protějšek. Je známo, že dříve Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus, později Pán Ježíš Kristus 
Boží Rodina, je oboupohlavní bytost, dodávající životní energii celému Multivesmíru. 
Proto jen díky tomu, že v sobě obsahuji maskulinní a feminní aspekt v rovnováze, 
mohu od věčnosti do věčnosti tvořit. Abych se přiblížil všem lidem a potažmo všem 
bytostem ve Stvoření a zároveň eliminoval negativní stav a přivedl všechny padlé 
bytosti zpět do milující náruče, do plnosti života v pozitivním stavu, musel jsem se 
nejprve inkarnovat do mužského těla Ježíše Krista, projít všemi stupni zóny vymístění 
a po dokončení poslání nechat splynout relativní část sebe samého se svým 
absolutnem. To také vyústilo ve změnu božské přirozenosti, která se z Nejvyššího 
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přeměnila na Pána Ježíše Krista. Mnozí čtenáři první dávky Nového Zjevení, odmítající 
jeho pokračování, tvrdí, že není potřeba druhé přímé inkarnace Pána Ježíše Krista, 
když Nová přirozenost funguje v rovnováze obou principů. To je sice pravda, nicméně 
kdybych ze svého absolutna nevydělil i svou ženskou podstatu a nezažil typický lidský 
život prostřednictvím ženského Já (zlidštěného božství), celý proces ukončování 
negativního stavu by nemohl být zdárně dokončen. 

Je mnoho důvodů, proč by bez této zkušenosti nemohla do jsoucna a bytí v novém 
cyklu času vstoupit plnost života v pozitivním stavu. Ten nejzávažnější důvod tkví v 
samotné podstatě eliminace zel a nepravd. Ženský princip byl Pseudotvůrci daleko více 
zprzněn než jeho protějšek. Abych jako absolutní Pán Ježíš Kristus mohl eliminovat 
něco, co nepochází ze mě samotného, přestože to moje energie udržuje v chodu, bylo 
potřeba zažít negativní stav a typický lidský život z první ruky – nejprve jako muž, o 
téměř dva tisíce let později i jako žena. Pokud bych tento stav zažil jako relativní Bůh v 
lidském těle pouze z hlediska mužského aspektu, nejenže by tím nemohl být negativní 
stav eliminován do té nejdůslednější míry, kdy z jeho aspektů nezůstane zcela nic ve 
sktruktuře jsoucna a bytí, ale zabránilo by se tím i dalším změnám v mojí božské 
přirozenosti. Nejen Já, ale i celé Stvoření by bylo ochuzeno o poznání toho, jaké to je 
přiblížit se lidem a všem bytostem jako Pán Ježíš Kristus v těle ženy a zažít negativní 
stav z pozice feminního principu, který by bez něčeho takového nemohl být zdárně 
očištěn a navrácen ke své původní přirozenosti. Jak můžete jako absolutní, 
oboupohlavní Bůh/Bohyně očišťovat něco relativního, co není vaším vlastním 
výtvorem (tzn. negativní stav a jeho finální produkt – lidský život), pokud to zažijete 
pouze z hlediska muže, když na tom, co chcete očišťovat, závisí i zažití tohoto stavu z 
hlediska ženy? Pro můj Multivesmír i pro mne samotného by bylo velice zvláštní, 
pokud bych se jako někdo, kdo v sobě zahrnuje oba aspekty v harmonické koexistenci, 
inkarnoval pouze do mužského těla, čímž bych zcela postrádal zkušenost toho, jaké to 
je být relativním Bohem, respektive Bohyní. Relativní božské ženství by tímto 
postrádalo zkušenost s fúzí. Ježíš Kristus (stejně jako nyní Jana) ve svém relativním 
božství obsahoval oba principy v rovnováze, to ovšem není totéž, jako zažívat se v 
relativní podobě výhradně jako muž a nyní zažívat se v relativní podobě výhradně jako 
žena. Aby nebylo třeba dvou božských inkarnací na planetě Nula do lidských těl od 
Pseudotvůrců, musela by tato těla být androgynní, tedy oboupohlavní ve zcela 
vyvážené formě. 

