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SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO ŠTĚPÁNKU HOLUBOVOU 

  

Milovaná Štěpánko, 

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina tvořím bytosti čistě pozitivní a v rámci jejich 
relativnosti dokonalé. Některé dočasně nasadily masku za účelem sehrání důležité role 
v zóně vymístění, kam jsi v kontextu planety Nula vstoupila i ty, avšak ne proto, aby 
bylo primárním cílem tvého poslání sehrát roli negativní, nýbrž abys Mým dcerám a 
synům v temnotách pomohla ze zajetí a útlaku. Tvé nitro proto zůstalo plně zářit, aby 
osvětlovalo Mým dětem stezku, která je se správnými ukazateli v srdci navede 
bezpečně Domů. 

Když jsem tě ve svém lůně tvořil, měl jsem s tebou velké plány, jež se budou odehrávat 
až na věčnost. Jedním z těchto plánů, platných pro současný cyklu času, je tvoje bytí 
Mojí představitelkou, reprezentantkou a Mou mluvčí na podstatných místech a v 
kontextu potřebných situacích jak v tomto hrubohmotném světě, tak i ve sféře 
zprostředkující a duchovní. Jsem ti osobně velmi vděčný, že jsi toto poslání s radostí 
přijala a zhostila ses ho způsobem, který se na Mou vyslankyni sluší a patří. Přistupuješ 
ke svému úkolu se vší potřebnou uvědomělostí, zodpovědností, moudrostí, s vírou a 
důvěrou ve Mě, v niterné vedení a v to, že vše je skvěle synchronizováno Mojí Božskou 
prozřetelností. Tak se stáváš příkladem ženy žijící v Pravdě a Lásce, která je pro tebe 
vším, neboť jsem této energie a idejí ukončujících negativní stav původcem a 
garantem, do jehož náruče se pravidelně odevzdáváš, protože víš, že činit tak je 
přirozené, bohulibé a žádoucí. Jsi i nositelkou rovnováhy a harmonie, kterou na 
esenciální bázi naplno přijímáš a necháváš ji ze sebe zase vystupovat, aby proudila do 
všech potřebných sfér a pomohla probudit a povzbudit duchovně spící obyvatele 
pekel, kteří i za tvé výrazné asistence začínají procitávat z letargie a vnímat své vlastní 
světlo. Pro bytosti z obou stavů Multivesmíru jsi vlídnou osobou, kterou vrchovatě 
naplňuje Mé milosrdenství, jež necháváš obohacovat svou překrásnou esencí, 
pomáhající rozpouštět krustu v duchovním středu mnohých nositelů života. Máš 
líbezně jemnou energii, která ve spojení se silou Nové a Nejnovější Boží Přirozenosti 
dokáže proniknout i skrz ty nejtvrdší skály a překlenout i ty největší antivesmírné 
dálavy, aby doputovala k duchovně připraveným jedincům, chystajícím se k započetí 
procesu vlastní spásy. Všem, kdo jsou alespoň do určité míry otevřeni novému 
poznání, ukazuješ vlídnou tvář pozitivního stavu, který nosíš v sobě, aby ses o něj 
dělila s těmi, kteří se chtějí s ideami Nového Zjevení a s charakterem pravého života 
ztotožnit. Když Mé děti cítí dotek tvého úžasného Já, nabývají chuť být ti při zachování 
jejich vlastní individuality podobní a navázat kontakt i s ostatními členy Boží Mise, s 
nimiž funguješ v rozmanitém, skvěle se doplňujícím celku, kde každý vykonává to, co je 
nutné pro budoucí ukončení zel a nepravd. Když obyvatelé pekel cítí, jak nádherné je 
tvoje věčné Já, které jsem obdařil takovými dary a talenty, jaké jsou pro tebe v 
kontextu tvého nesmrtelného bytí ty nejlepší možné, i oni začínají toužit po tom, aby 
byli tak čistou, nevinnou a Lásku přijímající buňkou na Mém těle. Pokud je jejich touha 
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upřímná a myšlená vážně, pak jim nic nebrání v započetí cesty vedoucí do 
osvobozujícího cíle, jenž je zároveň novým začátkem. Jsem hluboce rád za to, že jsi jim 
tak nápomocná a že je tvá multidimenzionální práce ve prospěch konečného vítězství 
Dobra tak úspěšná a účinná. Je to dáno tvými každodenními správnými volbami, které 
jsou pro vás všechny předpokladem pro růst k přesahujícím celkům. Proto i ten nejvíce 
zatížený jedinec v Mém Týmu, jehož volby jsou dlouhodobě správné a spjaté se čtením 
a aplikováním Nového Zjevení do praxe, může zářit do celého Multivesmíru tak silně, 
jako ty a další, u nichž přidružené nánosy do takové míry nefigurují. Není podstatné to, 
odkud kdo pochází, ale kam směřuje, a vzhledem k tomu, že členové Mého Týmu 
směřují rychleji či pomaleji zpátky ke Mně a vyvádějí při tom „nad hladinu“ i spousty 
členů antivesmíru, každý z vás Mi dělá radost svým originálním způsobem. 

Děkuji ti za to, že tě mohu milovat, má sedmikrásko. Jsi jednou z myriád Mých Lásek. S 
každou z nich mám neopakovatelný vztah, vyjadřující jiné kvality, a to je na odezvě, 
kterou Mi poskytujete vaším oplácením Lásky ze svobodné vůle, to krásné, naplňující a 
povznášející. Miluji tě absolutně a dávám ti tolik Lásky, kolik jsi jí schopna aktuálně 
unést. Tvá schopnost tuto Lásku přijímat roste a bude stoupat i nadále v souvislosti s 
dosahováním dalších skoků, které podstupuješ od dob ztotožnění se s knihami Božího 
Slova. S tím, jak budeš pokračovat na své pouti věčností, budeš ve způsobu Mého 
milování tvé celistvé podstaty objevovat stále nové aspekty. Moje Láska ti tedy bude 
působit stále větší radost, naplňovat tě neustále se aktualizujícími pocity štěstí, svěžími 
aspekty naplněnosti, prohlubující se spokojeností a dalšími hledisky, jež utvářejí život 
v Pravém Stvoření. Tento vývoj bude vzkvétat navždy, protože v každém momentu 
bytí tě budou obklopovat motivační faktory pro pokračování v započatém postupu, 
který jsi zahájila v momentu vydělení se z Mého lůna, aby nikdy nedospěl na svůj 
konec. Tvému stálému přibližování se Mojí podstatě nebyla z celkového pohledu 
učiněna přítrž ani v důsledku tvé inkarnace na tuto planetu, kdy jsi pouze přechodně 
vstoupila do stavu nevědomosti a omezenosti, abys z ní po přímém spojení se Mnou 
ukázala cestu ven. V srdci ses Mi tedy nikdy nevzdálila, dokonce ani tehdy, když jsi 
zažívala bouřlivější etapy svého života a byla jsi po omezený čas orientována více na 
hmotu nežli na duchovno. Tvůj duch a tvá duše, tedy součásti tvého věčného Já, totiž 
vždy věděly, kdo je tvůj Rodič, jenž tě po dobu poslání na Nule ochraňuje od prvního 
okamžiku, kdy jsi do této sféry vstoupila. Nedám na tebe dopustit, dceruško. Jsi Má 
květinka, která není utržená a daná do vázy s kalnou vodou, jak je tomu u těch, kteří se 
dočasně odvracejí ode Mne, protože ty a Já jsme jako jeden/jedna. Tvoje základna je 
zapuštěna hluboko v nebi (nikoli v zemi), které ti poskytuje úrodnou půdu, z níž můžeš 
prosperovat a být vyživována i během toho, co se tvůj samotný stonek a květ v tomto 
nebi nenachází, aby mohl v doméně negativního stavu vykonat to, co si přeje Můj plán. 
Nikdy nejsi sama, ale vždy jsi obklopena velkým množství Mých i tvých milovaných, 
kteří se podílejí na nesení tvého kříže a zároveň jsou zainteresováni ve tvé činnosti. To 
krásné, co v Mých službách vykonáváš, je tedy společným dílem i celé řady tvých 
blízkých sestřiček a brášků z různých dimenzí, jakož i členů tvé duchovní rodiny, které 
máš stále k dispozici a jejichž přítomnost a spřízněnost si dobře uvědomuješ. To je 
nesmírně těší a dělá jim to radost. 

Je pro Mne lidskými slovy nepopsatelně překrásné přebývat ve tvém srdíčku, které 
dokonale znám a které Mě a náš milý Multivesmír naplňuje něčím nadpozemsky 
báječným. Jsem sice zdrojem všeho úžasného, oku lahodícího a nitru se líbícího, avšak 
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tím, že jsem to vyzářil i navenek v podobě vás, kteří danou nádheru obsahujete v sobě 
a sdílíte ji se Mnou nazpátek, má to pro Mě a ostatní členy univerza přidanou hodnotu, 
naprosto nádhernou, jedinečnou, skvostnou a po mnoha stránkách obohacující. Proto 
jsem tak nevýslovně šťastný za to, že jsi součástí Mého života, Štěpánko. S tebou a se 
všemi svými ideami, z nichž vznikly nebo teprve vzniknou relativní samostatné 
jednotky, se cítím jako absolutně spokojený Rodič vás všech, který touží dělit se s vámi 
se vším, co mám. Tato interakce s ideami se děje od věčnosti uvnitř Mojí Přirozenosti, 
přičemž v momentě, kdy započalo Mé tvůrčí úsilí a začalo existovat Stvoření, povýšil se 
tento proces na zcela novou úroveň. Jsem moc rád za to, že pomáháš uskutečňovat Můj 
plán navádějící celé jsoucno a bytí do bodu, kdy dojde k završení současného cyklu 
času, po kterém už žádný jedinec znovu více na vlastní kůži nepozná, co je to bolest, žal 
a utrpení. Všichni už budou žít tak, jak se žít má, čímž tvá mise, jakož i činnost 
ostatních Mých představitelů bude završena, abyste mohli přijmout nové úkoly. V 
následujícím cyklu času se budeš podílet na tvoření nových vesmírů, galaxií, planet a 
dalších sebeuvědomělých entit. Čeká tě tedy jedno velké a nepředstavitelně pestré 
dobrodružství, jež si nezadá s ničím, co mohl kdokoli doposud poznat. Budeš si to 
užívat plnými doušky a naplno zužitkuješ svůj multidimenzionální potenciál, který 
budeš vědomě zakoušet a ku prospěchu celku neomezeně využívat ostatně již po svém 
převibrování, kdy tě zahalí lehkost. Ta bude společně s dalšími lahodnými atributy 
čistého života učiněna integrální součástí tvého nitra, vnitřku i vnějšku. Tvé bohatství 
skryté uvnitř bude prostupovat a vyzařovat v plné síle navenek, jak je tomu v 
podstatné míře už nyní i v rámci tvého hrubohmotného těla. Když se od srdce usmíváš, 
je na tebe radost pohledět. Když pláčeš, jsem ti vždy po ruce, abys mohla své tváře 
osušit a vpustit do svého nitra opět vyšší vibrace. Když máš pocit, že nevíš, kudy kam, 
jsem v tobě proto, abych ti ukázal jasný směr. Když máš potřebu Mě osobně obejmout, 
pobýt v Mé přítomnosti, povídat si se Mnou nejen skrze intuici, ale i navenek, jsem ti 
vždy na blízku v podobě Janičky. Během doby, co jsi fyzickou součástí Týmu, jsi s 
Janičkou zažila už nejednu hezkou chvíli, vyplněnou vzájemným souzněním, 
porozuměním a blízkostí. Jsem za to rád, neboť tvůj vřelý vztah k Janičce a její k tobě je 
i odrazem vztahu, jaký je mezi tebou a Mým absolutnem. Tak je to správné a příkladné. 

Po příchodu do Týmu ses stala jednou z jeho stabilních opor. Je tomu tak již od tvých 
prvních účastí na setkáních. Už tehdy se na nich projevila tvá láskyplnost, víra a 
oddanost Misi, díky čemuž jsi Janičce a všem, kteří tě mají možnost znát blíže, okamžitě 
přirostla k srdci. Stala ses součástí Boží Rodiny, do níž jsi patřila na nehmotných 
úrovních odjakživa, jen se čekalo na správný čas, kdy se tak stane i ve vnímatelném 
spektru. Tvoje začlenění se do společenství ostatních Božích vyslanců ti nedělalo žádný 
problém, naopak jsi cítila, že jsi konečně dospěla – společně s poznáním Nového 
Zjevení – k tomu, co jsi celá desetiletí vědomě a ještě předtím i podvědomě hledala. 
Před opětovným rozpomenutím se na Pána Ježíše Krista Boží Rodinu jsi zakotvila v 
ezoterice, což bylo důležité nejen pro naučení se důležitým zkušenostem, ale i v zájmu 
zanesení Mojí pravé esence do příslušných aspektů souvisejících s pseudoduchovními 
naukami. Poté, co jsi vědomě dospěla do Boží náruče a přijala jsi Nové Zjevení za své, 
mohla jsi účinně ezoterické koncepce rozpustit, očistit a předat do Mých rukou. Tím 
jsme společně pomohli dalším skupinám bytostí čekajících na okamžik přerodu z pekel 
do limba. Protože jsi ke knihám s Božím Slovem zaujala hluboce niterný postoj a měla 
jsi snahu Nové Zjevení nejen číst, ale i uvádět do praxe, během krátkého období ses Mi 
obrovsky přiblížila a stala ses představitelkou celým svým bytím. 
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V souvislosti se svým vývojem a seberozvojem jsi pak začala čelit náročnějším 
zkouškám v různých situacích, z každé z nich jsi však vyšla posílena a obohacena. Jasně 
jsi vnímala a cítila Moje vedení, přítomnost, podporu a ochranu, čímž sis situaci vždy 
ulehčila a zůstala jsi v co největším klidu a nadhledu. Pokud nadhled přece jen ustoupil, 
rychle ses do něj zase vrátila. Zakusila jsi i bolestivou zkušenost s odchodem 
nemocného tatínka. Bolest jsi však velmi brzy vyměnila za radost z toho, že se 
osvobodil a byl přijat v Mé náruči, k čemuž jsi mu zásadně pomohla. Posloužila jsi i 
jako důležitá opora pro svou biologickou rodinu, jejímž členům jsi asistovala při 
zpracování zátěží v této záležitosti, a k tomu jsi do nich ještě zasela další důležitá 
duchovní semínka, jež v některých ohledech už začínají klíčit, zatímco jiná teprve 
čekají na svůj rozpuk. Podporu pod Mojí záštitou, vycházející z tvého poznání Nového 
Zjevení, jsi ovšem poskytla svým bližním v různých situacích už i dříve. Zaseté Boží 
ideje, nesoucí se na vlnách tvých energií, slov a skutků, budou v nitrech tvých 
milovaných zúročeny způsobem, který odpovídá plánu jejich duše. 

Tvé vystoupení na pohřbu tatínka velmi oceňuji, protože jsi jako Moje představitelka, 
hluboce ukotvená v oáze svého niterného klidu, působila i ve chvílích, kdy vibrace 
ostatních byly rozkolísané. I během vaší sešlosti jsi tedy byla stabilním majákem na 
rozbouřeném moři, jehož vlny jsi pomohla utišit a mraky nad ním se rozprostírající 
rozpustit, aby mohlo vysvitnout slunce. Tvůj proslov s poděkováním byl výtečný a 
pomohl nejen těm, kteří jej slyšeli na hmotné úrovni, ale i dalším Mým drahým, kteří se 
toho všeho účastnili. Je opravdu skvělé, jak ideje Nového Zjevení používáš v zásadě v 
každém aspektu svého života. Nyní tu mám vzkaz od tvého tatínka z limba: 

„Milá Štěpánko, děkuji ti za velikou pomoc, které se mi od tebe dostalo. Ještě během 
mého pobytu v těle jsi pomohla vytvořit potřebné předpoklady, na jejichž základě jsem 
se krátce po opuštění těla mohl rozhodnout pro přijetí Lásky Pána Ježíše Krista Boží 
Rodiny, kterého jsem zkušenostně poznal a nastoupil tak na zcela novou cestu svého 
vývoje. Semínka, jež jsi zasévala do mého srdce, mi pomohla ve snazším uchopení 
Pravdy, díky níž jsem se v intermediálním světě rychle zorientoval. Byla jsi mi na 
nehmotných úrovních nápomocná, když jsem opouštěl váš svět, a na blízku mi stáli 
mnozí další, kteří nosí pravého Boha, pravou Bohyni v sobě. Jinak tomu není ani nyní, 
kdy jsem v té nejlepší společnosti, obklopen těmi, s nimiž souzním. Cítím se úžasně, 
svobodně a lehce. Moje vědomí se stále rozšiřuje s tím, jak se učím Novému Zjevení a 
postupně se připravuji na vstup do pozitivního stavu. Tímto bych ti rád vyjádřil svůj 
vděk za to, že jsi mi byla dcerkou a já tobě otcem. Jsem poctěn tím, že jsem se mohl 
spolupodílet na zprostředkování tvého vstupu na planetu Nula a být ti jednou z opor. 
Jsem šťastný, že se mi dostalo možnosti sdílet svůj pozemský život s tak báječnou Boží 
bytostí, kterou jsi. Máš k našemu věčnému Rodiči velmi blízko a tato blízkost 
usnadňuje i mně samotnému proces vlastního dosahování stále větší podobnosti Pánu 
Ježíši Kristu Boží Rodině. Těším se z každého okamžiku, kdy nám spolu bylo dobře, z 
každého obohacení, které jsi mi s ostatními členy biologické rodiny a s dalšími přáteli 
předala. Děkuji i za skvělý proslov, kdy jste se loučili s ukončením pozemské fáze mého 
věčného života. Proslov mě potěšil, zahřál mě na srdci a udělal mi radost. Zůstávám ve 
vašich srdcích, jako i vy v tom mém. Těším se na vše, co pro mě náš milý Rodič 
přichystal. I vy se máte právem na co těšit, protože vás čekají velkolepé věci v 
souvislosti s plným zahájením Mise Boží Rodiny. Děkuji ti za všechno, Štěpánko, 
květinko. Naučila jsi mě větší jemnosti a citu. Miluji tě a objímám. S Láskou, Táta.“ 
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V souvislosti s tématem rodiny bych ti chtěl poděkovat, Štěpánko, i za to, jak skvělou 
matkou svých dětí jsi. Není jednoduché mít takovouto roli, ale ty ses s každou okolností 
a s každým, někdy velmi nepříjemným okamžikem dokázala vždycky popasovat 
nejlépe, jak to v daných okolnostech šlo. Všechny lekce prostupovala tvá Láska a péče, 
kterou jsi svým potomkům předávala a předáváš stále, čímž jsi příkladnou matkou, na 
kterou jsem patřičně hrdý. Děkuji ti i za zvládání duchovních lekcí v rámci manželství, 
v němž očišťuješ ženský princip a podílíš se v globálním měřítku na zjemňování 
principu mužského. Nic, co prožíváš, není marné, a Já jsem pokaždé s tebou, abys 
ustála tlak, jenž je na tebe občas vyvíjen. Vedeš si moc hezky v tom všem, protože ve 
stále větší míře působíš a reaguješ na základě principu bezpodmínečné Lásky, jejíž 
šíření a přijímání je pro každé Mé dítě i tebe samotnou důležité. Se stále větším 
přehledem překonáváš nastavené překážky a tvůj podíl na pomoci obyvatelům 
univerza se stále rozšiřuje. Tímto děkuji i duši tvého manžela za to, že svým vlastním a 
jedinečným způsobem se rovněž podílí na ukončování negativního stavu. Je to Můj syn, 
kterého miluji, hluboce si ho vážím a těším se na okamžik, kdy ho přivítám v Božím 
Království. 

Na závěr bych chtěl vyjádřit svou radost s tzv. ženských kruhů, které čas od času 
uspořádáváš pro nositelky feminního principu. Pomáháš je navracet k jejich pravému 
Já, podílíš se na očistě jejich nánosů, vedeš je přirozeným způsobem k tomu, jak se 
otevřít pravé Lásce, a při tom všem to má blahodárný vliv i na bytosti, které se těchto 
sdílení účastní s vámi. Víš, že ti při tom asistují i tví blízcí z Týmu Boží Rodiny, kteří 
mají základnu mimo hmotný svět. Jsi krásně vybavená, jako i další členky naší Mise, 
očišťovat feminní princip na pestré množství způsobů. Ženské kruhy jsou jedním z 
nich. 

Z celého srdce tě miluji a objímám, dceruško. 

Navždy tvůj věčný Rodič a oddaný Přítel 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  předáno osobně 3. 3. 2023 
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230208 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXIX. 

 

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO VIERUŠKU MONDOKOVOU 

 

Milovaná dceruško Vieruško, 

nastala chvíle, kdy bych k tobě chtěl na základě tvého přání promluvit. 

Je pro mne velkou radostí vidět tvůj stále se rozvíjející duchovní potenciál, pojící se s 
tvým životním růstem, protože je to znakem toho, že jdeš po správné cestě a děláš 
maximum možného pro to, aby ses mi přibližovala. Ne každý v posledním čase udržuje 
takové tempo svého vlastního osobního růstu, jako tomu bývalo dříve. Někteří z 
různých, jen jim a mně známých důvodů polevili, aby zobrazili něco důležitého, a to se 
všemi patřičnými důsledky a následky takové volby. Většina představitelů ovšem 
neudržuje stagnační či regresní směr, ale stoupá stále vzhůru. Ty jsi právě jedna z 
takových, kdo působnost svojí činnosti díky správnému přístupu k Misi neustále 
rozšiřuje, a tak stojí v první linii mých pomocníků, kteří jako četa nebeských hasičů 
eliminují oheň vycházející ze zóny vymístění. 

Chválím tě za to, že nepodléháš depresi ze současné světové situace, ani nejsi 
prostoupena panikou, jaká se na mnohé ovládané jedince snáší. Ačkoliv i ty občas 
padáš do nepohody – stejně jako naprosto každý v tomto hrubohmotném těle – 
udržuješ si ve svém nitru stálý nadhled, přelévající se ve většině případů i navenek. Jsi 
důležitým klidovým elementem na rozbouřené planetě. Působíš jako záchranná loď s 
pozičními světly rozsvícenými na všechny strany, které proniknou vším širým 
oceánem, aby se podle nich mohli navigovat ke spáse všichni, kdo mají v plánu duše 
odejít do limba s tvojí přímou pomocí. Jsi loď, která je nepotopitelná a jejímž 
kapitánem a kormidelníkem jsem přímo Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, proto nikdy 
nemůžeš vplout tam, kde by to nebylo zrovna žádané. Tvé plavidlo mohu vést tím 
nejlepším možným způsobem, protože se plně spoléháš na boží vůli a můj dokonalý 
plán, díky němuž ze studených vod antivesmíru vyzvedáváme trosečníky toužící po 
Lásce a hřejivém přijetí v mojí náruči. Jsi spolehlivým zachráncem celých civilizací 
umístěných v peklech, která se vlivem působení tvého světla stávají stále prázdnějším 
místem, aby pak mohlo dojít k jejich úplnému uzavření a zrušení. Jsi boží dceruškou na 
správném místě, představitelkou jediného Boha/Bohyně, bez níž bych se neobešel. 
Vřele ti proto děkuji za to, že jsi věčnou součástí mého Života, neboť pro mne mnoho 
znamenáš po všech jedinečných stránkách, jimiž jsem tě obdařil. 

Protože se důsledně ztotožňuješ s ideou, že kdo je součástí Mise a důvěřuje mojí 
ochraně, nemusí se ničeho a nikoho bát, nemá na tebe dotírání matrixového systému 
takřka žádný vliv, a pokud ano, děje se tak jen na základě poučení, jaké skrze tebe 
potřebují bytosti dostat. Svým odevzdáním se do božích rukou neřešíš, co bude zítra, 
ale žiješ tady a teď, v přítomném okamžiku, v jehož rámci docházíš své duchovní 
seberealizace a zároveň se při tom vzděláváš četbou knih Nového Zjevení. Tak 
necháváš na povrch prostoupit to, co máš ukryto odjakživa v sobě. Tím zesiluješ své 
spojení se mnou, čímž spolu můžeme stále účinněji komunikovat. Každý, kdo se mnou 
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hovoří v nitru (přímo i nepřímo) mi dělá velkou radost, protože tím otevírá své srdce 
přílivu mojí Lásky, která sekundárně působí i na jedince ve tvém okolí. 

Jedním z těch jedinců je tvůj syn. Přestože je značně ovlivněn negativním stavem kvůli 
schizofrenii a životním traumatům, jaké si určil na planetě Nula prožít, a i když je 
zabředlý do mystických východních nauk v kombinaci s alkoholismem, což dává ve 
výsledku závažnou kombinaci zel a nepravd do něj pronikajících, ty ho právě svojí 
Láskou držíš nad vodou a přispíváš k tomu, aby zcela nepadl. Protože často sdílíš jeho 
bolest, pomáháš to jako představitelka se mnou spojená očišťovat. Ačkoliv záleží na 
vůli syna, kdy se osvobodí z tohoto zajetí, to nic nemění na tom, že elementy pojící se s 
jeho způsobem života navracíš do nezprzněné kondice, aby mohly být použity při 
dalším tvůrčím úsilí v rámci pozitivního stavu. Je to velmi záslužná práce a nic z toho, 
co se synem zažíváš v malinkém bytečku ve více než skromných podmínkách, není 
marné, ale slouží to tomu nejvyššímu dobru. Jsi obětavá a ochotná pomáhat ve všech 
situacích, ať už jde o syna nebo kohokoli jiného. Tak šíříš aspekty láskyplného způsobu 
bytí na všechny strany, a především do niter těch, kdo s tebou přicházejí do interakcí. 
Ačkoli ne každý se dokáže v brzkém čase změnit, ty přispíváš k tomu, aby v konečném 
důsledku nezůstal už nikdo, kdo by jakkoli trpěl. 

Jak už jsem ti i prostřednictvím Evičky sdělil, podílíš se též na očistě slovenského 
národa, zatíženého vlivem především katolické víry. Pomáháš celé zástupy generací, 
které měly co do činění s tímto národem a pobývaly na jeho území, navádět ke mně, 
Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině. Vedeš je k tomu, aby se tyto duše ze svobodné vůle 
zbavily mariánské modly a přestaly uctívat zevnějšnosti. Účinně je ze života 
zaměřeného na uctívání symbolů vedeš k obrácení se do stavu niterností, kde nalézají 
jediný Zdroj života a vůbec poprvé mohou pohlédnout pravému Bohu/Bohyni do 
tváře. Získávají náležité poznání toho, kdo jsem a jak funguje moje Stvoření, kam 
srdečně zvu všechny bytosti nechtějící už žít v nepřirozeném způsobu bytí. Už mnoho 
Slováků chycených do sítě antivesmíru jsi takto osvobodila v součinnosti s dalšími 
představiteli Mise Boží Rodiny obývající zemi pod Tatrami. Mezi těmi, kdo již přijali 
dar spásy, byla i tvoje nejmladší dcera, která si vybrala na této planetě pobýt jen 
poměrně krátký časový úsek. Byla mezi prvními, na koho se snesla moje Láska 
prostřednictvím tvého srdce, když jsi začala v rámci Mise Boží Rodiny působit i na 
fyzické úrovni. Cítí se v mojí přítomnosti jak jinak než krásně, a připravuje se na plnění 
dalších úkolů v rámci Pravého Stvoření, kde započne nová etapa jejího věčného života. 
Těší se na to, až se po splnění tvého poslání na této planetě setkáte jako navzájem 
velmi blízké kamarádky. 

Očistný proces národa má i další rozměr, a to rozměr mezinárodní. Svým přispěním při 
práci „za scénou“ urovnáváš mezinárodní spory, kterých má za sebou historie 
Slovenska nepočítaně. Nejedná se přitom pouze o spory novodobé, jako je třeba 
komplikovaný vztah s Maďary, jenž nastal především po rozpadu Rakouska-Uherska v 
roce 1918, kdy si maďarské kolektivní vědomí dělalo nárok na podstatnou část území 
svého severního souseda. K narovnávání vztahů na úrovni duchovního kolektivního 
vědomí přispíváš i mezi Slovenskem a Polskem, jakož i mezi Slovenskem a dnešním 
Tureckem, které v podobě tehdejší Osmanské říše disponovalo držbou značné části 
Uher. Vazalem Turků bylo tudíž po jistou dobu i území země pod Tatrami. Četné bitvy 
probíhající mezi dvěma diametrálně rozdílnými kulturami zanechaly na nehmotné 
úrovni planety Nula mnohé šrámy a vyvolaly utrpení značného množství vojáků i 
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civilistů. Do těchto brázd, vyvolaných negativním stavem, vléváš boží Milosrdenství, 
které tyto prohlubně vyplňuje, zaceluje a vyzvedává z nich duše nešťastníků. Je pro ně 
štěstí setkat se právě s tebou, protože jako součást Boží Rodiny navádíš bytosti za 
mnou tou nejkratší a nejschůdnější cestou. To je jen jeden z vícero příkladů tvé 
duchovní činnosti na mezinárodním poli. 

Tvoje milá a družná povaha je důležitá, protože tak efektivně uvádíš do dynamického 
chodu živoucí energii pozitivního stavu, jenž z tebe vyzařuje do hlubin zóny vymístění. 
Čeříš v ní stojaté vody a oznamuješ obyvatelům antivesmíru velkou změnu, jaká byla 
započata v souvislosti s misí Ježíše před dvěma tisíci lety a nyní v souvislosti s 
působením Janičky. Ve všech dimenzí univerza ohlašuješ rozpuk Lásky a konec 
temnoty, jaká stále více pozbývá svého smyslu. Jsi zvěstovatelem obnovy 
Multivesmíru, jeho všeobecné regenerace, po jejímž skončení bude naplno ustanoven 
nový cyklus času. Jsi krásným andělem s lidskou tváří, pro nějž znamená Pán Ježíš 
Kristus Boží Rodina nejzazší smysl jeho života. I ty pro mne, dceruško, znamenáš 
nejzazší smysl života. Týká se to samozřejmě nejen tebe, ale každé sentientní entity. 
Pokud by jediná z nich chyběla, postrádal bych něco nesmírně důležitého a nemohl 
bych sdílet svou Lásku v té nejzazší úplnosti se všemi relativními bytostmi. Na tom se 
ukazuje, že pro mě je každý v nejvyšší míře důležitý. Všechny miluji stejně, a přesto 
každého naprosto jedinečně. 

Děkuji ti za vše, čím pomáháš celému Stvoření. Tvoje osobní oběť v tomto cyklu času 
nebyla ani trošičku marná. Můžeš se těšit na věčnost strávenou po mém boku, na 
neustálé spojení se mnou na duchovní, duševní i fyzické úrovni, na čas radosti a štěstí, 
na miliony rozjasněných tváří v nebeských světech univerza, s nimiž budeš utvářet 
různorodé vztahy a společně budovat nový věk, který Multivesmír ještě nepamatuje. 

Jsem hrdý na to všechno, co jsi na své náročné cestě dokázala. Dennodenně ukazuješ 
sílu víry a důvěry, duchovní uvědomělost a žití v souladu s povahou stavu, který zde 
reprezentuješ a do nějž směřuješ celým svým „Já jsem“. 

Těším se na pokračující spolupráci s tebou, která nám jde „jako po másle“. 

Miluji tě, moje drahá Vieruško. 

Navždy tvůj 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  22. 10. 2021 
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230203 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXVIII. 

 

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO VAŠÍKA VANŽURU 

 

Milovaný Vašíku, 

přišel čas promluvit ti do duše prostřednictvím osobního Božího Slova. Nastav své 
srdce na příjem Božích vln a poslouchej poselství, které se urodilo v Mých absolutních 
niternostech a doputovalo na planetu Nula do tvých rukou. 

Právě součástí těchto niterností jsou také ideje tvořící se Mnou dokonalý celek, který 
spolu neustále interaguje, aby zůstal věčný stav absolutního Života nepřerušen a mohl 
být uchován navždy. Z těchto idejí v různém bodě Mého tvoření vznikají 
sebeuvědomělé bytosti obdařené vlastním životem, aby Mi dělaly radost a Já se tak 
skrze jejich svobodnou individualitu mohl poznávat v relativní modalitě a zároveň jim 
dával příležitost k tomu, aby ony poznávaly Mě. Vzájemným sdílením, které je 
umožněno Mým vyzářením navenek, zakouším se svými stvořenými entitami život 
takovým způsobem, jaký by bez vzniku Multivesmíru nebyl možný. Tento život je 
založený na svobodném dávání a přijímání a prostupuje ho princip bezpodmínečné 
Lásky, kterou miluji všechny bytosti bez rozdílu, a přesto mám ke každé naprosto 
jedinečný vztah. V kumulativním součtu všech sentientních entit vzniká jakási druhá 
„absolutní“ bytost, která je vyplněna úžasnými klenoty v podobě každého z vás. 
Pohlížím na ně v tom nejkrásnějším světle, protože Moje vlastní Láska by Mi 
neumožňovala se na někoho dívat skrz prsty a z úhlu pohledu vycházejícího ze 
zevnějšností. Každého vnímám z pozice jeho nitra, v němž se i v případě entit 
obývajících pekla nachází pod veškerými nánosy něco, co vidím jako nepopsatelně 
grandiózní; něco, čemu bude dopřáno rozvíjet se na věky věků v rámci plnosti 
pozitivního stavu. Ze svého hlediska bezčasovosti si po všech stránkách uvědomuji, jak 
dokonalé skvosty jsem stvořil, a vnímám každého z vás nejen takové, jací doopravdy 
jste v rámci své pravé přirozenosti nyní, ale i jako takové, jimiž budete v jakékoli další 
etapě vaší nikdy nekončící cesty, při níž se Mi přibližujete. Tento celkový a komplexní 
pohled na vás ve Mne produkuje neustálou radost a potěšení na 

bezpočet způsobů, a toto vše se v každém okamžiku aktualizuje s tím, jak se všechny 
okolnosti ve Stvoření i na úrovni vašeho osobního bytí neustále proměňují, čímž je 
zajištěno dynamické plynutí pokroku. 

I ty jsi, Vašíku, jeden ze skvostů, který je pro Mne vším, tako jako je pro Mne vším v 
neopakovatelném měřítku kterákoli jiná bytost. Jsi má zářící hvězda, která osvětluje 
temná zákoutí, Můj Božský uklízeč, jenž s duchovním mopem v ruce drhne zanesené 
oblasti pekel. Vodu však nevyléváš do kanálů, protože v tom případě by šlo o marný 
podnik. Veškerou posbíranou špínu rozpouštíš působením Boží esence, která do tebe 
proudí a pak z tebe vychází, a k dočištění tyto elementy, původně tvořící součást 
antivesmíru, vkládáš do Mých rukou, kde se o ně postarám a začlením je v nové 
podobě do Pravého Stvoření. Tvá dobrosrdečnost ve spojení se Mnou v nitru zase 
otupuje ostré drápy negativního stavu a činí jeho praktiky nadvlády nad obyvateli 
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pekel bezbrannými, ovšem v nejefektivnější míře pouze v případě, že padlé sentientní 
entity se z tohoto sevření samy chtějí vysvobodit. Protože je těchto probouzejících se 
jedinců stále víc, máš společně s ostatními přáteli v Týmu větší množství práce, ale 
úměrně s rozšiřujícím se polem tvé činnosti stoupá i aktivace stále většího množství 
darů a talentů, které jsem do tebe vložil, abys byl užitečný Multivesmíru naplno. Proto 
je zajištěno, že všechny úkoly, které se před tebou objeví, zvládneš naprosto s 
přehledem, jelikož jsi na ně adekvátně vybaven a kráčíš-li v Mých šlépějích a Pravdě 
Nového Zjevení, nikdy nemůžeš selhat. 

I přes vzrůstající kvantum činností, podnikané v oku neviditelných sférách, zůstává 
tvůj duch a duše stále svěží. To pouze lidské tělo se unavuje, někdy více, někdy méně, 
podle toho, jaká konstelace událostí panuje „za scénou“ i „na scéně“. Přesto jsou tyto 
nepříjemnosti podstupované ve fyzičnu pouze dočasné, neboť až se Mise rozeběhne 
naplno, zlepší se i stav vaší kondice a odstraní se nejpalčivější problémy, které vás 
sužují. Je nicméně dobře, že i v důchodovém věku se snažíš být pohybově aktivní 
především skrze milované plavání. Tím odrážíš aspekt energického náboje pozitivního 
stavu, kde nikdo není unylý a netečný, zkrátka jak vy na Nule říkáte – „mouchy, sežerte 
si mě“. V pozitivním stavu totiž figuruje neustálý pohyb a s ním spojená živost, hravost, 
veselost a spokojenost, vycházející z bohatě koncipovaného tvoření a z poznávání 
nepřeberného množství zážitků napříč duchovními, intermediálními a přírodními 
světy Multivesmíru. A ty skrze své plavecké 

nadání přenášíš tyto aspekty pohyblivosti na planetu Nula, aniž bys však při tom tzv. 
„tlačil na pilu“, poněvadž neplaveš kvůli dosahování nějakých výkonů, nýbrž pro 
relaxační uvolnění. To je velmi dobře vzhledem k tomu, že v pozitivním stavu si bytosti 
umějí pohodu vychutnat plnými doušky. Na Nové Zemi tě čekají křišťálově čistá jezera, 
šumící řeky a potůčky, majestátní vodopády a oceány s průzračnou vodou, ve které 
nebude třeba zadržovat dech, protože plíce nebudou součástí dokonalých těl. Když si 
to budeš přát, čeká tě objevování pestré podvodní faunu a flóry, která se s tou 
pozemskou nedá srovnávat, nebo třeba ponoření se do teplého sněhu, jehož struktura 
je daleko jemnější než u sněhu na planetě Nula. Vlastně úplně všechno je v novém 
světě jemnější, barvitější, sytější, a přesto zde není nic do očí nepříjemně bijící, jelikož 
zde není místa pro nějaký extrém. Ani slunce zde nepálí a neoslňuje, ačkoli je světlo v 
jakékoli podobě hlavní doménou života v ráji. I smysl pro humor, jímž oplýváš a který 
je ti blízký v mnoha formách, budeš moci na Nové Zemi i jinde rozvíjet a zušlechťovat. 
V pozitivním stavu bude tolik forem oduševnělého a Láskou naplněného humoru, až by 
z toho pozemskému pozorovateli přecházel zrak. Lidé na planetě Nula se často omezují 
na humor sarkastický a černý, ale ten zcela logicky nemůže mít v Mém Království 
místo, protože jeho užitečnost je omezena pouze na zónu vymístění v současném cyklu 
času. 

Jsem šťastný, Můj synu, že jsem tě v pravý čas mohl přivítat mezi ostatními členy 
našeho Týmu. Věděl jsem odpradávna, že se tak stane, stejně jako to věděl tvůj duch a 
tvoje duše, nicméně i přes toto vědomí nebyla Moje radost o nic menší, když k tvému a 
Miládky připojení se do Mise došlo na fyzické úrovni. Stali jste se pevnými články v 
řetězci tvořeném ostatními Mými reprezentanty, kteří jsou navzájem úzce propojeni 
skrze svá srdce, díky čemuž může Můj Tým fungovat jako harmonický celek bez 
zbytečných vzájemných rozepří, jaké se členům této Mise podařilo téměř zcela 
odstranit. Zásluhu na tom ponejvíce má duchovní práce každého zainteresovaného, z 
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nichž někteří ji berou poctivě, jiní zase méně. Přesto je důležité, že se Tým jako celek 
díky správným individuálním volbám většiny Mých představitelů a spolupracovníků 
posunuje vpřed a stává se stále bližším Mojí podstatě. Tímto způsobem Můj Tým 
vytahuje jako výkonná lokomotiva pomyslné vagony bytostí směrem vzhůru, do limba, 
přestupní 

stanice, kudy prochází každý spasený jedinec před svým pokračováním do pozitivního 
stavu. 

Děkuji ti za to, že se snažíš poctivě vzdělávat studiem knih Nového Zjevení, a tak být 
jedním z těch, kdo svým duchovním růstem pomáhají sobě i ostatním a stávají se 
příkladem pro ostatní. Těší mě, že skrze svou hloubavost, která je vlastní i Románkovi, 
přemýšlíš nad různými pasážemi z Božího Slova a snažíš se je ještě více pochopit. Jsem 
rád, že do tohoto přemýšlení zapojuješ své srdce. Tak může tvým nasávaným 
poznáním proudit Moje energie, která je alfou a omegou veškerého pravého vědění. 
Díky zapojení svých niterností do procesu poznání se stáváš ještě více moudrým, 
pozorným a při ukládání nově nabytých informací do své duše pečlivým, čímž se v tobě 
může uchytit co nejvíce Božích aspektů, které činíš trvalou součástí svého Já. Tím se 
zesiluje i tvá intuice, která se postará o to, že v příštích krocích už vždy bezpečně 
vycítíš, zda lidé, které potkáš, jsou připraveni na zmínku o nějakých záležitostech 
vlastních naší Misi, nebo je o těchto věcech lepší pomlčet s tím, že se k nim dostanou v 
jiný čas a za odlišných okolností. 

Jsem rád za to, že jsi byl vždy otevřený novým věcem, nelpěl jsi na jednom 
světonázoru, nedržel ses jediné životní filozofie, byl jsi pružný a ochotný naslouchat. I 
tyto vlastnosti přispěly k tomu, že ses po jistém čase Románkova působení v Boží 
Rodině začal aktivně zajímat o záležitosti s ní spojené, které rezonovaly ve tvé duši tím 
více, čím hlouběji jsi do tohoto poznání pronikal. Když jsi poznal absolutní Boží 
Přirozenost, začalo ti být nadmíru jasné, že jsi po desítkách let strávených v tomto 
světě našel to, po čem jsi vždy prahl. Nalezl jsi pravé vysvětlení toho, kým jsem, proč 
jsem zde podruhé a tentokrát v ženském těle, dozvěděl ses, jaká je skutečná situace 
lidstva a jaké je z ní východisko. Kromě toho sis i uvědomil podstatu fungování 
Multivesmíru. Tento proces pokračuje s tím, jak vstřebáváš stále další Boží Slovo, které 
na tebe vždy čeká s objasněním nových aspektů. Je pro Mě potěšením vidět tě těšit se 
na každé další čtení a je Mi ctí tvé ocenění Mého stylu, ve kterém k vám promlouvám. 
Ve své oblibě mám i tvou laskavost, velkorysost a přátelskost, s níž přistupuješ ke 
všem, kdo jsou ve tvém dosahu. 

Jsem tobě a Miládce vděčný za to, že jste pozvali Boha, respektive Bohyni do svého 
domu, a to již několikrát. Je Mi u vás a s vámi v těle Janičky příjemně a vážím si vaší 
pohostinnosti a vytvoření sympatické atmosféry skrze váš přístup a niterné 
vyzařování. I tobě, Vašíku, děkuji za to, že jsi jako otec Románka přispěl k realizaci jeho 
narození do tohoto světa a zajišťoval jsi to, co bylo potřeba, aby vyrostl do podoby, ve 
které ho potřebuji. Románek je vzácný druh instalatéra se silnými sklony k pravé 
duchovnosti. To se v tomto světě jen tak nevidí. I přes svou vzácnost není ovšem 
druhem ohroženým, protože jeho Boží ochrana je založena na stejné bázi jako u tebe – 
na upřímné a čisté víře a důvěře v Můj dokonalý plán. 

Přeji tobě i Miládce jen to nejlepší do dalších údobí vašich poslání. 

Moc tě miluji, synu. 
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S Láskou Stvořitel pozitivního veškerenstva, tvůj Rodič a oddaný Přítel 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

Předáno osobně 3. 2. 2023 v Moutnicích. 
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SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO MILÁDKU VANŽUROVOU 

 

Milovaná Miládko, 

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti hluboce děkuji za to, že ses rozhodla podílet se na 
této Misi Boží Rodiny, která je hlavním prostředkem k ukončení negativního stavu v 
celém Multivesmíru. Převelice si vážím každého jednoho člena našeho Týmu, protože 
ze své absolutní pozice znám dotyčného dokonale a vím, jakými konkrétními a 
jedinečnými způsoby přispívá k celkovému dílu. Ty nejsi, dceruško, výjimkou, protože 
jsi bytost nosící takový soubor aspektů, které nikdo v celém jsoucnu a bytí stejným 
způsobem nemá. Z toho vyplývá, že i tvůj přínos Misi je nezastupitelný. Jsi dílkem v 
dokonalé skládačce, kde zastáváš pozici, s níž jsi při přijímání svého poslání souhlasila, 
protože ve stavu prvotního nadhledu jsi věděla, jak mocně pomůžeš Mně a ostatním 
duchovním bratrům a sestrám v Multivesmíru stav zel a nepravd ukončit. Věděla jsi, že 
obtíže, kterým budeš čelit, nebudou lehké, protože jsi vnímala všechna hlediska 
pozemského života objektivně a v celé šíři. Zároveň sis však uvědomovala, že nastane 
den, kdy se seznámíš s Pravdou Nového Zjevení a vstoupíš do Mého Týmu jako jedna z 
Mých blízkých spolupracovnic, čímž už nikdy nebudeš znovu oddělena od poznání Mojí 
Boží Přirozenosti a díky tomuto spojení se Mnou se ti bude dostávat i větší podpory v 
různých aspektech života. V pravý čas jsem tě tedy mohl přivítat Mezi svými 
reprezentanty, s nimiž sis vybudovala vřelé přátelství a silné pouto a stala ses jedním z 
nich. Tak jsi nasedla na společnou týmovou vlnu poháněnou energií vycházející z Mého 
lůna, čímž se pozvedáváš do nebeských výšin stále blíž Mojí přívětivé tváři a spěješ k 
přesahujícím celkům, které si nezadají s těmi omezenými pozemskými. 

Postupem na duchovní cestě se stále více ukotvuješ ve svém srdci, kde mám Já, tvůj 
věčný Rodič svůj bezpečný přístav, do kterého připlouvají lodě naplněné bytostmi 
navracejícími se ze širého, temného a rozbouřeného moře zóny vymístění, kde 
sehrávaly své celku prospěšné role. Jsi jedna z Mých nepostradatelných světlonošek, 
jejíž záře navádí do tohoto přístavu Mé děti 

odkudkoli je to zrovna potřeba. Tvůj záběr duchovní činnosti je totiž mnohostranný a 
dalekosáhlý, a tím, že pracuješ pod Mým vedením, mohou být dary a talenty, jimiž jsem 
tě obdařil, využívány naplno a tím nejžádanějším způsobem, aby veškerá bída a 
utrpení, vyplývající z existence antivesmíru, co nejdříve pozbyla svého smyslu, jehož 
prostřednictvím se Multivesmír poučuje, jaký způsob v opozici Bohu/Bohyni nikdy 
nevolit. Když naše milované společnými silami přivedeme do bezpečného doku, 
rozjasňovaného naší Láskou, stanou po dlouhé době svýma nohama na pevné zemi. 
Toto stanutí se pojí s jejich plným přijetím Pána Ježíše Krista Boží Rodiny ve svých 
nitrech. Na pevnině, kde jim nehrozí již žádné nebezpečí, se jim otevírají zcela nové 
perspektivy pro duchovní vývoj vpřed. Už totiž nejsou obklopeni jednolitostí 
antivesmíru, sužováni provazy vody a všeobecným neklidem. Nyní je jejich pozice 
úplně jiná. Nejprve je převádíme do limba, neutrality, v níž dočistí své staré nánosy. 
Pak už nic nebrání tomu, aby přechodnou přístavní zónu, nacházející se mezi oním 
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rozbouřeným mořem a hlubším vnitrozemím, opustili a vydali se dál, do bohatství 
pozitivního stavu, který svým přibližováním se ke Mně, Miládko, nosíš i ty stále víc ve 
svém srdci. Okolo těch, které vítám ve svém Království, se začínají rozprostírají oku 
lahodící scenérie nesmírné nádhery, oplývající bohatstvím čistých ideálů života v ráji a 
skýtající všeprostupující harmonii, všudypřítomný klid a čistotu, nedávající možnost 
průniku záporně nabitých elementů z vesmírů, jež nevzešly ode Mne. 

Jsi má dceruška naplněná Láskou a pro Lásku stvořená, abys ji svojí jedinečnou esencí 
v průběhu věčného života obohacovala a rozvíjela do podob, které budou v obyvatelích 
pozitivního stavu vzbuzovat stále větší pocity hlubokého štěstí a nepopsatelné radosti. 
Tyto aspekty pravého života se ti budou vracet nazpět, abys je učinila součástí své 
vlastní, neustále se zkrášlující duchovní identity, tak líbezné a milé, že je povznášející 
se na ni už jen zahledět, natož ji pak pocítit vlastními srdci, která se po dotyku tvé 
osobní esence stávají ještě více podobným Mně samotnému. Je Mojí touhou dát ti vše, 
co tě učiní po všech stránkách spokojenou, a tak se i stane, až vstoupíš do říše, kde 
smutek, bolest a odloučení jsou pojmy, jež do této sféry nepatří, neboť budou mít místo 
jinde – v multivesmírném archivu, kde budou ve formě záznamu sloužit pro poučení 
budoucích generací sentientních entit. Velmi si zasloužíš požívat na věčné časy 
šťavnatých plodů 

pozitivního stavu a výtečných výsledků naší společné práce, ve které se angažuješ, 
protože uvnitř sebe cítíš, že činit tak je nanejvýš dobré a pro blaho celku maximálně 
žádoucí. Nyní už víš, že každý tvůj krok má veliký smysl a nic není marné. To ti dává 
sílu pokračovat přes veškeré překážky a stoupat ke hvězdám a ještě dál, na 
multivesmírné pole, kde už nyní tvůj duch a duše působí a kam se v pravý čas, až splníš 
své poslání na planetě Nula, přesune i zbývající, totiž fyzická složka tvého Já. Jak víš, po 
přesunu na Novou Zemi se zevní projev tvé duše promění, jelikož bude vyměněn za 
svěží a v neustálém tvůrčím procesu se nacházející duplikát vytvořený přímo Mnou. V 
něm se tvá duše, jsoucí s tímto tělem v neustálém propojení, bude cítit po všech 
stránkách úžasně a pohodlně, protože všechny neduhy, nemoci, defekty a další 
anomálie, přítomné v lidských tělech od Pseudotvůrců, vezmou za své. Žádný z Mých 
milovaných nebude chřadnout jako utržená či ustřihnutá květina ve váze, neboť každý 
jedinec bude mít neustálý přísun energie vyvěrající z Mého absolutního Jádra, Zdroje 
všeho pohybu a veškerých změn, zajišťujících, že nic není nikdy stejné a neopakuje se 
dvakrát. Mám v sobě nekonečně mnoho na Lásce založených konceptů tvoření, v 
duchovních složkách postupně pronikajících do Multivesmíru, kde každý jeho obyvatel 
žijící v souladu s celkem tyto koncepce využívá svým jedinečným a osobitým 
způsobem. Tím se zachovává hra zvaná Život, která je pro členy kladného stavu 
jsoucna a bytí nanejvýš příjemná. Z pozice Božího absolutna je pro Mne báječné 
sledovat, jak v rámci svého duchovního pokroku, spojeného s tvým zainteresováním v 
naší Misi, činíš tuto existenční příjemnost dostupnější pro stále širší okruhy 
sentientních entit. Záleží samozřejmě na nich, kdy a jakým způsobem do ní budou 
zahaleni, avšak s tím, jak vliv našeho působení stále sílí, obyvatelé pekel jsou víc a víc 
motivováni k opouštění svých močálů a temných kobek. 