Třetí a čtvrtou inkarnací Pána Ježíše Krista do lidského těla na Novou Zemi bude 
kromě jiného docíleno toho, že sám sebe zažiji v relativní podobě na území pozitivního 
stavu v Novém Vesmíru, který je zcela zbaven vlivu stavu negativního. Skrze sebe 
samého ve formě chlapce a dívky, kteří se později stanou dospělými jedinci, ale i 
nadále se budou moci ukazovat v dětské podobě kdekoli v Multivesmíru, tak poprvé 
poznám, jaké to je žít mezi lidskou rasou, stvořenou přímo mnou, aniž bych skrze tuto 
třetí a čtvrtou inkarnaci (dvojčata) přišel do předchozího styku s negativním stavem. 
Čtyřmi božskými inkarnacemi, z nichž jedna (Ježíš) už prošel fúzí s absolutnem, kdežto 
zbývající tři tato fúze teprve čeká ve vzdálené budoucnosti, se tak vybuduje úplně nový 
vztah a interakce mezi mnou a všemi sentientními entitami. Na základě Nejnovější 
přirozenosti budu s bytostmi udržovat a rozvíjet daleko osobnější a po všech 
stránkách naplněnější formy vztahů. Pána Ježíše Krista Boží Rodinu tak budou 
sentientní entity moci vnímat jako muže a ženu v dospělém i dětském provedení. 
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Nejnovější přirozenost bude na všech třech úrovních vyjadřovat podstatu zlidštěného 
božství a zbožštěného lidství v tom nejčistším stavu i procesu, a to s univerzálním 
dopadem na každého člena Multivesmíru, nehledě na to, zda je nebo bude dotyčný 
jedinec členem lidské rasy či nikoli. Svůj vnější vzhled přizpůsobuji a nadále budu 
přizpůsobovat každé civilizaci v univerzu. Další informace o mé Nejnovější 
přirozenosti naleznete v Doplnění č. 1 Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. 

Na závěr použiji výňatek z Korolárií, str. 208, v němž jsem zřetelně nastínil budoucí 
vývoj ohledně přenosu božího slova po odchodu Petra D. F. z planety Nula: 

„(…) V tomto ohledu si máte být vědomi faktu, že Petr je zprostředkovatelem přenosu 
Nového zjevení a jeho doplnění je během tohoto jednotlivého časového období a 
pokud je fyzicky přítomen na planetě Nula jedinou oprávněnou osobou na této planetě, 
která smí náležitě vykládat, vysvětlovat a sdělovat pojetí, ideje, pojmy a principy 
Nového zjevení, aby se vyhnulo desinterpretaci a nesprávnému pochopení, kdykoliv je 
ohledně nich nějaká pochybnost, nejistota a zdráhání se. Za tímto účelem a pouze v 
tomto ohledu bude fungovat jako konečný rozhodce. (…)“ 

K tomu se vztahuje i následující citát z úvodu Nového Zjevení: 

„(…) Jakékoliv změny nebo dodatky v tomto ohledu, má-li k nim vůbec dojít, musí přijít 
přímo od Pána Ježíše Krista. Vždyť nakonec je to jeho/její kniha. A ovšem takové 
změny nebo dodatky mají opět přijít přes Petra. Když, nebo jestli Petra již nebude, aby 
dělal tuto důležitou práci, pak jenom tehdy bude Pánem Ježíšem Kristem zvolen někdo 
jiný pro transmisi nové knihy nebo knih, které by byly logickým pokračováním, nikoliv 
revizí (v rámci obsahu) této knihy (…)“ 

Petr byl během svého života na Nule vskutku jediným zprostředkovatelem Nového 
Zjevení. Tato role skončila v roce 2001, necelých 16 měsíců po narození druhého 
transmitera Michala R., který převzal úlohu zprostředkovatele božího slova v rámci 
probíhající Mise Boží Rodiny. S pokračování knih Nového Zjevení jsem v letech 2014 až 
2015 začal nejprve Já osobně v těle Jany, v této práci prostřednictvím Doplnění a 
aktuálních sdělení pokračuje Michal, jehož zprostředkování mého slova je oním 
logickým pokračováním Nového Zjevení předaného Petrem, o kterém se píše v jeho 
úvodu. Transmise bude v nové podobě pokračovat po zahájení Mise z Nové Země a 
boží slovo bude doplňováno o stále nové informace, fakta, poznatky a duchovní ideje. 