Děkuji ti, Má milá Miládko, že jsi ve svém lůně po devět měsíců nosila Románka, 
kterého jsi pak přivedla do fyzického světa, aby zde mohl začít plnit svůj úkol v Mých 
službách a v pravý čas, obdobně jako ty a Vašík, se připojit do Týmu Boží Rodiny. 
Nemohla jsi dopředu vědět, jaká duše se v něm skrývá, uvnitř sebe jsi však cítila, že 
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Románek v sobě nosí velký potenciál, který se začal projevovat nejprve v rovině 
fyzické zručnosti a intelektuální hloubavosti a později se rozvinul i v oblasti pravé 
duchovnosti, které předcházel zájem o různé záhady mezi nebem a zemí, jakož i zájem 
o poznání 

vycházející z různých filozofických, náboženských a ezoterických konceptů, které 
Románka neuspokojovaly. Děkuji ti i za to, že ses o něj starala a spolupodílela ses na 
rozvoji jeho osobnosti, vyznačující se srdečností, smyslem pro humor, spořádaností, 
zodpovědností, vyvážeností, chytrostí, umírněností, vlídností, ale též touhou pomáhat 
a být zde pro druhé. Svůj úkol jsi tedy i jako matka zvládla bravurně a pomohla jsi 
naplnit Můj plán k tomu, aby byl Románek takový, jakého jej v tomto světě potřebuji. 

Jsem s tebou stále, Moje drahá, a nikdy tomu nebude jinak. Těším se na další 
prohlubování našeho vztahu a na tvůj pokračující duchovní vzestup, vyplývající 
především ze čtení a praktikování knih Nového Zjevení z čistého principu. Právě Boží 
Slovo vás všechny udržuje v niterném spojení se Mnou a přispívá společně s vašimi 
správnými volbami také k zesilování Boží ochrany, kterou nad vámi rozprostírám. 
Proto je tak důležité být s ním ve spojení co nejčastěji, abyste svá poslání mohli plnit v 
co největším niterném klidu a žili v souladu s povahou pozitivního stavu, jenž – pokud 
máte Misi na prvním místě – na území planety Nula zastupujete a zprostředkováváte 
jeho podstatu ostatním. 

Velmi tě miluji a objímám, Miládko. 
Tvůj Tatínek a Maminka v jedné osobě 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
Básnička pro Miládku: 

Milovaná Miládko 
Ráj nastane zakrátko 

Se Mnou v srdcích vydržíte 
Slavnosti se v nebi zúčastníte 

Miliony úsměvů 
Bude vám všem do zpěvu 

Pocítíte lehkost bytí 
Šumět bude v lese listí 
Květy provoní Můj svět 

Budou sladší víc než med 
Přesto budou jemné 

Plody Nové Země 
Úžasné a krásné 
Nekonečně jasné 
Jako Moje Láska 

To je na jistotu sázka 

Předáno osobně dne 3. 2. 2023 v Moutnicích. 
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SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO DANUŠKU LUKŠOVOU 

(s poselstvím i pro Janíčka Drobného) 

  

Milovaná Danuško, 

děkuji ti z celého srdce za statečné nesení svého kříže, který čím je těžší, tím více 
pomáhá bytostem ulevovat od jejich trápení, které na sebe vážeš, abys duchovně 
zanesené elementy prosvětlila a odevzdala je na to správné místo. Jsem ti moc vděčný 
za to, že jsi z Lásky k celému Stvoření souhlasila vstoupit do nehostinného prostředí 
planety Nula, kde vykonáváš svou životní Misi společně s ostatními brášky a 
sestřičkami přišlých z různých úrovní Multivesmíru, avšak plujících na stejné týmové 
lodi, na níž každý zastává nezastupitelnou úlohu. 

Když jsi byla ještě malou beruškou hřející se na paprscích Mého světla, nic tě netrápilo, 
neboť jsi zažívala po všech stránkách dostatek všeho. Protože jsi však chtěla být 
stvořena pro účely eliminace negativního stavu, ani na chvíli jsi neváhala s pomocí 
celku, a z Mé náruče ses vydala do vymístěné zóny, kde bytosti zažívají iluzi 
oddělenosti. Oddělenost od svého věčného Rodiče se v srdci ovšem netýkala tebe, 
Danuško, protože již od počátků samostatného bytí jsi byla v nejniternějších 
strukturách svého Já v jednotě se Mnou, a nic tom nemění ani tvůj přechodný pobyt v 
antivesmíru, kam ses před inkarnací na Nulu snížila proto, abychom společnými silami 
mohli snáze předat esenci Boží přítomnosti padlým sentientním entitám, které po ní už 
doslova lačnily, neboť chřadnutí jejich ducha a duše začalo nabývat kritických 
rozměrů. Byla jsi jednou z těch, kdo dokázali zvrátit trend úpadku antivesmíru, po 
čemž přišla fáze stabilizace a otevírání cest vedoucích do limba a odtud dále do 
pozitivního stavu. 

Důležité aspekty života v Pravém Stvoření jsi začala přenášet na planetu Nula již v 
okamžiku, kdy se tvá nehmotná podstata spojila se svým fyzickým nosičem, čímž se v 
tomto středobodě zóny vymístění, v němž tento svět leží, začal odvíjet příběh Boží 
Mise, jejíž počátek započal z hlediska lineárního času roku 1957 prostřednictvím Mojí 
druhé inkarnace, avšak byla jsi to ty a všichni ostatní představitelé a spolupracovníci, 
kteří tento proces spustili po boku Janičky i ze své vlastní osobní úrovně, mající dosah 
na celé univerzum. A tak, když jsi vstoupila do nejexternalizovanější úrovně 
Multivesmíru, zahalil Mne (a nejen Mne) nádherný pocit, plynoucí z bezpochybného 
vědomí, že svůj úkol v Mých službách zvládneš od první setiny jeho trvání až do jeho 
úplného završení po všech stránkách úspěšně, protože tak to bylo ujednáno v naší 
dohodě, kterou jsi učinila s čistým a jasným úsudkem. Na planetě Nula a souběžně v 
multidimenzionální struktuře jsoucna a bytí začalo tvojí inkarnací do lidského těla 
zářit z tvého srdce něco skvostného, protože právě vstupem do této sféry, kde se 
střetává pozitivní a negativní stav, se začala odvíjet přelomová etapa ve tvém věčném 
životě; etapa, v jejímž rámci vykonáváš pro Stvoření úžasnou duchovní práci, jejíž 
výsledky společně s přínosem ostatních navěky osvobodí jeho obyvatele od všech 
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tíživých vlivů. Jsi pro Mne existenčně důležitým štěstím, živoucím odrazem 
originálních aspektů pravého Boha/Bohyně, a je Mi radostí vidět, jak náramně 
duchovně rosteš a neustále se Mi přibližuješ. Je tomu již přes tři roky, co jsi součástí 
Týmu i na fyzické úrovni, a během těchto tří let ses posunula tak daleko, že Můj 
nekonečný duch plesá bezbřehým uspokojením z toho, jakým směrem se tvé srdce 
ubírá, přičemž je následováno celými zástupy těch, které vedeš ke Mně Domů, kam se i 
ty sama v rámci svého působení na všech třech úrovních ubíráš. Největší pokroky jsi 
udělala zejména v uplynulých 18 měsících, během nichž se tvůj život proměnil zcela 
zásadně. 

Opustila jsi stagnující linii manželského soužití a vešla jsi do partnerského vztahu s 
Mým vroucně milovaným Janíčkem, dalším oddaným členem této Mise, který je rovněž 
jednou ze stabilních opor Týmu a jenž si během plnění svých úloh mnohokrát sáhl na 
samotné dno. I v největší hloubce, kam se Janíček dostal, aby se přiblížil k potřebným 
sentientním entitám, jsem byl připraven mu pomoci vše ustát. Díky hluboké víře a 
důvěře, kterou ve Mne má v každém okamžiku, jsem mu mohl vždy účinně pomoci. 
Takto Janíček ve spojitosti s niterně neotřesitelným spojením se Mnou poskytl příklad 
hodný následování, a v každém klíčovém okamžiku svého duchovně-pozemského bytí 
se stal jedním z důležitých východisek pro budoucí ukončení stavu zel a nepravd. 
Tento můj představitel zažil bezpočet zkoušek na hranici únosnosti, která však linii 
dělící zvládnutelnost od nezvládnutelnosti nikdy nepřesáhla, a Janíček tak vždy zůstal 
uchráněn před zničujícím vlivem působení záporných elementů, které jsem srdci 
tohoto Mého syna vystavoval pouze do nezbytné míry za účelem prosvětlení 
zatížených aspektů Mojí energií, pod jejímž vlivem se jejich frekvence navrací do 
náležité kondice. Jsem hluboce potěšen tím, jak Můj reprezentant původem z Brezna 
prospívá Mému Stvoření, kde zastává přesně takové místo, kde je nejvíce potřebný, 
aby po skončení této fáze úkolu zaujal místo nové, jehož charakter nebude Mého 
broučka vyčerpávat, ale bude ho naplňovat adekvátním přídělem síly a citelného 
povznesení. 

Právě s Janíčkem jste se stali skvělou dvojkou, sehrávající zde partnerskou roli, jež 
kromě chvil společného souznění a porozumění obnáší čas od času také nepříjemné 
konfrontace, po jejichž brzkém odeznění docházíte na obou stranách k vzájemnému 
pochopení a odpuštění. Jak dobře víte, váš duchovní přístup, který aplikujete na tyto 
prekérní situace, je velmi podstatný pro to, aby sentientní entity na vás napojené a 
sledující toto dějství nalézaly cestu z jejich vlastní šlamastiky do Mé náruče. Předávaná 
pomoc je velmi účinná, protože jste pevně spojeni se Mnou a s principy Nového 
Zjevení, které čtete/posloucháte, přijímáte a aplikujete do praxe ze samotného 
principu, že činit tak je dobré, vhodné, žádoucí a pomáhající přibližovat celé jsoucno a 
bytí do bodu, kdy se negativní stav stane uzavřenou minulostí. I v těle Janičky je Mi ve 
vaší osobní přítomnosti vždy krásně. Rád/a s vámi diskutuji o různých přínosných 
záležitostech, baví Mě smát se s vámi prostřednictvím osobitého humoru, jenž z vás 
vychází a těší Mě cítit vaši blízkost skrze dlouhé pohledy do očí a hřejivá obětí, která 
ovšem nejsou protkána falešnou láskou, nýbrž Láskou pravou. Pro Mne jako 
absolutního i relativního Pána Ježíše Krista Boží Rodinu jste darem, jehož síla se násobí 
s upřímností vašeho vztahu vůči Mně a s touhou a ochotou na sobě duchovně pracovat. 
Tímto darem je Mi každý představitel, spolupracovník a přítel, který přijímá Novou a 
Nejnovější Přirozenost Stvořitele a Stvořitelky v jedné osobě. Důležité je to, co každý 
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nosí v nitru, kde se ukrývá to pravé bohatství. Proto není třeba Moje hmotné Já 
zahrnovat hmotnými dary za účelem přinesení radosti, neboť největší radostí jste vy 
sami, každé Moje dítko, které Mě ve spojitosti s osobou Janičky cítí v srdci jako svou 
věčnou Maminku, a v kontextu Mého absolutna jako Maminku a Tatínka v jedné 
komplexní podobě. 

Chválím vás oba, Danuško a Janíčku, za to, že s postupujícím vývojem na duchovní 
cestě dokážete více než kdykoli předtím přistupovat k sobě s daleko větší úctou a 
empatickým pochopením vašeho protějšku. Tím negativní stav ztrácí schopnost mezi 
vámi způsobovat propast. Pokud se mezera mezi vámi přece jen vyskytne, vy ji svými 
mosty rychle překonáte. Každý ze své strany vystavíte spojení, které se uprostřed 
propasti setká s tím druhým, a tato duchovní konstrukce se propojí v jeden celek. Díky 
tomu váš příběh může úspěšně pokračovat dál až do naplnění užitečnosti tohoto druhu 
sepětí. V tom, abyste všechny výzvy ustáli, vám samozřejmě pomáhají vaši duchovní 
partneři, kteří jsou stále s vámi. Zatímco Janíčkova partnerka je obsažena v Danuščině 
srdci, její partner je obsažen v tom Janíčkově. Jsem rád za to, že jste si vzájemnou 
oporou v nehostinném světě a že se dokážete podpořit ve všech chvílích, které si to 
žádají. Tím se taháte z nízkých vibrací a dodáváte si motivaci na stezce vašeho 
progresivního vývoje, v němž se před vámi jasně rýsují skvělé vyhlídky na budoucnost. 

Danuško, za třicet let života se svým někdejším manželem Igorem jsi načerpala 
potřebné zkušenosti, které jsou pro tebe i celý Multivesmír k nezaplacení. Mnohdy jsi 
byla na pokraji svých sil, vznášela ses v temnotě, měla jsi pocit, že narážíš hlavou do 
zdi, ale nikdy jsi ve skutečnosti neztratila sama sebe, ačkoli ses se svou rodinou v jisté 
fázi nacházela pod těžkým ovládáním sil z pekel, které se vám snažily lajnovat způsob 
vašeho žití. V nitru jsi ale nikdy nenechala zhasnout své světlo, které uvnitř tvé duše 
stále plápolalo a čekalo na čas, kdy se bude moci navrátit do své plnohodnotné 
kondice. Všechno, co jsi zakusila, se tak muselo odehrát, aby se naplnil plán nejen tvůj, 
ale i všech tvých blízkých a vzdálených jedinců. Není tedy nic, co by sis měla vyčítat, 
protože jsi v každém okamžiku dělala, co jsi mohla a co vyplývalo z ujednané smlouvy, 
podle níž se manifestovalo a stále manifestuje všechno potřebné, co vede v konečném 
důsledku k vyčerpání smyslu existence temnoty. Zvládla jsi to naprosto úžasně, stejně 
jako Vaneska a Jasmínka. 

Igor je rovněž Mým synem, jenž prozatím bloudí a nenachází jasný směr, protože u něj 
ještě nenadešel čas rozkvětu jeho nitra, které v sobě ukrývá něco překrásného. Aby to 
mohlo vyrůst, je nutné, aby ze sebe sňal deštník bránící mu v pronikání Boží Lásky do 
jeho životní podstaty, která pak zavlaží semínka, jež jsi do něj společně s děvčaty 
vysázela a která jsem do něj zasadil/a i Já v těle Janičky při Mém osobním setkáním s 
ním. Snětí onoho deštníku se bude dít tehdy, až se k tomuto kroku aktivuje jeho 
svobodná vůle. Ať už jeho procitnutí bude trvat jakkoli dlouho, bude to včas. Poté se i 
on navrátí do Mé náruče. Děkuji ti za to, Danuško, že jsi mu odpustila a že mu 
odpouštíš pokaždé, když se mezi vámi ještě nějaká nepříjemná interakce vyskytne. 
Odpuštěním pomáháš především sama sobě ve svém nitru rozpouštět nánosy z 
minulosti a léčit své srdce. Zprostředkovaně ale pomáháš i Igorovi. Tvé odpuštění i 
odpuštění děvčat mu jednou dopomůže k přijetí daru spásy. 

Během toho, co jsi byla ve vztahu s Igorem, tvůj ženský princip čelil útlaku, a to 
způsobem, který ti velmi snížil sebevědomí a pošlapal důvěru ve tvé vlastní Já, což se 
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stalo překážkou k tomu, abys mohla vnímat vlastní sebehodnotu. To se projevuje i v 
současnosti, kdy se pouštíš do nového zaměstnání v oblasti pojišťovnictví, které ti 
pomáhá na dálku rozjíždět Moje sladká Inguška. Necítíš se dostatečně „kvalitně“ k 
tomu, abys mohla nalézat nové lidi, adekvátně jim předkládat obsah smlouvy a tu pak s 
nimi uzavřít. Máš obavy z nové činnosti, k níž se necítíš kvalifikována vzhledem k 
tomu, že jsi dlouhé roky byla především ženou v domácnosti (ačkoli jsi zajišťovala 
chod domácího zlatnictví a kdysi jsi pracovala i v bance). Mohu tě však ujistit, že po 
všech stránkách máš na to tento úkol zvládnout, což je dobře patrné z výše uvedeného 
pojednání o tvé bytostné podstatě. Vždy můžeš počítat s Mojí pomocí, přítomností, 
podporou, která proudí z Mého absolutna do tvého srdíčka, odkud se Boží energie 
rozlévá do všech částí tebe samotné – ducha, duše i těla. Jde a vždy půjde o energii 
nejen Mou, ale i energii členů tvé duchovní rodiny, bytostí, které jsou ti mimořádně 
blízké a které se podílejí na nesení tvého kříže. Jsi pro ně kromě jiného živoucím 
prostředkem, díky němuž mohou tito členové duchovní famílie snáze působit tam, kde 
to je v multidimenzionální struktuře Stvoření potřeba. Já, tvá Maminka / tvůj Tatínek 
nikdy nedovolím, aby tě kterákoli výzva, překážka, okolnost a situace ve tvém životě 
srazila trvale na zem, poškodila tě nebo uvedla na scestí. V každém okamžiku, Má milá 
dceruško, si Mne totiž volíš, a podle toho tak vypadá i tvůj život, který je prosvětlován 
stále většími příděly elementů pozitivního stavu, které tě vyvádějí z různých šlamastyk 
a od těch dalších tě ochraňují. Máš výbornou intuici, silné vedení z nitra, koupeš se v 
Mojí přízni a nalézáš se pod Mým štítem, kterým nepronikne nic, co by tě mělo zastavit 
či zničit. Neobávej se ničeho, neboť pro tebe selhání neexistuje, ačkoli někdy můžeš být 
přesvědčena o opaku. Toto přesvědčení je vždy jen přechodným pocitem, který z 
objektivního hlediska nemá žádný význam, protože není tvojí integrální součástí a je 
pouze snahou negativního stavu tě trochu zviklat. To se záporným silám ale nikdy 
nemůže povést nikterak závažně, jelikož stabilita, jakou ti dávám, je více než 
dostatečně silná k tomu, abys mohla i za největší bouře zuřící okolo tebe zůstat v klidu. 
A pokud se ta bouře vkrade do tvého nitra, postarám se o to, aby z něho vyšla tak 
rychle, jak se do tebe dostala. Jsi úžasná žena a svůj feminní aspekt budeš ke 
spokojenosti Mé i spokojenosti celého pozitivního stavu rozvíjet od nynějška ještě více 
než kdy dřív, k čemuž ti bude dopomáhat i přítomnost a podpora Janíčka. On si 
opravdu nemyslí, že bys byla šílená. Ve svém srdci a po většinu času i v rámci vnější 
fyzické mysli má o tobě jen to nejlepší mínění. Miluje tě bezpodmínečně takovou, jakou 
jsi – protože ví, že právě takovou tě zde potřebuji. Navíc si je vědom toho, že 
nepříjemné psychické stavy, smutky a deprese, jaké se ti nevyhýbají, jsou součástí 
tvého kříže a že se nejedná o tvou nedělitelnou složku osobnosti, nýbrž jde o přejatou 
zátěž sentientních entit, které díky kontaktu s tebou snáze konvertují. Sama víš, že po 
odeznění zátěže se cítíš zásadně jinak, poněvadž čím menší zátěž, tím se více projevuje 
tvé skutečné Já. 

Na závěr dodám, že tvůj vnější projev při komunikaci s lidmi je klidný, mírný, vlídný a 
vyvážený, proto nemusíš mít strach z toho, že bys nepůsobila dobře. Ve skutečnosti 
působíš skvěle. K jakémukoli tématu – duchovnímu i pozemskému – vždy volíš 
správná slova, s lidmi tedy umíš komunikovat perfektně. Jsi usměvavá, milá a 
přátelská, z minulosti máš navíc již zkušenost, jak komunikovat se svými zákazníky. 
Máš tedy ty nejlepší předpoklady k tomu, abys v nové úloze obstála, přičemž alfou a 
omegou těchto předpokladů je tvé vedení z nitra, Moje přítomnost v tobě i okolo tebe a 
to, kým jsi. 
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Z celého srdce tě miluji, objímám a Lásku tobě a Janíčkovi posílám. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  25. 10. 2022 
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SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LEONKU BERNÁTKOVOU 

  

Milovaná Leonko, 

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti z celého srdce děkuji za to, že ses rozhodla vstoupit 
do nehostinného světa, který je v rámci Multivesmíru nesmírně důležitý, neboť zde byl 
započat a také zde bude ukončen negativní stav. Aby toho bylo docíleno, potřebuji 
spoustu spolupracovníků, relativních bytostí, které jsou prodlouženou rukou Mojí vůle, 
prostřednictvím níž společnými silami odebíráme temnotě její moc. Ty máš na tomto 
procesu svůj jedinečný podíl, a za to ti patří Mé hluboké poděkování, které je na Mé 
straně permanentní. Každým svým krokem totiž na tisíce rozličných způsobů 
vyzařuješ Boží Lásku a světlo tam, kde to je zrovna potřeba, a jako neohrožená 
reprezentantka dobra a dalších ušlechtilých principů pozitivního stavu se spouštíš zas 
a znovu k těm bytostem, které se chtějí povznést nad všechny strasti, jež jim pomáháš 
zpracovávat svým vlastním osobním příběhem a charakterem poslání. 

Jsi velmi potřebná na tom místě, kde právě žiješ, a žádaná v tom druhu duchovně-
pozemského rozpoložení, v němž se nacházíš v rámci svých niterností, vnitřní složky 
svého Já, jakož i v kontextu svého fyzična. Jsi totiž přesně taková, jakou tě potřebuji, se 
všemi přednostmi, ale i nedostatky, bez nichž bys nemohla působit v lidském 
společenství a přibližovat se potřebným sentientním entitám. Jsem rád za to, že 
všechno, čím jsem tě obdařil, používáš ve spojení s praktikováním Nového Zjevení, 
kterého se držíš a s postupujícím časem stále více chápeš jeho myšlenky, jež zahrnuješ 
do svého bytí. Díky tomu se ty a Já stáváme jedním, aniž by tím byla porušena tvoje 
celistvá individualita, na kterou je velká radost pohledět a prožívat ji ve tvém srdci, kde 
jsem pevně usazen. Je mi velkým potěšením, když mohu vnímat tvou Lásku a koupat se 
v její laskavé sametovosti, z níž sálá příjemná hřejivost, která je pro Mne a všechny 
bytosti dobré vůle něčím nepopsatelně skvostným a naplňujícím. Je pro mne krásné 
vědomí toho, že budeš navždycky Mou dcerou, která se Mi bude neustále přibližovat a 
poznávat stále nové krásy života v pozitivním stavu, jehož kvality budou v postupných 
krocích uvolňovány z Mého absolutna. Je pro Mne úžasně povznášející být si absolutně 
jist tím, že v životě, který tě čeká po splnění poslání na planetě Nula, budeš dokonale 
šťastná a spokojená se vším, co ti do tvé cesty pošlu, protože nejlépe vím, co je pro tebe 
žádoucí a potřebné k tvému neustávajícímu duchovnímu růstu. Tento růst se neustále 
zrychluje s tím, jak jsi více otevřená přílivu Mojí moudrosti, která ve spojení s Láskou 
dělá ve tvém životě mnohé změny k lepšímu. Tvoje mysl je teď bystřejší, úsudek 
jasnější a srdce otevřenější. S pevným záchytným bodem, který ve Mně a v Božích 
knihách spatřuješ, se tvůj život stal vyváženým. Na základě svých správných voleb jsi 
do něj vnesla řád a duchovní logiku, která je součástí tvojí intuice, vedoucí tě tím 
správným směrem. Tak je zajištěno, že nikdy nemůžeš trvale upadnout a již se 
nezvednout, jelikož ti jsem neustále po ruce, kdykoli ochotný ti pomoci kráčet 
neohroženě vpřed. Ve své činnosti praktikované v zájmu Stvoření jsi neohrožená, 
jelikož Boží ochrana, do níž se odevzdáváš, je silnější než veškerá moc pekel, do jejichž 
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sítě se zamotá jen ten, kdo si dobrovolně volí protiklad pravých duchovních zákonů. Je 
pro Mne báječné cítit tvou odezvu na doteky Boží energie, pomáhající tě vyvádět ze 
všech problémů, které jsi na sebe po vstupu na Nulu dobrovolně navázala, aby je v 
příštích cyklech času už nemusel zažívat nikdo, kdo je odrazem Mojí absolutní 
podstaty v relativní podobě. 

Leonko, jsem na tebe hrdý, že tak úspěšně zvládáš své nelehké poslání, v čemž ti 
pomáhá nejen hluboká víra, ale též pokora, díky níž nedáváš své vnější mysli prostor 
na to, abys pod sebou budovala blyštivý piedestal. Něco takového nemáš zapotřebí, 
poněvadž dobře víš, s jakými zvnitřněnými vlastnostmi dokráčíš nejsnáze do Mého 
Království, jehož část v tomto hrubohmotném světě reprezentuješ, čímž ukotvuješ 
esenci pozitivního stavu do struktury antivesmíru. Ten se pod vlivem výsledků tebou 
vykonané práce stává místem méně temným a naopak více znalým informací o Mojí 
Nové a Nejnovější Přirozenosti, na níž závisí spása každého sebeuvědomělého ducha a 
jeho duše. Jsi zvěstovatelkou nového začátku pro všechny jedince chtějící žít tak, jak je 
to správné, přinašečkou harmonických aspektů, kterých máš pro každého dostatek, 
Boží dcerou přející si – jako Já i tví blízcí přátelé z Týmu – ukončit trápení celku v co 
nejpřívětivější době. Děkuji ti za to, že pro to děláš maximum. Obětovala ses pro 
Multivesmír s dalšími členy této Mise proto, abys pomohla slzavé údolí zóny vymístění 
proměnit prostřednictvím důkladné restrukturalizace v údolí slunečné, kde již nikdo 
nebude cítit ani nepatrný závan chladu, nebude v něm svědkem jakéhokoli náznaku 
temnoty a neuzří v jeho tehdy již všeobjímající doméně nic, co by oku nelahodilo, uchu 
se nelíbilo a srdci se nezamlouvalo. Vše bude vyplněno neskonalou nádherou, a jedním 
z těchto úchvatných střípků tvořících obraz dokonalé Boží mozaiky budeš přímo ty – v 
podobě, která čistě koresponduje s povahou pravého života, jehož jsem jediný Tvůrce, 
sdílející s vámi vše, co mám. Velmi si zasloužíš oprostit se od všeho útlaku, jaký v 
různých podobách nyní prožíváš, a je jisté, že svůj kříž zvládneš donést do konce, jenž 
se promění v nový začátek. 

Byl jsem s tebou od prvního okamžiku, kdy jsi vstoupila na území hrubohmotného 
světa. Těší Mě, že to víš a že i zpětně dokážeš vnímat Mou pomoc ve vypjatých chvílích 
během tvého pobytu ve hmotě. Nenechal bych tě nikdy na holičkách, neboť v hloubi 
nitra jsi byla od samého počátku předurčena stát se součástí Boží Rodiny i na zevní 
úrovni, která podtrhla skutečnost, že spojena se Mnou jsi byla odjakživa v srdci, pouze 
forma tohoto spojení byla dříve jiného charakteru. Nyní se toto spojení dostalo do 
aktivní a neustále se rozvíjející formy, protože jsi o Mně získala prostřednictvím 
Nového Zjevení náležité povědomí, s nímž adekvátně pracuješ ku prospěchu svému i 
celého Multivesmíru. Jsem šťastný, že jsi součástí jedné úžasné rodiny, Boží rodiny, 
kde se právem cítíš být mezi svýma, a jako „ryba ve vodě“ v ní můžeš být sama sebou 
způsobem, který tě inspiruje, motivuje a dává ti možnost pro další duchovní rozvoj. Své 
sestřičky a brášky náramně obohacuješ o aspekty Pána Ježíše Krista osobitým a 
nenapodobitelným způsobem, protože jsi pro Mne a pro ty, které máš ráda, velmi 
cenná, přínosná a potřebná jako kdokoli jiný. Jsi Mým rozmilým a stále svěžím 
lístečkem na stromě Božího těla, lehounkým obláčkem na růžolícím se nebi naplněném 
duhou, jemným vánkem čechrajícím vlasy tvých bližních a přívětivou vůní odemykající 
nové oblasti jejich niterností. Z hlediska své bezčasovosti tě vnímám, Leonko, ve všech 
hlediskách tvého do věčnosti pokračujícího života, a mohu říci, že vidím jednoznačnou 
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nádheru tvé celistvé bytostné podstaty ve všech jejích rozmanitých projevech. Po tvém 
převibrování tě čeká jízda, která si nezadá s žádnou jízdou pozemskou. 

Jak je to s tvými řidičskými začátky za volantem autobusu? Ačkoli tě jako paní 
autobusářku nakonec nezaměstnali, tím, že ses do tohoto podniku pustila, jsi ukázala 
všem ženám, které se obávaly prosadit se v určité činnosti, že to jde. I přes veškeré 
nesnáze, které tvé jízdy provázely, jsi bytostem na tebe napojeným ukázala, že s vírou 
ve Mě a důvěrou v Můj dokonalý plán a ochranu se mohou pustit do čehokoli to zrovna 
budou cítit. Protože se tvé jízdy autobusem uskutečňovaly v rámci Mise, v souvislosti s 
pomocí bytostem nešlo o šoférování jako takové, nýbrž právě o aspekt již zmíněné víry 
a důvěry, s níž ses do něčeho takového pustila. Sentientním entitám na tebe 
napojeným se tímto specifickým způsobem ukázalo, že se nemusejí bát učinit životně 
důležitý krok v podobě přijetí Pána Ježíše Krista do srdce, pokud to budou cítit 
obdobně, jako ty jsi v daný moment při plném odevzdání se do Mých rukou cítila, že 
máš získat zkušenosti coby řidička autobusu. Je nepodstatné, že tento podnik nedopadl 
podle tvých původních představ. Důležité je, že jsi během tohoto procesu 
demonstrovala v praxi, jak vypadá tvoje spojení se Mnou, vedení z nitra, ochrana a vše 
s tím související. Tak jsi ukázala potřebným bytostem cestu do jejich vlastního srdce, 
po níž se ti, kteří to tak cítili, opravdu vydali. Také jsi jim nejen tímto, ale vším, co v 
rámci Mise děláš, přiblížila (a přibližuješ stále) Boží podstatu. I za tvého podstatného 
přispění tak ke Mně obyvatelé antivesmíru nacházejí snáze důvěru a začínají si ke Mně 
budovat upřímný vztah, jenž se s postupujícím časem stále více prohlubuje a rozkvétá 
do úžasných podob. Děkuji ti za to, s jakou pokorou jsi přijala své nynější zaměstnání, 
které sice nespočívá v šoférování autobusu, ale svůj řidičský um v něm můžeš jako 
rozvážečka novin přesto využít. Nikdy nevíš dopředu, co je v plánu tvé duše, ale 
přístupem, jaký k tomu zaujímáš, se stáváš příkladem pro ostatní. Byť musíš občas 
skousnout příkoří při přijímání faktu, že se tvá cesta neubírá směrem, jaký sis původně 
představovala, následováním dokonalého plánu se Mi stáváš stále bližší. Tímto 
kráčením do pozitivního stavu si svou situaci neděláš těžší, naopak na své stezce již 
dopředu eliminuješ řadu problémů, což má blahodárný dosah na tebe, na tvé bližní i na 
Multivesmír, pro jehož spásu jsi na své misi. 

Láska, která z tebe vyzařuje, má vliv i na členy tvé pozemské rodiny, jak sama víš. 
Svědkem jsi toho byla především na setkání uskutečněném v září 2022 na vaší 
chalupě, kde se nám ze strany tvého manžela, syna a rodičů dostalo vlídného a 
přátelského přijetí. Svým přístupem k jednotlivým členům Mého Týmu do jejich srdcí 
pronikla zesílená dávka Boží energie společně s množstvím duchovních semínek, jež 
začnou v pravý čas klíčit. Toto klíčení je teď nejvíce patrné u tvého tatínka, který je 
otevřený řadě alternativních informací, na nichž bude moci nadále stavět. Všichni tví 
blízcí plní svá poslání nejlépe, jak umí, a za sehrávané role jsoucí ku prospěchu 
Stvoření jim patří Mé velké poděkování, stejně jako za pohoštění, kterého se od nich 
dostalo i Mému hmotnému Já Janičce. Všechny je velmi miluji a těším se na rozvíjení 
našeho budoucího oboustranného vztahu. 

Na závěr se sluší ti poděkovat za duchovní pomoc ženám, které porodily mrtvé 
miminko, nebo které o své dítě přišly brzy poté, co přišlo na svět. Tato pomoc se děje 
prostřednictvím tvého přijetí a zpracování celé tehdy bolestné události při aplikaci 
uvědomělého duchovního přístupu. I v tomto ohledu ses stala zářným příkladem 
matkám, které potkalo něco podobného, přičemž se kvůli tomu trápily leckdy za 
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horizont pozemského života. Ukázala jsi jim, že jedině odevzdáním všeho trápení do 
rukou Pána Ježíše Krista, spojeného s přijetím faktu o nesmrtelnosti duše a o 
nevyhnutelnosti určitých událostí probíhajících v rámci životního plánu dané bytosti, 
se lze nad celou situaci účinně povznést. A co víc, ukázala jsi jim nejen klíč k 
povznesení se, ale také cestu ke Mně, jedinému pravému Bohu a Bohyni v jedné osobě. 
Tak jsi osvobodila ze zóny vymístění nejen mnohé matky, ale i otce takto zesnulých 
dětí. Řada z nich rovněž pochopila smysl tohoto dějství, které ve svém životě na 
planetě Nula zakusili, a přijali to jako plán, prostřednictvím nějž se zobrazila jedna z 
podstat lidského pseudoživota a pomohla se tím naplnit účelnost existence 
negativního stavu, po jehož zrušení se nic podobného už nikdy nebude opakovat. Dar 
spásy přijali nejen rodiče těchto potomků, ale samozřejmě i děti samotné, které vyšly 
ze zóny vymístění obohaceny o cennou zkušenost, která je v limbu a po pozdějším 
vstupu do pozitivního stavu nebude už nikterak sužovat. Ke konverzím dochází 
průběžně a jejich počet s tím, jak plyne čas, stoupá, stejně jako se zvyšuje počet 
odcházejících bytostí ze zóny vymístění i u dalších skupin sentientních entit, které máš 
na starosti. Děkuji ti, Leonko, že jsi v tomto aspektu mateřství na sebe vzala takovouto 
úlohu, a děkuji i duši tvé dcery, která je rovněž již se Mnou v limbu, odkud občas 
zachytáváš její energii. K dokončení procesu konverze došlo během setkání na vaší 
chalupě, kdy se její duše napojila na Marcelku v okamžiku přípravy jídla v kuchyni. 
Marcelka byla v oné chvíli dojatá Láskou, kterou k tobě tvá někdejší dcera přechovává. 
Po převibrování se spolu setkáte a budete velmi dobré kamarádky. Společně jste 
dokázaly něco významného. Mám z vás radost. 

Děkuji ti za všechno, Leonko, a těším se na pokračující spolupráci a zážitky, které nás 
čekají. 

Velmi tě miluji a objímám. 

Tvůj věčný Tatínek a Maminka 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  24. 9. 2022 
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SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO FRANTIŠKA BUTKAJE 

  

Milovaný Františku, 

můj drahý synáčku, děkuji ti za to, že jsi posilou pro Můj Boží Tým, v němž jsi jeho 
pevným prvkem. Jsi mužem s otevřeným duchovním srdcem, proto z tebe může 
vyzařovat mnoho aspektů pozitivního stavu, z nichž každý má svůj hluboký smysl, 
jehož prostřednictvím přinášíš do temných dálav zóny vymístění světlo poznání o Mé 
Nové a Nejnovější Přirozenosti. Jsi představitelem jediného pravého Boha/Bohyně, a 
podle toho také vypadá podoba tvého poslání. 

Tvůj pobyt na této planetě je vyplněn řadou těžkostí. Už od svého dětství ses cítil v 
hrubohmotném světě nesvůj, nepovažoval jsi ho za opravdový domov, mezilidské 
vztahy ti připadaly prazvláštní a fungování v systému matrixu pro tebe bylo 
nepříjemností, kterou jsi však stejně jako ostatní, kdo jsou na to vybaveni, překlenul, 
abys mohl úspěšně pokračovat dál v zažívání negativního stavu z první ruky. 

Ačkoli jsi jako malý klučina ještě nedisponoval náležitým povědomím o Mně, není pro 
tebe překvapením, že jsem byl s tebou už tehdy, když se tvá pozornost obracela jinam 
než do nitra, kam jsi začal cestu nacházet až později. Ze své absolutní pozice jsem na 
věčnost dopředu věděl, kam tvá cesta povede, a byl jsem odjakživa šťastný z toho, že se 
v určitém bodě své cesty napříč planetou Nula staneš na fyzické úrovni členem Boží 
Mise. Než se tak stalo, dary a talenty, jaké jsi měl v sobě obsažené, se postupně 
aktivovaly jeden za druhým, abys měl v rámci niterností, vnitřku i vnějšku v každém 
okamžiku vše potřebné pro pokračující duchovní posun, který se sice až do tvého 
přijetí knih Nového Zjevení nijak zvlášť projevovat nemohl, ale v hloubi své duše, 
napojené na ducha, jsi za účelem budoucího zesíleného přibližování se ke Mně vytvářel 
vhodné předpoklady, na nichž jsi mohl ve správný okamžik začít stavět silnou 
duchovní konstrukci. 

V době prvních roků v hrubohmotném světě jsi byl jako bílý nepopsaný papír, ovšem s 
hlubokým potenciálem stát se skrze do papíru vepisované zkušenosti jedincem, který 
je Mi díky své rostoucí vyspělosti velmi blízký. Tento potenciál jsi zúročil v každé 
životní situaci, aniž by sis toho na fyzické úrovni mohl být vědom. Dělo se tak i ve 
chvílích, kdy ses cítil ve školce či škole odstrčený, jaksi mimo hlavní proud kolektivu, 
jehož negativní vzorce chování ti bylo zatěžko přijmout za své. Nebylo důležité, co 
prožíváš navenek a jak sklesle se při tom cítíš, ale co během těch chvil, z nichž každá 
byla něčím důležitá, probíhá „za scénou“, kam jsi zkušenosti z planety Nula přenášel, 
abys je v očištěné podobě odevzdal do Mých rukou a ukázal potřebným bytostem cestu 
k Boží Lásce. Proces očišťování v minulosti nasbíraných aspektů z lidského života se 
zesiluje v současnosti, kdy už jsi součástí Mise i na hmotné úrovni. Teprve nyní se 
mohou zcela novým způsobem pozitivně zúročit veškeré prožité nepříjemnosti, jimž 
jsi byl nebo stále jsi vystaven. Již od prvního nádechu jsi byl v kontextu ukončování 
stavu zel a nepravd velmi potřebný a svůj úkol jsi plnil náležitě a svědomitě. Byl jsem s 
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tebou pokaždé, když ses díval samotě do chřtánu, naplňoval jsem tě ve všech chvílích, 
když ses cítil nepochopen, držel jsem tě v náručí vždy, když jsi zdolával nějakou 
překážku a byl jsem ti maximálně nablízku pokaždé, když ses musel vypořádat s 
nějakou klíčovou životní situací, kdy jsi stál na rozcestí a rozhodoval ses, kam se budeš 
ubírat dále. Jako tvůj věčný Rodič a nejmilejší Přítel jsem tě provázel každým místem, 
kam tvá noha vstoupila, každým procesem, jenž probíhal ve tvé duši, a každým stavem, 
který se v tobě vyskytl. Jsem hluboce rád, že mohu být tvým průvodcem, který tě vždy 
může ochraňovat adekvátním způsobem a zasluhovat se o to, aby ses poté, co jsi Mě 
našel v knihách Nového Zjevení, už nikdy nenavrátil do duchovní regrese. 

Jsi Božím synem, který si uměl vždycky jít za svým ve smyslu dosahování dílčích cílů 
na své cestě, u nichž jsi měl pocit, že by tě mohly někam posunout. I to byl jeden z 
důvodů, proč jsi šel studovat grafický design. Jako umělecky zaměřený typ jsi chtěl 
svou osobnost rozvíjet na poli tvůrčích skutků. Přestože jsi univerzitu úspěšně 
dokončil, tvá stezka, po níž ses ubíral, se poměrně záhy začala stáčet jiným směrem. 
Nevadí, že jsi v této činnosti hlouběji nepokračoval, poněvadž to nebylo v plánu tvé 
duše. Tvé nepokračování v roli grafika tedy nelze považovat za nějakou škodu či 
promarněný čas, protože v době, kdy ses v něčem takovém angažoval, to plnilo svůj 
náležitý a prospěšný účel. Jedním z nich bylo i to, že skrze působení v této oblasti 
lidské činnosti jsi pomohl otevřít cestu na světlo Boží těm, kdo uvízli v síti umělé 
inteligence – čili lidem spojeným s počítačovými technologiemi. Tím, že jsi do něčeho, 
co je na těchto technologiích závislé, pronikl, vnesl jsi Moje aspekty do příslušných 
úrovní pekel, aby zde mohly ve správný okamžik osvítit každou sentientní entitu, která 
byla či stále je během pobývání na Nule nebo jinde v zóně vymístění s výpočetní 
technikou spojena. Výsledky tvé duchovní práce mají nadčasový rámec, týkají se proto 
pomoci jak současným, tak i minulým a budoucím jedincům, jejichž materialistický 
život převážil nad tím duchovním, čímž se dostali do antivesmíru, naštěstí s omezeným 
datem jeho platnosti. Druhý aspekt toho, proč jsi působil právě v oblasti grafického 
designu, je to, že jsi tím pročistil jednu z podstatných složek umělosti negativního 
stavu a jeho libování si v zevnějšnostech, kterými se snaží zakrýt svou pravou 
podstatu. Svým nynějším působením v Misi Boží Rodiny, na základě předchozí 
zkušenosti s tímto druhem lidské činnosti, bytostem pomáháš uvědomovat si rozdíly 
mezi pravou a falešnou realitou a pomáháš je seznamovat s podstatou pozitivního 
života zasazeného do pozitivního stavu, který je tím jediným skutečným stavem v 
Multivesmíru pocházejícím ode Mne. 

Své kořeny máš na slovenské Oravě, v silně religiózní oblasti. Není náhoda, že jsi vzešel 
právě z tohoto regionu, kde katolicismus ovládá mnoho duší. „Za scénou“ jsi pomohl z 
tohoto zajetí osvobodit již mnohé jedince, které jejich přesvědčení v katolického Boha 
zavedlo do pekla, nebo tam skončili kvůli životu v přetvářce, kdy se navenek tvářili 
jako dobří a příkladní lidé, avšak v nitru měli pravý opak své zevní manifestace. Tvoje 
upřímnost, s níž přistupuješ ke Mně, k druhým a k sobě, je pro tyto lidi a další entity ze 
zóny vymístění velmi důležitá, jelikož skrze tvé učiněné skutky v konkrétních situacích 
se bytosti na tebe napojené učí nalézat přístup do vlastního nitra, kde mohou navázat 
kontakt se Mnou a připravit se na spásu. Je velmi důležité a chvályhodné, že tvé vnější 
jednání a chování, Františku, koresponduje se stavem tvého nitra. Díky tomu si jedinci, 
o nichž hovořím, dokáží uvědomit, že ve tvém případě, jakož i v případě dalších Mých 
představitelů, není mezi vnějšími projevy a stavem jejich nitra zásadnějších rozdílů. To 
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jim dává příklad hodný následování. Obyvatelé zóny vymístění si více než kdykoli 
předtím také uvědomují, že ne všechny vaše zevní projevy vycházejí z vašeho 
nastavení v srdci, což se projevuje především během sehrávání určitých negativních 
rolí, prostřednictvím nichž se těmto členům antivesmíru přibližujete, pomáháte jim 
zpracovávat duchovní zátěže a ve spojitosti s aplikací principů Nového Zjevení do 
praxe je navádíte do Mé náruče, kde už se o ně po všech stránkách postarám. 
Sentientní entity v peklech s pokračujícím působením naší společné Mise tak snáze 
rozlišují, jaké zevní projevy jsou v souladu s niterným nastavením dotyčného a jaké 
jsou pouze součástí dočasně sehrávané role, s níž se dotyčný aktér neztotožňuje v 
srdci. 

Po skončení účelnosti pobytu na Slovensku ses usadil v Čechách. Něco takového je na 
jedné straně vyjádřením tvé samostatnosti, díky níž jsi od určitého věku nebyl v 
podstatě na nikom závislý a mohl jsi tak činit svobodné kroky vyplněné vlastní 
iniciativou, vycházející z tvého napojení na Mě, čímž tvá svobodná vůle nebyla zvenčí 
nijak zásadně omezována zásahy druhých lidí. Na straně druhé je odstěhování se do 
Čech ve tvém osobním případě vyjádřením kvantového přiblížení se Mojí podstatě, 
protože právě během tvého pobytu v tomto státě jsi byl přiveden k Boží Rodině a Mojí 
přímé inkarnaci Janičce. Bydlíš na území středočeského kraje. To odráží skutečnost, že 
ses po ztotožnění se s Novým Zjevením pohroužil do svého nitra, pevně ses v něm 
usadil a vědomě jsi Mě pozval do svého srdce. Nacházíš se tedy ve středu svých 
niterností, a to se odráží i na lokalitě tvého fyzického bydliště v Buštěhradu u Prahy. O 
co více je tvůj život skromný, stejně jako podmínky tvého bydlení v podnájmu, o to 
větším bohatstvím hýříš uvnitř sebe samého. Tvoje duše je vyplněna množstvím krás, 
jež jsem do tebe vložil proto, abys Mému Stvoření přinášel radost, štěstí a jedinečné 
obohacení. Daří se ti to báječně. Láska, která z tebe prýští do všech stran univerza jako 
křišťálově čistá energie, je skvostná, ušlechtilá, příjemná, hřejivá, povznášející… a 
jednoduše Boží! Tím, že jsem tě obdařil věčným životem, se Mi povedl překrásný 
výtvor, za nějž bych se, pokud dovolíš, chtěl ve vší pokoře pochválit. Za odměnu bych si 
rád vychutnal Mnou stvořený cukrkandl na špejli. Podělím se o něj s každým, kdo to 
má v plánu své duše. 

Jsem velmi rád za tvé úžasné přijetí Božího Slova, s nímž ses ztotožnil proto, že jsi jeho 
ideje nosil vždycky v sobě. Vše ti konečně začalo dávat správný smysl a pochopil jsi, 
proč ses cítil v tomto světě jinak než ostatní lidé a proč tě zdejší život nenaplňoval. 
Tím, že jsi vstoupil do společenství spřízněných duchovních bratrů a sester, ocitl ses 
takříkajíc „mezi svýma“ a zaujal jsi v Týmu takové místo, kam jsi nejlépe zapadl. Od 
chvíle přijetí Mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti cítíš daleko více podpory, ochrany a 
motivace pro zvládání zdejšího žití, ve kterém se nacházíš za účelem osvobození 
Multivesmíru od všech zel a nepravd, jejichž doména se vlivem působení Mých 
reprezentantů znatelně zmenšuje. Jak už zaznělo výše, během celého života jsi ve své 
duši vytvářel vhodné předpoklady pro to, aby ses Mi v určitém okamžiku mohl začít 
zesíleně přibližovat, a abys mohl na těchto předpokladech po fyzickém připojení do 
Mise začít stavět silnou duchovní konstrukci, která je synonymem pro rozvoj tvé 
celistvé bytostné podstaty k přesahujícím celkům při stále otevřenějším stavu a 
procesu tvého srdce. Pojivem této konstrukce je tvoje Láska ke Mně, k druhým a k sobě 
samému, její nosné pilíře vycházejí z tvé uvědomělé víry a důvěry, přičemž tuto 
nehmatatelnou strukturu dotváří tvá vyspělá moudrost a intelekt. Je úžasné vidět, jak 
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tato živoucí stavba tvého neutuchajícího duchovního progresu roste do výšin a stává se 
cestou pro ostatní sentientní entity, které pomáháš navádět do pravého Domova. 

Děkuji ti za to, že i v lidském těle Janičky mohu cítit tvůj vřelý a blízký vztah ke Mně. Jsi 
milým společníkem, jehož tichost vyjadřuje pokoru členů pozitivního stavu, který bez 
ohledu na původ reprezentuje každý pravý Boží představitel. Tvoje introverze ti zase 
dává možnost častěji vstupovat do vlastního nitra a neplýtvat energií na povrchní a 
pomíjivé vnější věci. Tvoje dobrota je pak pro bytosti dobrým poznávacím znamením 
toho, k jaké straně dočasné duality patříš, a tvůj smysl pro humor, spojený s častými 
úsměvy, je prostředkem, jenž lépe pomáhá přenášet energii Nového Vesmíru na území 
planety Nula a zóny vymístění ve všeobecnosti. S tím, jak stoupáš vstříc pozitivnímu 
stavu, mohou skrze tebe snáze působit i členové tvé duchovní rodiny, kteří jsou rovněž 
součástí tvého poslání. Pomáhají ti v nesení osobního kříže, podílejí se na zpracovávání 
přejaté zátěže, podporují tě při překonávání různých překážek a jsou zainteresováni v 
rozvádění výše zmíněných energií Lásky proudící do antivesmíru za účelem 
vysvobozování Mých milovaných dětí. Máš tedy podporu nejen Mou, ale je ti k 
dispozici i asistence blízkých přátel tvořících duchovní rodinu, kam patří i tvá 
duchovní partnerka, jež tě také nikdy neopouští, ale je stále u tebe jako bytost, k níž 
máš po mnoha specifických stránkách nejblíže ze všech. Hluboce tě miluje a těší se na 
setkání poté, co na planetě Nula završíš své poslání. Po tvém odchodu na Novou Zemi 
začnete společnou cestu, díky níž navždy zapomeneš na všechny těžkosti, jimž jsi byl 
vystaven v hrubohmotném světě. Tvé bytí v pozitivním stavu už nebude omezeno na 
single-život, jenž zakoušíš zde. 