S láskou ke všem bytostem Multivesmíru 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 14. 1. 2021 
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210101 O ŽIVOTĚ V PRAVÉM STVOŘENÍ 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

 

V rajských světech Stvoření budete žít úplně jiným způsobem života, v němž konečně 
dosáhnete svého plného potenciálu. Zúročíte vše, co jste během pozemské cesty zažili, 
stanete se učiteli mnohých, kteří neměli to štěstí dostat se na planetu Nula v době 
transformace. Už nebudete svázáni pozemskými pravidly, nebudete čelit otrockému 
finančnímu systému a chození do zaměstnání, odpadne vzdělávací systém vymývající 
mozky, masová média formující veřejné mínění se také stanou minulostí. Vaše tělo 
bude stále mladé, nepodléhající zkáze, přičemž nebude potřebovat několikahodinový 
spánek. Budete se cítit stále svěží a plní energie, které bude všude dostatek. Odpadne 
nutnost nakupovat jídlo, vařit z něj oběd a večeři, domácnost nebude zamořovat 
všudypřítomný prach, nebude třeba mít ani skříň plnou ošacení, musející se na Nule 
prát v pračce. Den se nebude střídat s nocí, protože tma v pozitivním stavu v žádné 
podobě neexistuje. Terén nebudou brázdit silnice, ovzduší nebudou zamořovat hlučné 
dopravní prostředky a továrny, příroda nebude trpět pod návaly odpadků, v lesích se 
nebude kácet dřevo, mírumilovná zvířata nebudou čelit pytlačení a vzájemnému 
souboji o teritorium. Obyvatelé Nové Země nebudou muset čelit ani výkyvům počasí, 
jeho cílenému řízení, nadměrnému horku či zimě a podobně. Města, kde se na pár 
kilometrech čtverečních tísní množství lidí, budou také minulostí. V 5. dimenzi už 
nebudou přítomna ani jakákoli náboženství, bludné filozofické systémy, z obyvatel 
nového světa odpadne i systém ovládání, způsobující na Nule vzájemnou nevraživost 
mezi jednotlivci i celými národy, které se nejen kvůli rozdílné kultuře, jiným 
historickým zkušenostem, odlišné mentalitě a protichůdným politickým systémům 
mezi sebou neshodnou, což vyvolává uměle živené mezinárodní napětí, harašení 
zbraněmi a války. Dorozumívacím prostředkem bude jednotný světový český jazyk, 
jenž se bude stále vyvíjet a bude doplněn o množství nových výrazů. Zaniknou naopak 
ta slova, která vyjadřují nějakou negativní skutečnost. V novém světě si budete užívat 
svobody plnými doušky a na vlastní kůži prožijete dosud nepoznané krásy pozitivního 
stavu, skýtajícího nepřeberné množství dobrodružství. Čeká vás zasloužený život v ráji, 
jehož různá zákoutí budete na mezihvězdných i mezivesmírných cestách napříč 
dimenzemi prozkoumávat a při tom poznávat stále nové bytosti různých galaktických 
národů, s nimiž budete rozvíjet láskyplný vztah a vzájemně se tak obohacovat. Je na co 
se těšit. Buďte vytrvalí ve své víře a poslání a nevzdávejte svou misi, protože Já jsem 
stále s vámi a podporuji vás ve vašem úsilí, kterým odvádíte úžasnou práci pro celek, 
po jejímž završení vás čeká vysněný věčný ráj, jenž předčí jakékoli vaše představy. 
Vaše poslání neskončí ani tehdy, ale už nebude náročné a plné odříkání, nýbrž bude 
vyplněno neutuchající radostí, štěstím a harmonií. Těším se na to, až vás v pravý čas 
přivítám v mém Království. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 1. 2021 
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