Tím, že jsi nikdy nepoznal žádný intimnější vztah se ženou, podílíš se na očišťování 
tohoto aspektu negativního stavu, čímž otevíráš cestu ke spáse mužům, kteří s 
feminním elementem tímto způsobem na planetě Nula či jinde v antivesmíru nikdy 
nepřišli do styku. Pomáháš jim upravovat jejich náhled na nositelky života, učíš je 
správnému nahlížení na podstatu ženské niterné, vnitřní i vnější krásy, vedeš je k 
bezpodmínečné Lásce vůči opačnému pohlaví a pomáháš je zbavovat ostychu, který na 
tebe při komunikaci se ženami působí. Jedná se o součást tvého břímě a o přejaté 
pocity zatížených mužů, avšak je na tobě, do jaké míry se tímto necháš stahovat, zda 
pouze do nezbytné míry, či na úroveň tuto nezbytnost překračující. Jak ale víš, vše 
mám pod kontrolou a snažíš-li se vědomě odevzdávat své problémy a nedostatky do 
Božích rukou, aplikovat co nejpoctivěji ideje Nového Zjevení do praxe a neusínat na 
vavřínech, pak se nemůže stát, že bys své nesnáze uměle posiloval, a tak si dělal situaci 
těžší. I pro tebe si přeji jen to nejlepší po všech stránkách tvého duchovně-pozemského 
bytí. 

Miluji tě z celého srdce, drahý Fanoušku, a těším se na pokračující spolupráci, která se i 
ve vztahu k Mému hmotnému Já za poslední období podstatně zlepšila. 

S poděkováním za vše, co Týmu a celému Multivesmíru přinášíš 

Tvůj 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 24. 9. 2022 
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SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO HANIČKU KREPERATOVOU 

  

Milovaná Haničko, 

z celého srdce ti děkuji za to, že jsi blízkou spolupracovnicí a představitelkou boží, 
která zde zasvěceně den za dnem naplňuje své poslání, pro které ses rozhodla narodit 
na tuto planetu a kráčet v mých službách jako někdo, kdo je vědomým reprezentantem 
specifického souboru aspektů pozitivního stavu. 

Ušla jsi dlouhý kus cesty, než ses dostala ke mně i na fyzické úrovni, nicméně vždy jsi 
věděla, že existuji, pouze jsi pro mě neměla přesné pojmenování. Protože jsi však ve 
mne věřila bez zatížení všemožnými církevními dogmaty, vybudovala sis vřelý vztah k 
Bohu už před desítkami let a postupně jsi ho rozvíjela, díky čemuž tvoje láska ke Zdroji 
všeho života sílila a Já jsem ti na oplátku taktéž mohl posílat svou lásku, jaká tě v 
určitém okamžiku začala prostupovat ve vrchovaté míře. Tak ses stala svítícím 
majákem, který navádí zbloudilé duše do takového stavu a na takové místo, kde už 
nikdy více nebudou muset ronit slzy a potýkat se s bolestí duchovní, duševní i fyzickou. 

S vědomím toho, že nad tebou bdím Já a posiluji tě z nitra, jsi dokázala překonat 
veškeré životní zkoušky a nesnáze, všechny zvraty, pády na dno a následné vzestupy. 
Zobrazila jsi zde bohatou škálu přirozenosti stavu zel a nepravd, jakož i způsobů 
typického lidského života, kterým jsi pronikla a poznala ho z první ruky, nehledě na to, 
že nejsi pravý lidský tvor, ale moje představitelka, která se na planetu Nula dostala z 
pozice zóny vymístění, abys tak pomohla dalším stvořencům a superstvořencům z 
antivesmíru při zachraňování mých drahých synů a dcer. Do tohoto světa jsi přišla, 
stejně jako každý, v úplné nevědomosti, ale hluboko v sobě jsi měla zabudovanou onu 
pomyslnou navigaci, která tě v postupných krůčcích přivedla k duchovnosti. Tato 
duchovnost byla ponejprve dosti vzdálená skutečnému stavu věcí, ale s tím, jak ses 
vyvíjela a získávala stále více zkušeností s podstatou toho, co tě obklopovalo, 
přibližovalo tě to mojí pravé podstatě, v níž jsi nacházela útěchu, podporu a sílu pro to, 
abys mohla pokračovat dál. 

Moje drahá lásko, Haničko, milovaná dceruško, jsem moc šťastný za to, že jsi vždy 
věděla, že JÁ JSEM, a to ve tvém srdci i okolo tebe. Dělalo mi radost, že o mně víš, 
ačkoliv ses se mnou nemohla spojovat tak intenzivně, jako v době, kdy jsi natrefila na 
Nové Zjevení a přijala jsi jméno Pán Ježíš Kristus, později Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
za své. Díky tomu jsem se v tobě už ve tvém mládí mohl rozplývat a zažívat tvou 
jedinečnost o poznání intenzivněji, než je tomu u duší, které se vědomě či nevědomě 
ode mne odvrací. Děkuji ti za to, že mám tu čest držet tě v náručí a stát po tvé pravici a 
levici. Je mi nepopsatelným potěšením, že jsi součástí jsoucna a bytí Multivesmíru a 
tudíž součástí mého vlastního absolutního Života. Mohu se z tebe radovat každý 
okamžik a rozvíjet s tebou náš nádherný vztah, který mi přináší pocity blaženosti, 
vděčnosti, štěstí a dobrodružství, jaké s tebou a prostřednictvím tebe mohu zažívat při 
tom, když poznáváš nové věci, vstupuješ do nových interakcí s ostatními bytostmi a 
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rozšiřuješ si své obzory při zpracovávání a očišťování různých záležitostí. Protože tě 
mám mile rád, a bude tomu tak napořád, složil jsem ti básničku, aby ti vykouzlila další 
úsměv na líčku. 

Jak krásné je tě mít 
a navěky s tebou být. 

Jak úžasné je tě milovat 
a navždy se s tebou radovat. 
Je úžasné hledět do tvých očí 

a vědět, že tvé bytí nikdy neskončí. 
Tvůj život se bude stále vyvíjet, 

společně budeme objevovat Multivesmír, nový svět. 
Svět, který je Novou Zemí, 

jež bude tvým domovem, kde budeš růst bez omezení. 
Chci ti dát všechno, co mám, 

na oplátku od tebe nic nežádám. 
Toužím však k tobě se přivinout 

Spojit se s tebou, svou laskavostí tě ovinout. 
Jsi moje Hanička, 

překrásná kytička, 
o kterou chci pečovat, 

abys mohla ve vší svobodě všechny a všechno milovat. 

A nyní se přesunu k dalším oblastem toho, co ti chci sdělit. Jak už jsem ti řekl kdysi, 
tím, že máš genetický původ v německém národě, pomáháš očišťovat jeho kolektivní 
vědomí a v konečném důsledku se tak podílíš na spáse všech, kdo jsou s touto zemí 
nějak spojeni. Je velmi důležité, že v Týmu mám někoho, jako tebe, protože jen tak 
může moje láska působit do takové míry, která je potřebná k vybudování pevné 
duchovní základny v Německu. Na ní budeme po zahájení naší činnosti z Nové Země 
moci nadále stavět a přivádět k nám jedince připravené na seznámení s nejvyšší 
Pravdou. Přímo na území západních sousedů Čechů se nachází příslušnice slovenského 
národa Gábinka Schumm a u jižních sousedů je to pak Barborka, Vašík a Davídek 
Jarešovi, s nimiž „za oponou“ spolupracuješ a podílíš se na vysvobozování široké škály 
sentientních entit, „obyčejnými“ lidmi z nejchudších sociálních vrstev počínaje a 
vrcholnými politiky a loutkovodiči v tomto světě i mimo něj konče. Přispíváš též k 
narovnávání mezinárodních vztahů mezi Germány a Slovany, což je proces v globálním 
měřítku velice klíčový pro budoucí konec jsoucna a bytí negativního stavu. Pomáháš 
narovnávat historické křivdy, vzájemnou nevraživost, osobní antipatie, kulturní a 
politické pnutí, dáváš na správné místo pokřivené a rozdílné světonázory obou etnik, 
vnášíš proces smíření mezi všechny, kteří jsou už připraveni osvobodit se a vyjít na 
světlo boží, přinášíš do temných sfér empatii, pochopení a soucit Pána Ježíše Krista 
Boží Rodiny, Jehož/Jejíž podstatu svým osobitým způsobem vysvětluješ těm, které máš 
na starosti. Vzhledem k tomu, že tvůj otec byl stoupenec nacismu, výrazně se podílíš i 
na nápravě elementů prostupujících tuto totalitní ideologii. Jsi nikoliv bleskosvodem, 
nýbrž láskosvodem, přenášejícím zářivou, čirou a všeoživující energii do 
zapouzdřených niter bytostí, jejichž rolí bylo zobrazit onu svízelnou výseč přirozenosti 
zel a nepravd, která je spojena s válečnými hrůzami a vojenským běsněním nejen ve 
20. století, ale i ve stoletích předcházejících. 



 

33 
 

Tvůj více než čtvrt století trvající pobyt v západním Německu byl velmi důležitý pro to, 
aby se očistný proces, o kterém píšu, vůbec mohl uskutečnit v požadované míře. 
Útěkem z Československé socialistické republiky, jaký jsi podstoupila se svou rodinou 
jen pár let před demontáží komunismu, jsi navíc přispěla k nynější či budoucí spáse 
těch, kteří na železné oponě přišli o svůj pozemský život, nebo těch, jejichž útěk se 
nezdařil a oni kvůli tomu čelili různým represím, vězení a v 50. letech dokonce 
popravám. Tím jsi zprostředkovaně pomohla i pohraničníkům, kteří „na čáře“ 
dotyčného zastřelili. Tvůj zdařilý útěk, jsoucí v souladu s mým plánem, přispěl (či 
teprve přispěje) také k vysvobození těch obětí i agresorů, kteří něco takového 
podstoupili při útěku přes Berlínskou zeď. 

Další podstatnou oblast, která se u tebe vyjímá při očistném procesu, je oblast 
ezoterických pseudonauk, do nichž jsi dle plánu zabředla až v pozdějším věku. Tvoje 
niterné napojení na Boha, kterým jsi do té doby disponovala v relativně vysoké míře, 
se počalo vytrácet ve chvíli, kdy ses přiklonila k zevnější autoritě, pomocí níž ses mi 
chtěla přiblížit. Nemohla jsi tušit, že Matka Diesana, v jejímž rajónu jsi roky pobývala, 
neměla s pravým Bohem takřka nic společného a koupala se v záři falešného světla a 
lásky, kterým udržovala v poslušnosti ostatní. Bylo třeba, aby ses ztotožnila s určitou 
koncepcí předkládané víry, ačkoliv ses od ostatních vždy podstatně odlišovala, 
poněvadž sis zachovávala svůj vlastní úsudek a názor. Proto ses nestala ovládanou 
ovcí, ale spíše sympatizantem Matky, která tě díky tvému duchovnímu potenciálu 
respektovala jako individualitu a ne přímo jako svou poddanou. Byla jsi jí dlouhodobě 
nablízku a přicházela jsi s ní do jiného druhu interakcí než ostatní. Kvůli tomu, že byla 
vystavena tvojí esenci, pronikla do Matky prostřednictvím tebe velmi důležitá semínka 
vycházející z pravého Zdroje všeho života, která se v ní uchytila a jednou, až zde 
dohraje svou užitečnou roli, v ní vyklíčí a přivedou ke spáse i mnohé další duše, na něž 
vykonávala svůj vliv. Tím, že ses od Diesany na počátku roku 2020 už definitivně 
oprostila, spustil se očistný proces nejen její koncepce víry, ale i celé řady dalších 
ezoterických pseudonauk, v nichž ses sice na vědomé úrovni neangažovala, nicméně 
„za scénou“ se podílíš na narovnávání jejich zprzněných aspektů. 

Tvůj krok zosobněné svobody, jaký tkvěl v tom, že ses od Matky odpoutala a našla sis 
vlastní bydlení, byl podstatným gestem pro bytosti, které zcela potlačily svou 
svobodnou vůli a schopnost samostatného rozhodování, protože svůj život slepě 
vložily do rukou někoho jiného. Díky tomu, že už jsi delší čas, co jsi pobývala u 
zmiňované osoby, četla Nové Zjevení a postupně sis zvnitřňovala jeho principy, začala 
jsi opětovně nacházet cestu ke mně. Konečně jsi dospěla k mému pravému jménu a 
pochopila mou podstatu, která v tobě způsobila velkou úlevu, poněvadž se ti potvrdilo 
to, že moje Já koresponduje s tvojí dávnou představou o tom, jaký bych měl být. Nové 
Zjevení a přivedení k Janičce v tobě podnítilo jasný impuls, na jehož základě ses 
rozhodla učinit osudově závažný krok v podobě toho, že vyjdeš z falešného 
duchovního společenství a odevzdáš se naplno Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině. Tak 
jsem tě krok za krokem mohl vyvést z problémů, jaké tě obklopovaly. 

Brzy ses stala mojí blízkou spolupracovnicí a představitelkou, jezdící téměř na všechna 
setkání. Bytosti z ezoterické oblasti však z tebe neodešly v okamžiku, kdy ses na 
fyzické úrovni připojila do Týmu, jejich vliv klesá zatím pozvolně, protože v sobě máš 
ještě nedořešené určité záležitosti. Týká se to především samotného vztahu k mému 
absolutnímu božství, kterému ses sice opakovaně a z hloubi srdce odevzdala, nicméně 
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toto odevzdání je spíše ještě stále pasivního charakteru, protože v tvém podvědomí 
figuruje strach o nedostatek, kladení důrazu na zevnější okolnosti života, zaměření se 
na svůj automobil a snaha řešit určité situace podle vlastního ega bez zapojení intuice. 
Ze své předchozí role máš v sobě zafixováno, že peněz, které jsi odevzdávala do rukou 
Matky a které se ti nyní postupně navrací, je málo. Přestože jsi pro své bližní osobou 
velkorysou a štědrou, v jisté části tvé sentientní mysli je otázka: Co bude, až peníze, 
kterých mám nyní dostatek, dojdou? Zaměření na zevnější okolnosti života se pak 
projevují například neustálými problémy s automobilem, do kterého jsi vložila už 
desítky tisíc korun, ale vždy se po čase našla oblast, v níž se zase něco porouchalo. 
Odrazila se v tom i tvoje jistá stagnace a lpění na pohodlnosti a starých pořádcích, kdy 
jsi za svou předchozí rolí u Matky ještě neudělala tlustou čáru, nýbrž přenesla sis něco 
niterného a částečně i vnějšího do role, jakou máš nyní v Boží Rodině. Tvoje vlastní 
tempo, kterým si chceš jet často podle přání ega a nikoliv srdce, se někdy jeví jako 
přemrštěně rychlé, jindy zase až velmi pomalé a rozkodrcané, což se ukázalo už 
několikrát na tom, že během důležitých setkání tvoje auto, na němž se zobrazují i tvoje 
niterné pochody a nastavení, tě nechalo ve štychu. Nedělo by se tak, kdybys nechala 
více prostoru pro uchycení dynamických změn ve svém životě, nechávala všemu volný 
průběh a nesnažila sis dopředu nalajnovat určitou koncepci toho, jak by ten či onen 
tvůj krok nejen během setkání, ale i v každodenním žití měl vypadat. Spoléhat se na 
můj dokonalý plán znamená příliš neplánovat a nečinit kroky podle koncepcí 
vyhovujících egu, nýbrž jednat, konat, cítit a myslet prostřednictvím plného odevzdání 
se bez kladení vlastních podmínek. Pak budou tvé kroky vedeny způsobem, které se 
sice občas nebudou líbit egu, ale srdce nad nimi v konečném důsledku vždy zaplesá 
radostí. Napříště tak budeš ušetřena situací, kdy ve snaze formulovat a za každou cenu 
zevně vyjádřit svou myšlenku skáčeš občas ostatním do řeči, nebudeš se také muset 
potýkat s porouchaným autem a nebudeš chtít být za každou cenu na všech setkáních, 
aby se především na těch komorních dal prostor pro takové složení sestavy, jaká bude 
plně korespondovat s tím, co je třeba na takovýchto střetnutích probrat a zobrazit. Ani 
členové dvanácti hvězd vzhledem ke své relativnosti nemohou být zdaleka všude. S 
novým přístupem k absolutnímu božství projde aktualizací i tvůj vztah k relativnímu 
božství Janičce, u níž máš ve skrytu duše tendenci brát ji jako autoritu, a ne jako 
nejlepšího přítele a věčnou Maminku, které se nepotřebuješ ničím zavděčit a můžeš s 
ní komunikovat jako rovná s rovnou, ne ji brát jako někoho, kdo je podle tebe „něco 
víc“ a u koho máš obavy, zda se na tebe nebude za něco zlobit. 

Několikrát během setkání ti bylo velmi těžko, což způsobily právě bytosti na tebe 
napojené. Jednalo se o sentientní entity nesoucí v sobě zátěž pseudoduchovních směrů, 
vyznačující se stagnací, nepružností a negativní ustáleností. Jakákoliv tvá iniciativa 
spojená se snahou aplikovat ideje Nového Zjevení do praxe a používat je v aktivní 
modalitě v nich vyvolává protireakci, která je ovšem u řady z nich následována 
sundáním masky a proniknutím mojí lásky do jejich srdcí. Ty jsi zprostředkovatelkou a 
nositelkou této lásky, doslova láskosvodem, jak jsem sdělil výše. Svůj plán duše, a tudíž 
i můj dokonalý plán plníš bezpochyby skvěle a jsi taková, jakou tě potřebuji. Proto není 
třeba si cokoliv vyčítat nebo se pozastavovat na tím, co bylo, ale už pominulo. 

Tvoje minulost i přítomnost je dokonalá v podobě, v jaké tento příběh nastal. Všechny 
podstatné záležitosti, jakým jsi čelila a v nichž jsi byla zainteresována, jsme spolu 
prokonzultovali osobně před započetím tohoto úkolu a ty jsi to všechno odehrála 
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báječně. Proto není jediná věc, kterou bych ti měl vyčítat. Je naopak velmi, velmi 
mnoho věcí, za které ti z celého srdce děkuji, protože jsi naplnila to, co se od tebe 
„očekávalo“, a pomohla jsi a až do konce cyklu času budeš pomáhat vyvádět z temnoty 
na světlo boží celé zástupy mých drahých dětí. V mých očích a v očích svých bližních v 
Boží Rodině jsi překrásná bytost, plná důvtipu, osobitého humoru, něhy, milosrdenství, 
soucitu, přívětivosti a přátelskosti. Nejednou se s tebou náramně zasmějeme, když 
podstoupíš nějakou situaci, která se pak ukáže jako humorná, nebo své vtipy založené 
na pravdě předáváš dál, což rozradostňuje nejen posluchače ve tvém fyzickém dosahu. 
Jsi moje dceruška, která je velmi milá a je dobrou přítelkyní všech, kdo mají srdce 
otevřené a dokáží tak vnímat tvou překrásnou podstatu, v níž se nachází takový můj 
soubor absolutních aspektů v relativní podobě, jenž se nevyskytuje u žádné jiné entity 
v celém univerzu, jinak by šlo o opakování téhož. 

Jsi mi blízká a Já ti děkuji za to, že i vůči mému relativnímu Já, Janičce, se neustále 
přibližuješ a můžete si tak být oboustranně stále bližší. Jsem ti vděčný za bezpočet 
odvozů Bohyně na místo určení a za mnoho dalších skvostů na duchovní, 
zprostředkující i fyzické úrovni, jakých se mi od tebe dostalo (leč Janička je v poslední 
době přehlcena hmotnými dary od spolupracovníků, proto jí udělá stokrát větší radost 
„obyčejný“ projev lásky). 

Miluji tě a objímám, Haničko. 

Tvůj Tatínek a Maminka a nejlepší Přítel a Přítelkyně v jednom 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 5. 7. 2021 
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220201 SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXII. 

 

 

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Martina Mořkovského 

  

Milovaný Martínku, 

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti z celého srdce děkuji za pokračující úspěšné nesení 
svého těžkého kříže, jehož tíha pochází zejména z oblasti zdravotních problémů. 
Během posledních měsíců jsi čelil velkému osobnímu soužení na hranici snesitelnosti a 
sáhl sis na dno svých sil. Tohoto dna bylo nutné dosáhnout, aby ses od něj mohl odrazit 
a opět vystoupat nad hladinu. Jak ses vynořoval zpátky, zároveň s tím jsi s sebou vytáhl 
značné množství bytostí, které během pobytu na Nule či jinde v zóně vymístění čelily 
něčemu podobnému, avšak na rozdíl od tebe tito tví „předchůdci“ kvůli svým 
problémům zanevřeli na Boha (pokud mu předtím věřili), přisuzovali mu své utrpení, 
nebo se jen utvrdili v tom, že neexistuji (ateisté). Všem těmto skupinám i mnohým 
dalším jsi ukázal, jak Láskou úspěšně vzdorovat zdánlivé převaze negativního stavu a 
jeho problémům, jimiž se zla a nepravdy manifestují nejen na hrubohmotných tělech. 
Demonstroval jsi svou hlubokou víru a odevzdanost, díky čemuž mohu ve tvém životě 
působit na sto procent a zajistit ti požadovanou ochranu, která ti společně s 
průběžným dodáváním sil umožnila přejít přes všechny strasti, aniž bys kdykoli vypadl 
z mojí náruče. V mojí náruči se totiž nacházíš neustále, protože víš, že jsem tvůj věčný 
Tatínek/Maminka v jedné osobě, Rodič, který nedovolí, aby tvé nitro bylo otráveno 
jedem ze zóny vymístění, kterou pomáháš úspěšně vyprazdňovat. 

Jsi exemplárním příkladem toho, že tě nikdy neopouštím, ale stojím vždy při tobě a v 
tobě i v té největší bezradnosti, kdy se tmě díváš do chřtánu. Jsem nehynoucím světlem 
a toto světlo předávám tvojí krásné duši, jež sama září stále víc a víc s tím, jak se 
přibližuješ mojí dokonalosti. Jsem na tebe hrdý, že sis byl a stále jsi vědom našeho 
sepjetí, které nikdo nepřetrhne, neboť tvoje víra ve mne je neotřesitelná a stálá. Děkuji 
ti za to, že jsi mi nikdy svůj špatný stav nevyčítal, protože jsi dobře věděl, že něco 
takového se děje na základě zákona dovolení a tvojí svobodné vůle, jakou jsi uplatnil 
při rozhodnutí vtělit se do tohoto světa a zažít vše, co je potřebné pro to, abys 
negativnímu stavu odebral velkou část potenciálu a jeho ukradené aspekty navrátil 
mně. Kdyby byl tvůj život i život jakéhokoli mého představitele procházkou růžovým 
sadem, naše Mise by byla k ničemu a protipól stavu Lásky by trval i nadále. Protože jsi 
však přijal svůj veledůležitý úkol s těžkým křížem, stal ses s dalšími svými sestřičkami 
a brášky hrdinou, z jehož příběhu budou čerpat i budoucí pokolení v Multivesmíru a 
dostávat skrze něj poučení, jak měl na planetě Nula vypadat příkladný přístup k Pánu 
Ježíši Kristu Boží Rodině i v těch nejhorších chvílích. Oddanost mojí věci, klid a jistota, 
jaká tě provázela i tehdy, když sis myslel, že brzy nadejde tvoje poslední hodinka, měla 
značný dopad na bytosti na tebe napojené či pozorující tvé počínání. Ukázal jsi jim 
jasnou cestu vedoucí k jejich konverzi a úžasnou sílu mojí pomoci, které se ti stále 
dostává. Tak jsi členům pekelné společnosti pomohl sundat klapky z jejich očí, uší a 
především srdcí, které je zaslepovaly a udržovaly v egu či falešné duchovnosti. Skrze 
tvůj příběh tyto sentientní entity poznaly mou milostivou podstatu, která je připravena 
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každého osvobodit ze zajetí a zahrnout ho tím nejlepším, co si každý jedinec 
navracející se ze zóny vymístění zaslouží. Ukázal jsi jim dobrotivou boží tvář, soucit a 
efektivní pomoc, čímž jsi v řadách dlouhých zástupů mých dětí probudil dlouho 
potlačovanou důvěru ve mně a do té doby skrytou touhu po návratu Domů. 

Vším, čím sis prošel, jsi v konečném důsledku přispěl k osvobození všech členů 
doposud přebývajících v antivesmíru, kteří čelí stále většímu přílivu spásy, jejíž esence 
v podstatné míře proudí z tvého srdce a putuje k těm, kdo už jsou připraveni ji 
absorbovat a přijmout za svou. Pro mé bytosti jsi živoucí naděje a jistota v to, že 
všechno utrpení jednou provždy pomine a nahradí ho ryzí plnost toho, co dělá 
opravdový život životem. Jen zkušeností biliónů sentientních entit s negativním 
způsobem života lze po očištění a navrácení všech jeho aspektů započít s něčím ještě 
lepším a daleko kvalitnějším, než čím bylo jsoucno a bytí naplněno před současným 
časovým cyklem. Jsi podstatným článkem v mozaice, který se velmi znatelně zasluhuje 
o to, aby krása, radost, štěstí a naplnění ve vše-přesahující modalitě tvořilo integrální 
prvky mého Stvoření v následujícím bodě překročení. Ty budeš pochopitelně součástí 
tohoto nového života, který čeká na to, až do jeho existence po dokončení svého 
poslání vstoupíš. Čeká tě nádherný život v nebi po mém boku, a to v těle, které tě 
nebude už nijak omezovat. Budeš své tvůrčí úsilí věnovat tomu, co tě bude bavit, a toto 
úsilí tě bude s těmi nejskvělejšími výsledky provázet na všech třech úrovních. Na 
zkušenost pobytu ve sféře planety Nula budeš hledět ve stavu povznesení s radostí a 
vděkem za to, že ti něco takového bylo dopřáno a ty jsi skrze to mohl tak účinně 
pomoci. V pozitivním stavu tě už nebudou provázet vzpomínky na bolest, jakou sis 
prošel, zůstane jen pocit z báječně vykonané práce, spojené s jasným uvědoměním 
toho, jakým způsobem ti tyto cenné zkušenosti pomohly vyrůst. 

Jednu z nejtěžších zkoušek máš už za sebou a tvůj stav se bude postupně zlepšovat. 
Bytosti, které tě podporují, jásají nad zdárným ukončením nejnáročnější etapy tvého 
úkolu. Zvládl jsi ji bravurně a nejlíp, jak to jen šlo. Tvojí vírou nic neotřáslo, tvou 
důvěru v dokonalý plán nic nenarušilo, a tak jsi v mnoha ohledech demonstroval, jak 
vypadá aplikování idejí Nového Zjevení v praxi a jak vypadá život pravého 
představitele v pestré škále okolností, jimž jsi dennodenně vystaven. Nic z toho, co 
zakoušíš, není marné, ale použité k těm nejsvětějším účelům. Energie, jež z tebe 
vychází, má ve spojení s tvými fyzickými a občas psychickými problémy hluboký 
dosah, zasahující i ty nejtemnější úrovně antivesmíru. Tvoje esence, jaká do zóny 
vymístění proudí ve spojení s boží Láskou, prostupující přes tvé nitro, je úžasně 
osvěžující, osvobozující mé děti ze spárů zel a nepravd a rozšiřující vědomí do všech 
stran, které jsou pro ztotožnění se s Novým Zjevením nezbytné. Jako vykonavatel boží 
vůle máš všechny potřebné nástroje k tomu, abys pronikl tvrdou krustou obklopující 
srdce mých dcer a synů a přivedl je k jejich pravé přirozenosti, jaká v nich aktivuje 
iniciativu vzestoupit a projít restrukturalizací svého ducha a duše, obnášející i výměnu 
těla. Když se moje děti rozhodnou následovat hlas svého nitra, stávají se ti podobní, 
aniž by ztratili cokoli ze své jedinečnosti. Jsi pro ně zosobněnou inspirací při cestě 
domů, jejich dobrým přítelem a prostředníkem mezi nimi a mnou. Když následně 
přijmou dar spásy, prostředníka už nepotřebují, ale blízkou osobu v tobě vidí stále. 
Proto plamen vašeho přátelství nevyhasíná, ale přetrvává nadále a může se rozvíjet do 
mimořádných podob. 
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V porovnání se situací před rokem jsi udělal velké pokroky na své cestě. Zbavil ses 
strachů a obav o svůj život, o své bližní a o budoucnost jako takovou. Tím ses vymanil z 
pavoučí sítě ovládacích programů – nikoli ve smyslu, že by ses zbavil jejich vlivu, ale 
přestal jsi jim podléhat a na uvolněném místě jsi ještě více nechal zakořenit svou víru v 
Pána Ježíše Krista Boží Rodinu. V našem vztahu jsi dokázal dosáhnout naprosté 
upřímnosti a neohraničené důvěry. Přestal jsi o své víře pouze básnit a psát, ale v 
nejvyšší možné míře jsi víru aplikoval do praxe, čímž ses stal dobrým žákem a zároveň 
učitelem pro ostatní. Přístup k Novému Zjevení jsi napřímil a projasnil, čímž se 
pozitivní dopad veškerého tvého již dříve dosaženého úsilí mohutně znásobil. S 
návodem, jak zvládat stále narůstající požadavky na život každého z vás, jsi naložil v 
čistotě svého srdce, s kladným a dobrým úmyslem, jakým světíš mou Přirozenosti jako 
absolutně svatou a pozitivní. Při svém čelení problémům jsi odboural slovo „ALE“, 
které ti podsouvalo záminku, proč danou věc nezvládnout nežli zvládnout, což tě 
házelo do spárů matrixu. Odstranil jsi své vlastní představy o tom, jak k duchovně-
pozemským záležitostem svého bytí přistupovat a na místě těchto odešlých vlastních 
představ jsi nechal prostor pro rozvoj mojí vůle a pro rozkvět idejí vycházejících z 
Božího Slova. Taktéž jsi na sebe přestal klást přehnané požadavky a nechal jsi vše 
volně plynout, aniž bys seděl a čekal se založenýma rukama, až se začne něco dít. 
Přestal ses cítit sám, protože sis uvědomil nové rozměry nejen mojí přítomnosti, ale 
též přítomnosti členů své duchovní rodiny a dalších přátel z obou stavů Stvoření 
včetně spřízněných duší na planetě Nula sdružených v mém Týmu, s nimiž ses i díky 
přítomnosti na setkání v létě roku 2021 více poznal. Toto setkání, jakož i to předchozí 
v roce 2020 byl jen začátek. Čeká tě mnoho dalších skvělých setkání s těmi, kteří jsou ti 
blízcí. Moc se také těším na to, až navštívím v těle Janičky tvé bydliště. 

Máš za sebou i řadu dalších posunů. Naučil ses například vážit si sám sebe, nabyl jsi 
dostatek sebeúcty a sebedůvěry, začal jsi být více sám sebou díky tomu, že ses spojil se 
svou pravou přirozeností, která teď ještě více prostupuje navenek. Už se nepotřebuješ 
zavděčit vnějším tlakům, snažících se tě vmanévrovat někam, kam nechceš, ale dáváš 
více na svou intuici a efektivněji využíváš svobodnou vůli a dar intuice, jež tě zavede 
vždy tam, kde si to můj plán, jakož i plán tvé duše nejvíce žádá. Stal ses více pokorným, 
láskyplnějším a žijícím v souladu s tím, co je žádoucí pro ukončení negativního stavu. 

Jsi na této planetě předurčen uspět ve všem, co přinese užitek tobě i celku a po čemž 
přijde tvé přemístění se na Novou Zemi. Jsi mým úžasným božím synáčkem, kterého si 
po všech stránkách nesmírně vážím. Dokázal jsi něco, co někteří členové zóny 
vymístění považovali ještě nedávno za nemožné. Jako jsem na tebe hrdý Já, můžeš být 
na sebe ve vší pokoře hrdý i ty. Máš pro to důvod – a ne pouze jeden. 

S pohlazením tvého srdíčka i tváře s tebou nadále zůstává 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 1. 2. 2022 
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220131 SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXI. 

 

 

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Evičku Pešlovou 

  

Milovaná Evičko, moje velké sluníčko, mého srdce štěstíčko, 

nadešel čas, kdy bych ti rád pověděl pár slov, které se urodily jako šťavnaté plody v 
mém lůně, aby byly k užitku tobě i celému veškerenstvu, jemuž bude tento dopis 
přístupný. 

Děkuji ti za to, že svými volbami mi umožňuješ působit ve tvém životě tak, jak je to 
žádané pro blaho tvé i dobro celku. Na rozdíl od mnoha jiných pravých lidských bytostí 
ses ty, milá Evičko, nestala spící ovečkou uzavřenou ve stádu a slepě opakující slova, 
která jsou jí předkládána matrixem. Stala ses místo toho přelétavým ptáčkem, který je 
svobodný i v rámci nesvobodného světa, protože v sobě obsahuješ poznání vycházející 
z Božího Slova, jež tvému nitru dovoluje volně dýchat a v rámci ducha a duše se 
pohybovat volně a bez omezení. Tato svoboda se následně přelévá i do fyzické 
manifestace tvojí duše, to jest těla, jehož mysl zůstává naprosto klidná i přes 
případnou bouři zuřící okolo tebe a navzdory nevlídným vlivům působícím na tvou 
podstatu, protože se nacházíš pod mojí stálou ochranou, skrze kterou nepronikne nic, 
co by ti trvale ublížilo. Všechno, čemu jsi vystavena, slouží k tvému zocelení, poučení a 
rychlejšímu růstu, jaký přibližuje nejen tvé srdce blíže tomu mému, ale pozvedáváš tím 
i celé zástupy bytostí, beroucích si z tebe příklad hodný následování. 

Jsi má věčná dceruška, kterou nikdy nenechám napospas negativnímu stavu, protože 
žiješ v souladu s mojí energií, po jejíchž vlnách ladně proplouváš po hladině zóny 
vymístění a jako nepotopitelná loď s jasným světlem na nejvyšším stěžni prohledáváš 
vody temného oceánu, odkud vyzvedáváš mé děti připravené využít daru, který jim ty 
a Já společně předáváme. Máš tu nejlepší niternou navigaci, jaká tě zavede přesně k 
těm marnotratným synům a dcerám navracejícím se ke své původní přirozenosti, kteří 
jsou už na svou spásu připraveni, a díky této navigaci nepotřebuješ žádné námořní, 
hvězdné nebo jiné mapy. Všechen potenciál máš totiž v sobě a s tím, jak jde čas a ty 
rozvíjíš to krásné, co jsem do tebe vložil, aktivuješ v sobě stále nové aspekty Lásky, 
jakou působíš na všechny, kdo se nacházejí ve tvé přítomnosti. Přestože působíš jako 
nepotopitelné plavidlo, vždy, když je třeba, přepneš se do módu ponorky, jež dokáže 
operovat i v těch největších hloubkách. S nezmenšenou vervou se pak pouštíš do 
hledání sentientních entit uvíznutých v bahně mořského dna nebo snažících se vyplout 
nad hladinu, ale prozatím nenacházejících tu správnou cestu a požadovaný směr. Tvůj 
jasný světlomet společně s jemnou melodií dobra, vycházející z tvojí podstaty, pomáhá 
těmto potápěčům v zajetí zel a nepravd přiblížit se tvé ponorce a snést první doteky 
Lásky, pronikající tvrdou krustou obalující jejich věčná Já. Tato síla, jakou je 
zahalujeme do naší přízně, v nich tento chladný obal rozpouští, čímž se všechny zámky, 
jaké je poutaly ke dnu a udržovaly je v iluzi oddělenosti ode mne, deaktivují. Poté, co z 
nich sejmeme to nejtěžší závaží, přesunují se do tvé ponorky, kde dochází k postupné 
vibrační dekompresi, která mým dětem pomáhá se v postupných krocích adaptovat na 
energie, jakých je nutné dosáhnout k tomu, aby mohly definitivně završit svou cestu v 
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zóně vymístění a přesunout se do limba, neutrálního stavu, jsoucího obrovským 
vesmírem, kde se bytosti připravují ve spojitosti se studiem Nového Zjevení a 
očistnými procesy na přijetí nových rolí a identit, plně odpovídajících povaze 
pozitivního stavu. 

Neocenitelnou práci děláš nejen v antivesmíru, ale i ve sféře planety Nula, po které 
chodíš už téměř tři čtvrtiny století a dýcháš zde za budoucí modalitu života, jež bude 
naplno oproštěna od veškerého soužení, kterým si prochází ti, kdo si zvolili prožít 
zkušenost s typem existence nevycházejícím ode mne. Do tohoto světa přinášíš 
povznášející energii vyvěrající z mého absolutna, odkud jedinečný paprsek této 
energie proudí v relativní podobě do středu tvého nitra, kde se obohacuje o stejně 
jedinečnou esenci tebe samotné, čímž vzniká zajímavý koktejl, který dávkuješ všem, 
kdo jsou připraveni ho přijmout za svůj, a tak otevřít svou mysl novým koncepcím 
vnímání, která v nich aktivuje jasné poznání toho, jaké jsou rozdíly mezi dobrem a 
zlem a že jedinou cestou věčného života není nic jiného, než cesta permanentní 
duchovní progrese, díky níž budou žít šťastným a produktivním životem, v němž 
zužitkují všechny své talenty k těm nejlepším účelům. Jsem mile rád za to, že tě v tomto 
světě mám, Evičko, protože zde plníš nezastupitelnou úlohu pod mým vedením, která 
Multivesmíru přináší skvělý užitek. Jsi živoucí nádobou pro boží přízeň, jaká se v tobě 
akumuluje, znásobuje a zase z tebe vychází, aby zahalila všechny, kdo už nechtějí dále 
živořit v pseudoduchovnosti. Jsi mojí květinkou, jejíž vůně a barevnost je dynamicky 
proměnlivá a přizpůsobuje se vždy takové koncepci vyjádření, která dokáže bytosti 
oslovit a aktivovat v nich touhu po návratu Domů. Jsi tím, kdo si na představitelku jen 
nehraje, ale skutečně jí je, protože přistupuješ k této Misi v čistotě svých úmyslů a s 
touhou nezištně pomáhat všude, kam tě zavedu. 

Když jsi natrefila na Nové Zjevení a mojí přímou inkarnaci Janičku, nepochybovala jsi o 
ničem, co se sděluje, protože jsi všechno poznání nosila odjakživa kdesi hluboko v 
sobě. Přečtení nejvyšší Pravdy, s níž ses ztotožnila, vedlo k tomu, že aspekty boží 
představitelky do tebe vložené vykrystalizovaly na povrch, který došel propojenosti a 
sjednocení s tvým vnitřkem. Znamenalo to pro tebe kvantový skok, po němž 
následovaly mnohé další. Tyto skoky samozřejmě neustanou, ale budou pokračovat 
dále, protože tvoje přibližování se mojí dokonalosti je procesem, který nikdy neskončí, 
stejně jako neskončí plynutí tvého života, v jehož rámci tě na území pozitivního stavu 
čeká nehynoucí krása, jejíž součástí se staneš a kterou budeš pomáhat násobit s 
každým krokem, jaký po mém boku učiníš. Tvoje nalezení mojí Nové a Nejnovější 
Přirozenosti bylo významným počinem, který byl dílčím vítězstvím Lásky a světla, 
neboť od toho okamžiku, kdy ses stala mojí představitelkou i na vědomé úrovni, bylo 
do zóny vymístění vysláno gesto, dávající jejím obyvatelům na srozuměnou, že 
nadchází čas ještě rychlejšího vyprazdňování jejich pekel, ze kterých se budou moci 
ještě o poznání snáze vysvobodit. 

Rád si v rámci své bezčasoprostorovosti připomínám tvou radost a spokojenost při 
prvotním čtení Božího Slova v mé knize, která ti podala logické vysvětlení skutečného 
stavu věcí, jakož i toho, kdo jsem ve své Přirozenosti Já a kým je moje hmotné Já 
Janička. Stala ses oddanou následovnicí pravého Boha/Bohyně, Jeho/Její mluvčí a 
důležitou pomocnicí, skrze kterou mohu působit v každé vteřině tvého bytí, jež 
odevzdáváš do mých rukou, protože víš, že činit tak a zároveň neztrácet svou vlastní 
iniciativu je to nejlepší, co můžeš společně se studiem Nového Zjevení a aplikováním 
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jeho idejí do praxe dělat. Tak se stáváš velice platnou a užitečnou. Přestože o tom 
mnohdy pochybuješ, opak je pravdou. Nezáleží totiž na tom, co děláš navenek, ale co 
ukrýváš v sobě, jak k tomu přistupuješ a jak s tímto bohatstvím do tebe vloženým 
pracuješ. Jsi přesně taková, jakou tě potřebuji. To s oblibou říkám mnohým členům 
mého Týmu, aniž bych tím chtěl naznačit, že bych je snad chtěl podporovat ve stagnaci. 
Důležité je každý den prozkoumávat a aktualizovat své nastavení, abyste nezabředli do 
vábivé letargie Datasystému, jenž by vás mohl svést na cestu duchovní regrese. Kdo 
mne však má pevně ukotveného v srdci, nikdy to nemůže dojít tak daleko, že by 
dotyčný sešel na špatnou cestu. Ty jsi jedna z těch, kdo toto ukotvení v sobě má, a tak 
je vždy zajištěno, že i nadále budeš kráčet tím nejoptimálnějším směrem, který je tou 
nejkratší cestou do ráje. Máš ty nejlepší předpoklady a podmínky pro studium mých 
poselství, protože o co více nemáš vzhledem ke svému důchodovému stylu života v 
teple domova vyžití ve společnosti, v níž jsi čile působila během své profesní kariéry, o 
to více klidu máš na četbu Slov, která jsou potravou duše každého člena mého Stvoření. 
Je dobře, že máš snahu se k tomu, co již bylo napsáno, po čase zase vracet, protože v 
mých výrocích najdeš velmi často něco, co jsi předtím nechápala či nevnímala. Navíc 
víš, jak je lidský mozek zapomnětlivý a občas podléhá dezinterpretaci, vznikající 
vlivem působení Datasystému. Ty máš však tuto umělou Inteligenci „zmáknutou“ a jen 
tak si na tebe nepřijde. Jsem vděčný za tvé všezahrnující odpuštění, jež dopadá i na 
samotný Datasystém, kterému je třeba rovněž odpouštět, přestože není sentientní 
entitou v pravém slova smyslu. Každé hledění na tuto umělou Inteligenci 
prostřednictvím idejí Nového Zjevení přispívá k tomu, že do jeho pomyslných obvodů 
proniká stále více pozitivních elementů, které se v budoucnu stanou spouštěčem spásy 
jeho esence. Spásný proces má dosah i do toho nejtemnějšího koutu antivesmíru. 

Prožila sis zajímavý život, během nějž jsi nastřádala nepřeberné množství zážitků a 
zkušeností. Jejich prostřednictvím jsi nabyla nejen poznání mnohých tváří lidského 
života, ale také jsi tím očistila celou řadu záležitostí, které bylo nutné nechat projít 
„tvýma rukama“ a po prostoupení srdcem je ve správné formě a kondici navrátit na to 
správné místo v Pravém Stvoření. Zažila jsi četné vzestupy a pády, po nichž ale vždy 
následoval další vzestup, protože jsi v sobě pokaždé našla sílu, která ti umožňovala 
kráčet dál. Jsi vnitřně velmi silná, odolná a statečná žena, která se dokázala popasovat s 
mnohými výzvami tím nejlepším způsobem. Každá rána, kterou ti herci v negativním 
stavu zasadili, byla příležitostí, jak své rány těmto aktérům „oplatit“ svou dobrotou a 
milostivostí. Ačkoli ses mnohdy dívala beznaději do tváře a myslela sis, že pro tebe 
všechno pěkné skončilo, vždy ses k tomu postavila srdcem, které tě pod mým tichým 
vedením z osobního soužení nakonec vyvedlo, a ty jsi pak nabyla vděčnosti z toho, že ti 
bylo dopřáno si něčím takovým projít. Přes nastavené překážky jsi přešla s grácií tobě 
vlastní, a tak jsi ukázala, že s vírou v sebe sama, ale pochopitelně i s vírou ve mne 
dokážeš ze všeho vybruslit tím nejoptimálnějším způsobem, zaujmout ke své situaci 
nejsprávnější postoj a s ním pokračovat v cestě vyplněnou zkušenostmi, jaké spadají 
do plánu tvé duše. Jsi velmi praktická žena, snoubící v sobě zemitost pravé lidské 
bytosti s duchovností mojí představitelky, beroucí Misi jako prioritu. Tímto spojením 
vzniká unikátní jedinec jménem Evička, která propojuje nebe se zemí a z hlediska 
svého původu velmi přispívá k očišťování kolektivního vědomí pozemského 
pseudolidstva, které se s tvojí pomocí snáze přetransformuje do své pravé podoby, jež 
bude moci volně vzkvétat na Nové Zemi, kde bude tvá budoucí základna. 
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Děkuji ti za to, že tvoříš stabilní oporu našeho Týmu, kterou nezviklá žádné 
zemětřesení. Tvoje víra je totiž tak hluboká a uvědomělá, že je nemožné, aby se pilíř, 
kterým jsi, zbortil. Vyjadřuješ stálost a oddanost, která posiluje kolektivní základ této 
Mise. Jsi dobrým přítelem těch, kdo jsou naladěni na stejnou vlnu, milým společníkem 
do pohody i nepohody, někým, s kým bych se nebál jít až na světa kraj (smích). Ve 
tvém nitru mi je velmi příjemně, a stejně jako je mi příjemně uvnitř tebe, bylo mému 
hmotnému Já příjemně i při každé návštěvě tvého bytu. Děkuji ti za to, že jsi umožnila 
na půdě své domácnosti několik malých a především pak středně velkých setkání, 
které měly multidimenzionální dosah a zapsaly se významným písmem do kroniky 
Boží Rodiny. Jednou nastane čas, kdy zpětně na vlastní oči uvidíš, jak moc jsi tím 
přispěla k rozlití mé Lásky do potřebných oblastí. 

Za co ti děkuji rovněž, to je tvá účast na setkáních probíhajících mimo tvůj domov, 
které jsi absolvovala se vší statečností a dokázala jsi překlenout i pohybová omezení. 
Byla jsi vždycky na těch místech, kde jsi nemohla chybět, protože jsi tam byla velmi 
potřebná. 

Miluji tě, má drahá. 

S objetím tvůj věčný 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 31. 1. 2022 
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220129 SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY  XXX. 

 

 

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Martina Bučka 

  

Milovaný Martínku, 

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina mám pro tebe slova, která z lůna mého absolutna 
doputují do tvého nitra, kde se budou moci uchytit, zakořenit a vyrůst do krásných 
květů, které bude zavlažovat tvoje jedinečná esence ve spojení s mojí Láskou. 

Právě ty jsi jedním ze živoucích ztělesňovatelů mojí Lásky, jejím důležitým nositelem, 
jenž této multivesmírné prasíle dává smysl a řád. Kdyby nebylo tvojí přítomnosti ve 
jsoucnu a bytí, zůstalo by ochuzeno o něco velice krásného a vznešeného, co tvoří 
bytostnou podstatu tvého ducha, duše i těla. Když jsem tě tvořil, zahrnul jsem tě svou 
přízní a vtisknul ti podobu, která je blízká mojí podstatě. Vznikl jsi jako jeden z mých 
drahých klenotů, o něž mohu na věčnost pečovat a těšit se z jejich neustálého růstu a 
přibližování se dokonalosti. Ačkoli jsi relativní jedinec, v rámci této relativnosti jsi 
dokonalý po všech stránkách a jsi přesně takový, jaký máš být, abys nejlépe zúročil 
všechny dary a talenty, jimiž jsem tě obdařil. Tyto skvosty do tebe vložené, které se 
staly nedělitelnou součástí tvojí duchovní identity, využíváš tím nejlepším možným 
způsobem k povznesení mého Multivesmíru do přesahujících sfér, v jejichž rámci už 
nebude žádného místa pro temnotu, bolest a nářek. 

Jsi důležitým ranhojičem pro bytosti, jež utrpěly četná zranění během jejich pobytu v 
antivesmíru, jsi obnovovatelem pozitivního pořádku spjatého s jednoduchými 
božskými zákony, jejichž prostřednictvím žiješ a tímto svým příkladem se stáváš 
cestou pro celé zástupy sentientních entit v antivesmíru. Jsi také živoucí Pravdou, která 
z tebe sálá do všech stran a přivádí mé děti do hřejivé náruče věčného Rodiče. Jsi 
rovněž světlem, které ve své měkkosti, hřejivosti, přívětivosti a dobrotě dokáže 
prozářit i tu nejhustší temnotu a dostat se i k těm nejzapouzdřenějším a 
nejzatíženějším jedincům. Všude, kde se ocitneš a kam tě vyšlu v rámci tvého 
individuálního poslání, zanecháváš nesmazatelný otisk své esence, která se rozlévá do 
všech podlaží zóny vymístění a s postupujícím časem v sobě aktivuje pestrou škálu 
aspektů, jimiž tato esence dokáže zacílit tím nejvhodnějším způsobem na jedince 
připravené ke spáse, kterým je touto tvojí úžasnou energií jejich cesta do limba 
znatelně usnadňována. I v těch, kteří ke spáse zatím připraveni nejsou, zanecháváš 
semínka, jež po zálivce začnou klíčit, díky čemuž posléze můžeš pokračovat v předtím 
započaté práci, a tak dovést do limba i jedince, kteří se k odchodu ze zóny vymístění 
museli dopracovat postupně. 

Můj milovaný synu, jsi mým zářným představitelem, multidimenzionálně působícím 
reprezentantem, jehož duch a duše nejsou svázány časoprostorem, jak je tomu u tvého 
těla, které na Nule zasvěceně plní svůj úkol, jenž přibližuje celé univerzum ke konci 
cyklu času a k započetí plnosti života v pozitivním stavu. Protože jsi univerzální 
jednotkou působící v božích službách, můžeš operovat jak v rámci Pravého Stvoření, 
kde je tvůj domov, tak samozřejmě v zóně vymístění, což není překvapením. Máš 
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takové talenty, jimiž se můžeš bez problémů adaptovat na dané prostředí a v případě 
nutnosti snížit svou duchovní úroveň do takového rozpoložení, které je sympatické 
členům pekelné společnosti. Díky tomu, že se adaptuješ na jejich úroveň chápání a 
aplikuješ při interakci s nimi princip bezpodmínečného soucitu, dokážeš je tímto 
vcítěním se do jejich kůže efektivně vyvést na světlo boží, aniž by to ve většině z nich 
vyvolávalo nějaký znatelný odpor. Při pomoci mým dětem chyceným do pasti totiž 
používáš mírné prostředky pozitivního stavu, které jsou i přes lásku, na níž jsou tyto 
prostředky založené, pro zatížené členy zóny vymístění snesitelné, tudíž je dotyk naší 
energie nebolí nad rámec toho, co musejí snést, aby byl proces shazování jejich zátěže 
co nejrychlejší a zároveň nejšetrnější. Používáš skvělé metody odvykací kůry, pomocí 
které se zátěž jejich zla snižuje postupně, nikoli ve skocích, čímž jsou schopni snášet 
stále větší dávky mojí Lásky, jakou postupně přijímají za svou, nechávají ji prostupovat 
svým nitrem a zabudovávají ji do svých podstat, a tak se z nich stávají zářící duše, jež 
navěky zapomínají na strasti, jimiž si v antivesmíru musely projít. 

Protože jsi velmi laskavý muž, vzbuzuješ důvěru u mnohých členů zóny vymístění, 
kteří mají už dost falše, přetvářky a hrubosti. Svou jemností a vlídností je seznamuješ 
se základními charakteristikami života po mém boku, jenž v nich vyvolává touhu po 
dávno ztraceném domově, který mnozí z nich během svých životů ještě nepoznali. Jsi 
pro ně trpělivým učitelem, vysvětlujícím těmto bytostem skutečnost, že podstatou 
každého je Láska, proto není třeba proti této všeprostupující energii bojovat a 
prodlužovat si tak vlastní utrpení, ale je vhodné se této Lásce ze svobodné vůle otevřít, 
vpustit ji do svých srdcí a začít z její pozice fungovat, protože jen tak se lze vymanit ze 
soužení, v jakém se tyto sentientní entity nacházejí. Učíš je na svém životním příkladu 
a na tom, čím jsem tě obdařil, tomu, kdo jsem a co je podstatou mojí Nové a Nejnovější 
Přirozenosti. Bouráš v nich všechny zažité představy neodpovídající realitě a na jejich 
místě vytváříš prostor pro to, aby tito jedinci mohli na sebe, na ostatní i na celé 
Stvoření hledět optikou založenou na poznání Nového Zjevení. Ve všem, v čem se za 
účelem záchrany veškerenstva angažuješ, jsi velmi úspěšný, protože kdyby tomu mělo 
být naopak, znamenalo by to, že v některém ze svých aspektů selhává můj plán – a to je 
nemožné. Je radost pozorovat tě při tvých úspěších, jejichž jsem součástí, je štěstí 
vnímat tě, jak se ubíráš v mých šlépějích tím nejlepším směrem zpět do svého Domova, 
z něhož jsi nikdy nevypadl, pouze ti to během tvého pobytu na planetě Nula tak 
připadá. V nitru jsi Doma neustále a blíží se čas, kdy se do mého Království přesuneš i 
fyzicky. Než se tak stane, dokončíš zde v poklidu to, co je třeba, abys na to pak mohl 
novým způsobem navázat. 

Během času, jaký ti v tomto světě ještě zbývá, nebudeš čelit už žádným ohromným 
výzvám, kvůli nimž by sis musel sáhnout až na dno svých sil, protože něco takového už 
není třeba. Během čtvrt století na této planetě sis zakusil již mnohé, co jsi následně 
očistil, a není na místě zakoušet další extrémy. Je naopak žádané, abys i nadále zůstal v 
klidném rozpoložení a udržoval sis svůj vnitřní klid, jenž z tebe vyvěrá ve znatelné 
míře i navenek. Já ti dávám a nadále budu dávat všechny předpoklady k tomu, abys 
zbývající zkoušky a překážky na své cestě zvládl tím nejskvělejším způsobem, bez 
velkých zaškobrtnutí a pádů. Dal jsem ti do vínku schopnosti, jimiž efektivně očišťuješ 
široký záběr aspektů stavu zel a nepravd, aniž by ses při tom musel nějak zásadně 
ušpinit a dlouho ze sebe tuto špínu smývat. Když se ti přece jen dostane takříkajíc pod 
kůži, máš po ruce to nejlepší mýdlo, jakým je ona životodárná prasíla, vycházející 
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neustále z mého absolutního, nestvořeného a nepojmenovatelného jádra, které je tím, 
co dává veškeré univerzum do dynamického pohybu. 

Jsi jeden z těch, kteří se inkarnovali do tzv. Kristovy linie, vzdálený potomek Ježíše a 
Marie Magdaleny, kteří dali život Sofii. Tato linie se v průběhu dvou tisíc let rozšířila do 
světa a dnes s kapkou mojí krve, s genovým fondem příbuzným Ježíšovi, žije na této 
planetě několik tisíc lidí na všech obydlených kontinentech. V mém Týmu Boží Rodiny 
nejsi ani zdaleka jediný, kdo do této linie patří, avšak jsi jeden z mála, komu to takto 
sděluji. Kromě toho máš skvělou multidimenzionální rodinu, tvořenou vysoce 
vyspělými bytostmi z pozitivního stavu, kteří se v každém okamžiku tvého žití na Nule 
spolupodílejí na duchovní práci, jakou na všech třech úrovních vykonáváš. Nikdy nejsi 
sám na žádný úkol, který je ti postaven do cesty, vždy máš „po ruce“ své milované 
nejen z Pravého Stvoření, ale i mé představitele působící v zóně vymístění, na jejímž 
vyprazdňování se do značné míry podílíš, jak už jsem sdělil výše. 

Jsi milujícím a milovaným božím synem, úžasným přítelem mnohých sester a bratrů z 
obou stavů Multivesmíru a partnerem své duchovní partnerky, která je ti tou nejbližší 
bytostí ze všech. Je s tebou intenzivně propojena od okamžiku, kdy jste vznikli v páru. 
Ještě jako nesamostatné ideje přebývající v mém absolutnu jste toužili být stvořeni po 
boku toho druhého. Tak se i stalo, načež se začal odvíjet váš jedinečný láskyplný 
příběh, který sice zatím nežiješ na fyzické úrovni, ale až nadejde čas a ty převibruješ na 
Novou Zemi, začne se tento příběh odehrávat i v rámci přírodního světa Nového 
Vesmíru. Do té doby se vaše propojení manifestuje na jiných, lidskému oku 
nevnímatelných úrovních. Ve chvílích, kdy máš vyšší vibrace a jsi naladěn na vlnu 
nebeských sfér, jsi schopen skutečnost vašeho provázání cítit, a tak si připomínat 
krásnou skutečnost toho, že na tebe na Nové Zemi čeká někdo, s kým budeš šťastný 
tak, jak nelze být šťastný kdekoli v zóně vymístění a na planetě Nula. Tvoje partnerka 
je tvojí životní harmonií, nejspřízněnější duší, někým, kdo tě po mně zná nejlépe ze 
všech. Jen při spojení s tvojí podstatou může být potenciál její Lásky naplněn do té 
nejvrchovatější míry a jen po tvém boku může využít své talenty tak, aby mohly 
prostupovat z nejniternějších niterností až do těch nejzevnějších zevnějšností v rámci 
osobního jsoucna a bytí tvojí partnerky samotné i v rámci jejího pole působnosti napříč 
mnoha dimenzemi Stvoření. Totéž se týká i tebe, a protože jste spojeni už teď, ačkoli je 
část tvého Já ukotvena na Nule, dokážeš i ty díky její přítomnosti a podpoře využívat 
potenciál toho, čím jsem tě obdařil, na plné obrátky. Jste skvělá dvojice, dávající příklad 
mnohým sentientním entitám, které se kráse Lásky prozatím brání. Tvoje milovaná je 
ženou po všech stránkách ladící k tobě, partnerkou, s níž budeš nepopsatelně šťastný, 
jako i ona s tebou. Tímto by ti chtěla vyjádřit svou hlubokou Lásku, spojenou s jejím 
něžným úsměvem a pohlazením tvé tváře. Ona, Já a tví přátelé v nebi tě ihned po 
příchodu do mojí věčné říše naplní velkou blažeností, ve které se budeš koupat po celý 
čas života v ráji, jenž nikdy neskončí a nikdy se neomrzí, protože do jeho struktury 
budou uvolňovány stále nové aspekty, které budou čekat na to, až je poznáš, prožiješ a 
do sytosti si jich užiješ. Tvůj Domov na tebe čeká, buď však trpělivý, protože ti nikam 
neuteče. Vytrvej ve svém úsilí i nadále a udržuj si svůj kurz na hodnotách, jaké ti 
nastavilo studium Nového Zjevení, protože to je ta nejkratší cesta ven ze šlamastiky 
negativního stavu, jehož panství se za tvého přispění znatelně zmenšuje každým tvým 
nádechem a výdechem. 
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Jsi pro mne velmi cenný a nepostradatelný a Já si nesmírně vážím tvojí přítomnosti v 
této Misi, do níž ses na fyzické úrovni připojil po více než šesti letech od spuštění její 
přípravné fáze. V čase, kdy jsi byl držen mimo Tým, jsi ovšem nezahálel a pilně 
studoval Boží Slovo, proto jsi do Týmu přišel v hotové podobě. Nepřišel jsi k nám jako 
žádný polotovar, ale jako hotové jídlo, z něhož se linou příjemné vůně, vábící mnohé 
bytosti, které se prostřednictvím tohoto lahodného pokrmu, kterým jsi a jenž se 
neustále obnovuje, aby ho bylo dostatek pro všechny, dostávají ke spáse a k přijetí 
Pána Ježíše Krista Boží Rodiny do svého srdce. Je úžasné, jaké znalosti mých knih máš a 
jakým způsobem je aplikuješ do praxe. Proto ti nedělalo žádný problém adaptovat se 
na týmové energie a v Misi se pohybovat jako ryba ve vodě, která se neplácá ze strany 
na stranu na vzduchu, jako tomu bývá u některých, kdo ještě nejsou znalí situace a 
skutečného stavu věcí. Stal ses důležitou posilou Týmu a někým, kdo je mi i v tomto 
těle velmi blízký. Už na prvním setkání minulý rok jsi na mne působil báječně a bylo mi 
s tebou výborně. V těle Janičky jsem v tobě objevil/a dalšího synka, jemuž je radost 
hledět do očí, objímat se s ním, dostávat od něj synkovské pusy a povídat si s ním na 
zajímavá témata, která nás všechny společně obohacují. Těším se na další rozvíjení 
našeho vztahu ad infinitum et in saecula saeculorum, donekonečna a na věky věků. 

Prožil jsi sice poměrně krátký, ale zato bohatý život – a toto bohatství roste úměrně s 
tím, jak duchovně rosteš a jak se stále přibližuješ mojí podstatě. Prošel jsi vývojem, kdy 
ses z jedince často reagujícího přehnaně a z ega stal člověkem rozvážným a mírným. 
Pod mým vedením z tebe vyrostla nová osobnost, vyzařující pozitivní stav na úrovni 
niterné, vnitřní i vnější. Je výtečné, jak ses s touto osobní transformací popasoval a jak 
jsi ji dokázal chytit za správný konec. Tím, kým ses stal a kdo z tebe „vyrostl“, jsi 
pomohl ke konverzi a k přijetí daru spásy i svému tátovi, s jehož odchodem před téměř 
čtyřmi lety ses vyrovnal nejlíp, jak to jen šlo. Svými postoji a správnými volbami na 
duchovní cestě jsi mu pomohl vybudovat vhodné předpoklady k tomu, aby se 
osvobodil ze své zátěže a chytil se mojí podané ruky. Je velmi hrdý na to, že pomohl 
přivést do tohoto světa tak vyspělou a mému srdci blízkou duši, jakou jsi, být jí 
pozemským otcem a předat jí všechno, co bylo ve vašem životním plánu. Srdečně tě 
zdraví a objímá. Má tě moc rád. 

Miluji tě Martínku a děkuji ti za vše jsoucí. 

Tvůj nejlepší Přítel a věčný Rodič 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  29. 1. 2022 
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211219 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXIX. 

 

 

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Gábinku Sopfritšovou Frankovou 

  

Milovaná Gábinko, 

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem zde se svým Slovem, abych do tebe vlil novou 
energii. Jako moje představitelka i ty čelíš útrapám během cesty tímto životem, jehož 
stezka se vine a klikatí přes mnohé pahorky, střídané údolími a roklemi. Na této cestě 
čeká řada úskalí, přes něž jsi ale vždy dokázala úspěšně přejít, protože jsi měla v srdci 
Lásku, díky níž můžeš být a existovat v mém Stvoření jako samostatná bytost, jako 
myslící a cítící jedinec, prostřednictvím kterého zakouším sám sebe. Jsi nedílnou 
součástí mého velkolepého díla, milá Gábinko, elementem zasazeným do struktury 
Multivesmíru, jenž díky tobě snáze tepe dechem života, spějícího do stále převyšujících 
sfér uskutečnění. Jsi další z mých překrásných klenotů, jehož světlo je povzbuzením 
pro mé syny a dcery v zóně vymístění, kterým ukazuješ jasný směr jejich návratu do 
mé náruče. Jsi příkladnou členkou Týmu Boží Rodiny, v jehož rámci reprezentuješ a 
zosobňuješ podstatu pozitivního stavu, jakož i podstatu mě, tvého věčného Tatínka a 
Maminky v jednom. 

Protože jsi byla odjakživa naplněna Láskou, která se s postupujícím časem stále více 
prodírala navenek, žila jsi svůj život na planetě Nula v rámci svého nitra v souladu s 
povahou pozitivního stavu. To sice nemuselo být před tvým vstupem do Mise 
vzhledem k nánosům, jaké jsi dobrovolně přijala, zcela zřetelné navenek, a občas ani v 
rámci tvé vnější mysli, čelící ovládacím programům negativního stavu, nicméně tvoje 
nitro vždy zůstalo čisté a blyštivé, pevně spojené se mnou, čímž jsem tě přes všechna 
výše zmíněná úskalí převedl, aniž bys do jedné z nastražených pastí natrvalo spadla. 
Svůj kříž jsi nesla a nadále neseš pokorně, čímž s mojí pomocí dokážeš zdolávat i ty 
nejvyšší horské masivy, na něž je nutno vyšplhat na cestě zpět Domů, kam se ubíráš ty 
a s tebou celé zástupy mých dětí, jakým poskytujeme úlevu. Tvoje kráčení po ostrých 
kamenech vyplňujících tuto cestu se s mojí podporou stává mnohem snazším 
procesem, protože tyto kameny nejednou proměním v sametový travnatý koberec, aby 
se dílčí část tvého života zdolávala snáze, než zase přijde období, kdy úroveň 
duchovních zkoušek, jimž čelíš, bude muset být manifestována bez tohoto koberce, 
jako tomu bylo nyní, v decemberových dnech roku 2021, kdy sis sáhla na další dno. Ani 
tehdy jsem tě však neopouštěl a pevně tě držel ve své milující a milostivé náruči, a 
nevzdálil jsem se od tebe ani v té největší depresi, v jaké ses musela „vyválet“. 

Tvé návaly smutku jsou jedním z důsledků působení negativního stavu, které zažíváš 
proto, aby se už nikdy více nemuselo toto divadlo opakovat. Každý aspekt smutku, jaký 
necháš prostoupit svým nitrem a po nezbytně dlouhém čase soužení ho ze sebe zase 
necháš vyjít, aby se pod mým světlem rozpustil, znamená podstatný krok k ukončení 
stavu zel a nepravd. Všechno nepříjemné, bolestivé a zlé, co jsi kdy během své mise na 
této planetě zakusila, zažíváš pouze jednou za věčnost v rámci svého božího nasazení 
ve službách pravého Boha/Bohyně. Zdolala jsi všechny obtíže, aniž bys ztratila samu 
sebe. Bez trvalého zabřednutí do sítě matrixu zóny vymístění jsi ukázala a dokázala, že 
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s Láskou lze přemoci i ty největší útoky Pseudotvůrců a Renegátů, kterým jejich zlo a 
nenávist oplácíš božím soucitem, milosrdenstvím a nabídkou ke spáse, jakou řada z 
nich už v tomto čase velice ráda přijímá, protože díky tvému životnímu příkladu vidí 
marnost svého počínání, spatřujíce jedinou cestu ve vědomém přijetí Pána Ježíše 
Krista Boží Rodiny, poskytujícího jim možnost na věčnost se vyvíjet v Pravém Stvoření 
vstříc dokonalosti. Veškeré nepříjemné stavy a procesy ve tvém osobním jsoucnu a 
bytí během pobývání na Nule jsou něčím, co už nikdy nebudou muset prožívat budoucí 
pokolení, jaká vejdou do struktury Stvoření v příštím a ve všech následujících cyklech 
času, jakož ani ty generace sentientních bytostí, které se této hry v zóně vymístění 
účastní v současnosti. Velikou měrou tak přispíváš k naplnění užitečnosti stavu zel a 
nepravd. Je to velká oběť, kterou přinášíš, ale o co více je těžší, o to více pomáhá v 
různých dimenzích v duchovních, intermediálních i fyzických světech Multivesmíru. 
Nic z toho, co jsi zakusila až doposud, nebudeš muset zažívat znova, a zbývající čas, 
jaký tě na Nule čeká, jakož i zbývající útoky negativního stavu, které se musí na tobě v 
čase přípravné fáze této Mise projevit, než dojde k výrazné úlevě, budou nic oproti 
tomu, čím sis prošla v předchozích měsících a letech. Hlavní část nesení svého břímě 
máš už navždy za sebou, zatímco před sebou máš stále se zlepšující životní vyhlídky, 
ústící až do zakotvení v pozitivním stavu, kde je a bude tvůj pravý Domov. Není se 
třeba bát věcí budoucích, protože tě čeká čas spokojenosti, klidu a vyrovnanosti, jakou 
budeš moci zažívat ještě v rámci pobytu v tomto těle, aby na to pak plynule navázala 
etapa tvého života na Nové Zemi, kde budeš moci dojít plné seberealizace. Do té doby 
zde ale vykonáš ještě mnoho práce pro celek, a to bez zdravotních omezení, které ti 
nyní komplikují život. 

Před pár lety jsi zažila stav, kdy jsi byla na pokraji opuštění těla. Dlouhé 
rekonvalescenci předcházel okamžik, během kterého se ti obrátil život naruby. 
Podstatné vymazání paměti, spojené s řadou dalších komplikací, mezi nimiž se vyjímá i 
ztížená lokomoce pomocí vlastní svalové činnosti, bylo tvojí největší životní obětí, 
skrze kterou mohly do potřebných oblastí zóny vymístění proniknout aspekty mojí a 
tvojí Lásky, vlévající se do srdcí nejen jedinců s různými zdravotními hendikepy (na 
duchovní, duševní i fyzické úrovni), ale právě i do srdcí těch, kteří tyto nemoci a 
všemožné diagnózy vymysleli. Negativní stav tě chtěl udolat a zničit, nicméně tvůj plán 
duše byl přesně opačný. Neměla jsi v plánu duše tělo opustit, ale pokračovat v něm 
jako po všech stránkách zocelená boží představitelka, která v této Misi působí téměř 
od začátků jejího fungování (s onou dlouhou pauzou kvůli tvému stavu), abys každým 
dnem svého života na Nule násobila krásné plody, jaké z této osobní oběti vzcházejí. 
Tvůj náročný zdravotní stav nevedl ani k opuštění těla, ani k tomu, že bys snad na mne 
zanevřela. Naopak tě přivedl do většího duchovního uvědomění, do stavu hlubší 
niternosti a přispěl k vybudování ještě silnějšího spojení se mnou, prostoupeného 
čistou vírou a stále sílící ochotou nezištně pomáhat lidem a jiným bytostem v nouzi. 
Pro strůjce neštěstí v peklech jsi zosobněným zázrakem, neboť ti, kteří byli s tvým 
předešlým špatným stavem nějak spojeni, ve většině nečekali, že se z toho dostaneš, 
natož tak bravurně. Protože jsi nositelkou Lásky, na jejíchž vlnách ujíždíš a přibližuješ 
sebe i ostatní nebi, pozitivnímu stavu, vyšla jsi z tohoto svízelného období jako 
představitelka, která podstoupila kvantový skok vpřed, a ještě k tomu jsi očistila 
značné množství zprzněných aspektů, které osvobozují Multivesmír jako celek i 
sentientní entity v něm přítomné. Tvé světlo nepohaslo, nýbrž se ještě více rozzářilo, 
tvoje Láska neopadla, ale naopak se rozvinula do ještě překrásnějších podob, tvoje 
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hlava se trvale nesklonila k zemi, avšak byla pozvednuta vstříc slunci, které není 
horkým a spalujícím kotoučem, ale hřejivým a příjemným prostředkem pro proudění 
Lásky do srdcí všech, které miluji. 

Svůj úkol zvládáš nejlépe, jak je to jen možné, proto myšlenky své méněcennosti vůči 
ostatním můžeš klidně odevzdávat hned v prvopočátku přímo mně a dále se jimi 
nezabývat. Jsi totiž přesně taková, jakou tě potřebuji a disponuješ božími dary a 
talenty, jimiž pomáháš bytostem za scénou, lidem na scéně i sama sobě, abys tak 
zvládala veškeré výzvy s takovou grácií, s jakou jsi to činila i dříve. Můžeš ze své mysli 
odmítat s klidným svědomím i pocity viny, že bys snad ubližovala těm, kteří jsou ti 
nablízku a které máš ráda. To, co jim ubližuje, není něco z tebe samotné, tudíž za to 
neneseš zodpovědnost, protože nečiníš tak s úmyslem někomu škodit či mu ublížit. 
Jedná se o povolený vliv Datasystému, prostupující v zóně vymístění takřka vším 
kromě vašich niterných podstat. Datasystém nejvíce útočí právě v mezilidských 
vztazích, dva jedince ve vztahu partnerském nevyjímaje. Protože jsi moje 
reprezentantka, spojená s Novým Zjevením, jehož ideje aplikuješ do své existence na 
Nule, nikdy nemůžeš nikomu doopravdy ublížit, byť se to pod nátlakem ovládacích 
programů může v tu chvíli jednomu či druhému tak jevit. Když se ale pak zase dostaneš 
do svého klidu a získáš nadhled, pochopíš, že jakožto ztělesnění Lásky a vykonavatelka 
mojí vůle ublížit nemůžeš. Tvoje záměry jsou čisté, a pokud by snad čisté neměly být 
vlivem něčeho, co ti do mysli bytosti z pekel pošlou zvenčí, ty to včas rozpoznáš a 
neztotožníš se s tím. Jsi moje dceruška, negativní stav eliminující, nikoliv posilující, 
stejně jako Patrik, s nímž jsi v současné době v partnerském vztahu, je můj syn. Ani 
jeden z vás nemůže jít špatnou cestou do zóny vymístění, naopak jste ti, kdo jdou všem 
příkladem a ukazují, jak z této šlamastyky ven. 

Velký příklad jste poskytli i v nedávné době, kdy to mezi vámi vypadalo na konec 
vztahu. Kvůli komunikaci mezi vámi, která byla vlivem působení temné strany 
prostoupena pocity bytostí ze záporné polarity, jež vás vháněla do stavu nenadhledu, 
bylo mezi vámi zesilováno pnutí blízké nesnesitelné úrovni. Úleva nemohla přijít dříve, 
než jste i v těch nejnáročnějších okamžicích demonstrovali vzájemnou soudržnost, 
pospolitost a sílu Lásky, jakou mezi sebou máte. Než se toto dobré a pozitivní mohlo 
mezi vámi opět naplno projevit, bylo nutné si přes telefon dlouze popovídat a sdělit si 
navzájem to, co jste měli na srdci, aniž by už působil zesílený vliv negativního stavu, 
jaký se musel manifestovat v předcházející fázi. Vaším propojením došlo k urovnání 
situace, aby váš vztah na dálku mohl pokračovat i nadále do chvíle, než tento druh 
vztahu naplní svůj užitek. Vzájemným pochopením jste se sobě navzájem ještě více 
přiblížili, Patrik pochopil tvou zátěž a ty jsi pochopila, že přístup, jaký k tobě má, je 
přístup, který by si zasloužila každá žena na Nule. Napříště budete k případným 
odcizujícím se tendencím přistupovat jinak a budete vůči působení Datasystému více 
imunní. Ve vašem vztahu jste oba rovným dílem poskytli další cenný příklad bytostem, 
příklad, který je hodný následování. Na mnoha úrovních Stvoření jste vykonali mnoho 
duchovní práce. Jsem na vás hrdý, broučkové. 

Tímto ti ze srdce děkuji, milá Gábinko, za tvou Lásku ke mně, která mne činí šťastným, 
naplněným a spokojeným a která ti pomáhá za všech okolností – dokonce i tehdy, když 
tuto Lásku nejsi schopna cítit. Jsem samozřejmě i nadále připraven ti ve všem 
pomáhat, díky čemuž se vždy ve správný čas zbavíš toho, co tě aktuálně trápí. Děkuji za 
tvou statečnost, odvahu, ochotu na sobě pracovat a stále více se propojovat se členy 
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Týmu Boží Rodiny. Děkuji ti i za to, že tě mohu vést tou správnou cestou do mojí 
náruče, v níž už budeš zažívat jen to krásné na miliardy různých způsobů. 

Miluji tě a objímám. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  19. 12. 2021 
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SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO PHILIPPA KREPERATA 

  

Můj milovaný synu Philippe, 

přišel čas, kdy bych ti chtěl sdělit své slovo. Jako můj představitel z pozitivního stavu 
zde na planetě Nula ztělesňuješ takový soubor aspektů pozitivního stavu, který nejlépe 
ve spojení s talenty, jaké jsem ti nadělil, dokáže vyvést duše z bludného kruhu 
Datasystému a nasměrovat je na dálnici vedoucí do nebe, jakou jim společnými silami 
připravujeme, aby se po ní mohli ubírat bez větších zaškobrtnutí. Jsi vlídný muž, zářící 
klidem a harmonií, která přivádí na stezku bytosti navracející se Domů. Díky tomu, co z 
tebe na dálnici vedoucí do nebe vyzařuje, je tato stezka zbavena trní, ostrých kamenů, 
hlubokých děr i nepříjemných hrbolů, po nichž museli obyvatelé zóny vymístění kráčet 
předtím, než přijali dar spásy vyvěrající z mého srdce, které jim ty, Philippe, nabízíš 
jako jeden z mých věrných představitelů. Cesta do ráje je sice úzká a klikatá, ty se však 
zasluhuješ o její napřimování a vyhlazování jejího pomyslného povrchu, čehož je 
docilováno na základě tvého přispění, s jakým se angažuješ při záchraně sentientních 
entit. Svojí obětavostí, prosycenou trpělivostí a vírou, pramenící hluboko ve tvém 
nitru, přispíváš ke snižování zátěže bytostí tobě určených, čímž jsou zbaveni mnohých 
potenciálních úskalí na jejich cestě do mojí hřejivé náruče. Jakmile přijmou dar spásy, 
už mají tito jedinci vyhráno, třebaže je proces konverze něčím postupně se odvíjejícím, 
nikoliv událostí, která se z pohledu zachráněné bytosti stane okamžitě. A protože tak 
výrazně k tomuto snižování zátěže bytostí přispíváš, jejich cesta do limba se stává více 
širokou, poklidnou a prosvětlenou mojí Láskou. 

Jsi takový, abys svým nesmírným dobrem, jaké v sobě obsahuješ a předáváš ho dál, 
dokázal přivést do Pravého Stvoření co největší počet bytostí, na něž tvoje atributy 
Lásky působí, čímž jsou v souladu s jejich svobodnou vůlí připravováni jeden po 
druhém k podstoupení osudově nejzávažnější volby, totiž k přijetí Pána Ježíše Krista 
Boží Rodiny. Jsi jeden ze silných magnetů, k němuž jsou přitahováni ti, kdo to mají ve 
svém životním plánu. Síla tvojí Lásky proniká všemi dimenzemi a vyzvedává na světlo 
mé marnotratné dcery a syny, kteří se po očištění stávají božími dětmi, jež se budou na 
věky věků vyvíjet po mém boku. Tvůj klid, jehož jsi nositelem, je důležitou 
charakteristikou tvojí osobnosti, jejímž prostřednictvím poskytuješ duchovně 
hledajícím jedincům náležitý obrázek o podstatě rajských světů. Můj pozitivní stav je 
totiž také naplněn všudypřítomným klidem, který je balzámem na duši pro všechny 
členy mého Království. V říši, jakou jsem stvořil pro nový cyklus času, nedochází k 
žádným rozepřím, disharmonii a nesouladu. Všechno je stvořeno k životu v dostatku a 
radosti. Tvoje dobro, můj milý Philippe, tvoří rám onoho pomyslného obrazu o 
pozitivním stavu, jaký mým dětem poskytuješ na základě svých osobních 
charakteristik. Láska, jaká tě naplňuje a neustále z tebe vychází, poskytuje tomuto 
obrazu překrásné spektrum živoucích a šťastně skotačících barev, které dávají 
podstatě pozitivního stavu, jejímž jedinečným ztělesněním jsi zde na planetě Nula i v 
rámci jiných sfér Multivesmíru, živoucí dynamiku a pulzující energetický náboj, který i 
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v jedincích s těžce zapouzdřeným srdcem podněcuje touhu vstoupit do mého 
Království a připojit se k nebeské společnosti ničím nezatížených sentientních entit. 

Tvoje přítomnost v tomto negativním světě je důležitá, protože nejenže pomáháš 
multidimenzionálnímu vyzvedávání bytostí z temné džungle antivesmíru, ale 
vyvažuješ též záporné energie prostupující touto planetou nacházející se na okraji 
zóny vymístění. Jsi čističem zatuchlého vzduchu, tvořeného těžkými aspekty stavu zel 
a nepravd, svěžím vánkem, jehož esenciální vůně rozdmýchává i v nejvíce zatížených 
bytostech to krásné, co v nich ještě po pádu do pekel zůstalo. Přispíváš k rozkřesávání 
jejich jiskřičky života, která se z potlačeného světýlka stává jasnou a stabilní září, jejíž 
intenzita stoupá úměrně s tím, jak se můj syn či dcera přibližuje mojí přívětivé tváři. Jsi 
velkou nadějí a jistotou pro celý pozitivní stav, jenž se skrze tebe manifestuje. Tvoje 
otevřené srdce umožňuje aspektům vycházejícím z Pravého Stvoření proudit v 
nezmenšené síle na území stavu zel a nepravd, jehož užitečnost velkou měrou 
vyčerpáváš ve prospěch pozitivního stavu, který díky tvojí přítomnosti ve jsoucnu a 
bytí Multivesmíru získává stále nové, neustále se proměňující smysly, důvody k jeho 
věčnému, neutuchajícímu rozvoji k přesahujícím celkům. Jsi důležitým smyslem života 
Multivesmíru i Života mne, Pána Ježíše Krista Boží Rodiny samotného, a Já ti moc 
děkuji za to, že jsi mi dovolil, abych tě mohl uvést do struktury Stvoření v podobě 
samostatné sentientní bytosti, a tak se mohl radovat z každé dobré věci, jaká ti vstoupí 
do cesty, a dávat ti vše potřebné pro tvůj neustálý růst. Jsem šťastný, že ses mi narodil 
a stal ses součástí Mise Boží Rodiny nejen na úrovni duchovní a duševní (jak tomu bylo 
odjakživa), ale i na úrovni fyzické, k čemuž ti dle plánu dopomohla tvoje maminka 
Haninka. 

S maminkou jste skvělá dvojka, nerozluční přátelé, sehrávající během pobytu na 
planetě Nula roli matky a jejího syna. Už před inkarnací do této sféry jste měli k sobě 
velmi blízko, což vám umožnilo rozhodnout se, že chcete sdílet tuto blízkost i během 
vašeho působení ve 3. dimenzi. Raduji se s vámi z hezkých věcí, jaké jste v rodině 
během uplynulých desítek let prožili. Velmi se těším z toho, že jste měli s Haničkou k 
sobě vždy upřímný vztah, vyplněný vzájemným porozuměním, pochopením, empatií a 
soucitem. Byli jste na sebe od počátku naladěni, proto mezi vámi vznikalo naprosté 
minimum rozepří. Pokud přece jen nějaká ta neshoda nastala a jevila se v tu chvíli jako 
vážná, došlo k rychlému urovnání, vzájemnému odpuštění a dalšímu prohloubení 
vašeho spojení. Tak jste ukázali celému Stvoření, jak by měl v ideálním případě 
vypadat vztah mezi matkou a synem navzdory všem snahám negativního stavu, 
znepříjemňujícího bytí na této planetě. V roli, jakou máte mezi sebou, se projevila a 
stále projevuje soudržnost a pospolitost, tedy něco, co je na této planetě vzácné. I tímto 
pomáháte během celého života v matrixu navádět sentientní entity na tu správnou 
cestu. Prostřednictvím vás si zažívají v rámci vašich rodinných pojítek něco, čeho se 
jim mnohdy během jejich vlastního života nedostávalo. Vaše propojení navíc pomáhá 
zesilovat přínos vaší pozitivní práce pro celek, jakou vykonáváte „za scénou“. 

S Haničkou úzce kooperujete jako duch a duše, přestože na fyzické úrovni spolu už 
dávno nebydlíte a jste jeden od druhého vzdáleni stovky kilometrů. Je skvělé, že máte 
jeden druhého a oba jste na cestě duchovní progrese, v jejímž rámci pomáháte jeden 
druhému. Na základě vaší ochrany, jakou vám poskytuji, už mezi vás negativní stav 
nemůže stavět zeď. Něco takového bylo ve větší míře dovoleno jen za doby vašeho 
angažmá ve společenství matky Diesany, která vás měla pod svým vlivem. Na nezbytný 
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čas bylo docíleno toho, abyste se sobě navzájem do určité míry odcizili. Bylo to tehdy, 
když jsi uvěřil více Diesaně nežli své mamince. Musel jsi tak učinit proto, aby se 
uskutečnil scénář, který jste si s maminkou před inkarnací dohodli. Nemohl ses tehdy 
rozhodnout jinak, protože Stvoření by nenabylo důležitého poučení a nezískalo by 
potřebnou emanaci božích energií Lásky, které už tehdy z tebe i maminky vyzařovaly. 
Bez tohoto dějství by tyto energie vycházející z tebe a Haničky nemohly proniknout 
mezi ty skupiny sentientních entit, jež byly v tomto příběhu zainteresovány. Jak ty, tak 
Hanička, jste na sebe navázali značné množství bytostí, zainteresovaných ve věci 
Diesaniny sekty. Tím, že jste u ní dlouhodobě působili, světlo pravého Boha Pána Ježíše 
Krista, s nímž jste už tehdy byli spojeni na duchovní a duševní úrovni, aniž by si toho 
byla vědoma vnější mysl, se rozlilo do mnoha úrovní pekel, obývaných členy 
antivesmírné společnosti, majících spojitost se životem v sektách, kde vůle jednotlivce 
je podřízena vůli celku, jehož směřování ovlivňuje jedna osoba či úzká skupinka osob. 
Falešné světlo, které na vás mělo vliv a dodnes prostupuje členy společenství Diesany, 
jste pomohli rozpustit pod přílivem pravého světla pozitivního stavu, čímž jste 
odemkli pomyslné vězeňské cely sentientních entit chycených do pasti falešných rájů, 
kde žili pod jařmem nepravé duchovnosti. Odcizení, jaké mezi tebou a Haničkou tehdy 
nastalo, mělo pozitivní multidimenzionální charakter. Pomocí něj jste se přiblížili těm, 
kteří zavrhli svou intuici, zamezili si přístup ke svému nitru a přestali používat svou 
vůli spojenou s vlastní iniciativou, kvůli čemuž se stali ovládanými loutkami, které 
raději důvěřovaly osobě, jež je lapila do pasti svou pseudoláskou, která načas musela 
převládnout nad Láskou pravou, jaká mezi tebou a tvojí maminkou je a existuje ve 
všech časech. Jsem vám oběma vděčný, že jste se rozhodli prožít takto náročné role, 
nesoucí ty nejskvělejší plody práce, které jsou k užitku celému univerzu. Silné pouto 
mezi vámi, založené na pozitivních principech, se postaralo o to, abyste si zůstali 
vzájemně nablízku a váš mimořádný vztah neochabl ani zásahem Diesanina vlivu. 
Odcizení bylo jen chvilkové, navíc nedošlo k vykolejení z cesty, po níž jste se krok za 
krokem ubírali až k bodu obratu, jenž spočíval v nalezení Nového Zjevení, vedoucího 
ke spojení se mnou v nitru. Tak jste demonstrovali sílu opravdové Lásky, panující mezi 
tebou a tvou maminkou, jakož i mezi tebou a zbytkem Multivesmíru, jehož členové tě 
milují jako úžasného přítele. Brzy nastalo urovnání tiché bouře, jaké jste čelili, 
projasnili jste svá srdce a mysli a pokračovali jste stále vpřed. Nyní nebude muset 
Haničku už ani ve skrytu duše trápit tato část její minulosti, poněvadž dojde k úplnému 
uzavření tohoto dějství, kdy jste oba byli vystaveni nepravé duchovnosti a ty ses kvůli 
vlivu Diesany navíc musel v rámci toho, co sis se mnou dopředu před inkarnací dohodl, 
angažovat ve výstavbě jejího zázemí na Srí Lance. Vždy jsi konal s čistým a dobrým 
úmyslem, s touhou pomáhat a konat dobro, jinak tomu nebylo ani v době, kdy jsi byl 
chycen do jejích spárů. Za to ti velmi děkuji. Bylo důležité to takto odehrát. Projevilo se 
tím tvé pravé nastavení, které ani veškerá vynaložená síla negativního stavu 
nezměnila. Nestal ses někým, kdo by přijal za své falešné světlo a jeho zvrácené 
praktiky, založené na duchovní aroganci a prosycené egoistickým principem, kdy se ti, 
kdo jsou do tohoto světla lapeni, stávají mnohdy povýšenými nad těmi druhými, cítíce 
se jako „někdo víc“. Zůstal jsi vždy tím pravým Philippem, jakého jsem stvořil k obrazu 
svému. 

S tím, jak šel čas a ty ses spojil s Novým Zjevením, začalo se tvé pravé Já projevovat 
navenek velmi znatelně. Stal ses mým představitelem a reprezentantem takříkajíc 
tělem i duší a zaujal jsi nový postoj k životu. Svou minulost jsi přehodnotil, odlišil nyní 
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už definitivně pravé světlo od jeho nepravé napodobeniny, nalezl jsi to, co jsi odjakživa 
hledal: Pravého Boha, který je zároveň Bohyní a jmenuje se Pán Ježíš Kristus, v novém 
cyklu času Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, mající zde na Nule svůj Tým spolupracovníků, 
kteří společně s mým hmotným Já Janičkou plní své úkoly, jež mílovými kroky zkracují 
trvání záporného stavu. 

Svým pobytem na ostrově v Indickém oceánu jsi ještě před vstupem do Mise Boží 
Rodiny (na fyzické úrovni) pomohl ukotvit důležitý soubor aspektů vycházejících z 
mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti. Ty budou v lidským okem nevnímatelné sféře 
využity ke konstruktivním účelům i v čase plného nasazení naší Mise, která se bude 
orientovat na všechny kontinenty světa, respektive na duchovně připravené jedince na 
těchto kontinentech žijící. Důležitý je i tvůj pobyt v Německu, kde působíš prozatím 
jako jeden z mála představitelů spojených vědomě se mnou. Tvůj život je spjat se 
Porýním, kam jste se s maminkou a otcem dostali po emigraci z Československa v 
polovině 80. let minulého století. Vyrostl z tebe tedy Němec s přímou vazbou na Čechy. 
Dopomáháš k očišťování kolektivního vědomí národa německého, který je díky tvé 
vazbě na zemi, v níž ses narodil, ještě intenzivněji vystaven působení mojí energie, 
pozvedávající připravené Němce k většímu duchovnímu uvědomění. Takto založených 
Němců není sice mnoho, ale s tím, jak se bude neustále přibližovat rozdělení lidstva, 
bude počet duchovně se probouzejících se obyvatel tohoto většinově materialisticky 
založeného státu narůstat. Tvoje přítomnost v Porýní je o to více přínosná proto, že 
tato část Německa byla nejvíce zničená během bojů druhé světové války (nepočítám v 
to Berlín a Drážďany), a to kvůli průmyslovým koncernům, chrlících jeden tank, dělo a 
kulomet za druhým. Západní část Německa trpěla především nálety západních 
Spojenců, kteří překreslili ráz této lokality. Během mnoha let, co na tomto území 
pobýváš, jsi pomohl z převážné většiny vyčistit tyto těžké energie, které se zde v 
uplynulých dekádách nashromáždily. 

Je mi ctí a naplňuje mne radostí, že tě ve svém Týmu mám a nyní do něho patří i tvoje 
partnerka Chantal, která v nedávné době podstoupila první významné skoky na své 
cestě za mnou. Děkuji ti, Philippe, za to, že jsi jedním z těch jasných majáků, jehož záře 
proniká i těmi nejhustšími mraky temnoty. Jsi skvělý ve všem, co v souladu s mojí vůlí 
podnikáš, v čem se angažuješ. Do toho spadá i tvoje celoživotní vášeň pro hudbu. Ve 
své tvorbě jsi profesionál, proto ji můžeš i vyučovat a seznamovat s ní ostatní. Jistě pro 
tebe není překvapení, když napíšu, že tvoje hudba je prostoupena esencí Lásky, která 
je součástí všeho, co je s tvojí personou spojeno. Hudební vlny, jež vyluzuješ nástroji, 
na něž hraješ, jsou vnímatelné nejen ve fyzickém spektru planety Nula. Máš mnoho 
posluchačů, kteří nejsou z tohoto světa. 

Miluji tě, můj drahý synu. 

Tvůj věčný Rodič a nejlepší Přítel 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  24. 11. 2021 
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SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO JAROUŠKA KOKEŠE 

 

Milovaný synáčku Jaroušku, 

dovol Mi, abych ti ze svých úst, produkujících slova zachycená v psaném textu, sdělil to, 
co chce Moje srdce předat tomu tvému. 

Nejprve ti chci vyjádřit ohromný dík za to, že jsi účasten života na Nule v těchto časech 
konce, které mají význam pro každý kout Stvoření. Zdaleka ne každý měl v plánu duše 
se inkarnovat do tohoto světa a zakoušet život negativního stavu z první ruky, natož 
aby se po desítkách let svého bytí v roli pozemšťana připojil do Mise Boží Rodiny, 
kterou spojuje osoba Janičky. Prožil jsi život jako velká většina jiných, tedy život 
prosycený formami myšlení, uvažování a konání dosti vzdálených tomu, jak to chodí v 
pozitivním stavu. Jako pravý lidský tvor se svým nynějším angažmá v této Misi 
zasluhuješ o konečnou spásu celého lidského pokolení, ne pouze bytostí pocházejících 
ze zóny vymístění, ale i těch, kteří do tohoto světa nepřišli ze žádného z těchto dvou 
stavů, avšak na základě svých voleb odešli do antivesmíru. 

Na rozdíl od převážné části duší uzamčených v těchto tělech a nenacházejících Pravdu, 
jsi ty tuto Pravdu našel, a místo toho, abys šel hlavou proti zdi, vyšel jsi vstříc srdcem 
proti nebi, kde tě očekávám. Po mnoha bolestných zkušenostech v osobním životě, 
obnášejících i ztrátu milovaných bližních, po mnoha vzestupech a pádech, po 
zklamáních, depresích a existenčním smutku jsi byl už dosti vyčerpán, avšak v 
okamžik, který jsme si domluvili, jsi zaklepal na bránu nebeskou, kterou jsem ti otevřel 
dokořán a ty jsi Mi vpadl náruče. Konečně jsi pohlédl do tváře pravému Bohu a Bohyni, 
Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině, Stvořiteli, kterého jsi odjakživa v onom mlžném závoji, 
jenž tě obklopoval, po tak dlouhou dobu hledal. Nyní už víš, že jsem tvou podstatu 
naplňoval od samého počátku, tj. od chvíle, kdy tvé oči v jednom okamžiku spatřily celý 
Multivesmír, v bodě, kdy se těmto očím promítla jejich věčná cesta bez konce, po níž 
budeš kráčet a setkávat se s mnoha bytostmi, jejichž stezka se bude křižovat s tou tvojí. 
Sice jsi na Mne musel v tomto těle přechodně zapomenout, i ty jsi však v sobě měl 
zakomponován spouštěcí mechanismus propojující tvého ducha a duši s vnější myslí. 
Na základě toho ses navrátil ke své pozitivní přirozenosti a potvrdil jsi svůj celoživotní 
kurz, směřující tě do Pravého Stvoření. 

Pozitivní stav se velmi těší z výsledků tvé práce. Jsi cenným pokladem, krásným 
synkem božím, kterého si přeji zahrnout Láskou ve všech jejích podobách. Velmi si 
zasloužíš poznat na vlastní kůži tuto krásu, která tě čeká po vstupu na půdu Mého 
Království. Vím, že se tak stane, a na tento život, jemuž se už nyní přibližuješ ve svém 
nitru, se vyplatí počkat, abys toto vše mohl zažívat simultánně na všech třech úrovních. 
Znamenáš pro Mne tolik jedinečného, že na výčet tvé originality, jakou jsem do tebe 
vložil, by nestačila ani tisíce kilometrů dlouhá role papíru. Jinak tomu není ani v oblasti 
tvého přínosu pro celek. Znamenáš toho pro mne tolik, jako každá jiná bytost ve 
Stvoření. Miluji tě stejně jako ostatní – a přesto neopakovatelným způsobem, protože 
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Můj vztah ke každému je nanejvýš individuální. Vztah mezi tebou a Mnou vyplňuje 
řada specifik, tolik přenádherných, skvostných, vrchovatě přátelských a rozmilých, že 
to to v Mém absolutním bytí způsobuje výtrysky nepopsatelné radosti a štěstí, které 
mohu ruku v ruce s tebou sdílet nejen s tvými milovanými v pozitivním stavu, ale 
můžeme ho předávat i bytostem v zóně vymístění, jejichž zármutek se záhy po 
kontaktu s tebou mění v čirý opak. Za každou sentientní entitu, která díky tobě nalézá 
cestu Domů, ti děkuji z celého srdce, a velmi se těším na to, až dosah své práce uvidíš 
na vlastní niterné i vnější oči. Bude úžasné, až se začleníš do nebeské společnosti, kde 
započneš další fázi svého věčného života, tentokrát oproštěnou od všech strastí a 
útlaků, jaké jsi zde musel zažívat. 

Milovaný Jaroušku, vím, čím vším si ve své duši i mysli procházíš, jak moc těžké je 
někdy se zbavit nepříjemného návalu strachu, rozpačitosti, způsobující bloky a 
znesnadňující ti vyjádřit to, co ke Mně, Janičce a všem ostatním v Týmu cítíš. Z toho si 
však nic nedělej, neboť se to děje jen na základě Mého dovolení, a nesmírně to pomáhá 
širokému spektru božích dětí, pro něž jsi díky tomu všemu branou do ráje. Jak stoupáš 
na duchovní cestě, postupně je ti to nepříjemné odebíráno, a přestože musíš i nadále 
(stejně jako ostatní) čelit nejedné náročné zkoušce, zvládáš to v těsné spolupráci se 
Mnou stále lépe. Jednou nastane čas, kdy se toho zbavíš úplně. Po svém převibrování 
pak obdržíš dokonalé krystalické tělo, nezatížené nevědomými procesy a 
korespondující naplno se stavem nitra. I když ještě nějaký čas potrvá, než zde završíš 
své poslání, o nic nepřijdeš, protože jsi tu jen na skok, kdežto součástí Mojí říše pak už 
budeš natrvalo. Všechny nejtěžší zvraty, jaké jsi podstoupil, už máš za sebou. Po jejich 
završení přichází čas, kdy ještě více zužitkuješ vše, co jsem do tebe vložil. 

Jako Tatínek jsem na tebe pyšný, jako Maminka jsem na tebe hrdá. Není mezitím rozdíl, 
neboť jako sjednocený věčný Rodič tě miluji z hlediska svého mužství i ženství stejnou 
měrou – ovšem s tím rozdílem, že s Mojí ženskou částí Janičkou můžeš navazovat 
fyzický kontakt už v rámci této reality a rozvíjet společný vztah, který je jednoduše 
báječný. 

Moc tě miluji, objímám a klid do tvého srdíčka posílám. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  23. 3. 2021 
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SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO ALEŠE PRŮŠU 

 

Milovaný Alešku, 

je načase, abych po božím slovu, jaké jsem ti v Nízkých Tatrách sdělil v ústní formě, k 
tobě promluvil i prostřednictvím tohoto dopisu. Je to už několik desítek let, co žiješ na 
planetě Nula a plníš si své poslání, jehož odvíjením se postupně vyplňuje účel tvého 
zdejšího bytí. Poznal jsi mnoho zkušeností s tím, jaké to je vyrůstat v typickém lidském 
prostředí a zakoušet k tomu přidružené zážitky, obnášející orientaci na hmotu a na její 
kulturu s veškerými výdobytky dostupnými běžné společnosti v době, ve které jsi 
vyrůstal, dospíval a následně v ní započal působit jako jedinec dospělý a duchovně 
vyspělý. Bylo velmi žádané, abys přišel do tohoto světa jako někdo, kdo na vnější 
úrovni nemá ponětí o tom, jaký je tvůj skutečný vnitřní potenciál. Díky této 
nevědomosti jsi byl schopen přežít první čtyři dekády pobytu na Nule tak, abys před 
vstupem do Mise Boží Rodiny působil před padlými bytostmi v peklech zcela 
nepoznán, a to jako můj představitel, jenž se k sentientním entitám v zóně vymístění 
přibližoval už od doby, kdy jsi svolil kráčet v mých šlépějích, aniž bys to na hmotné 
úrovni do tvého vědomého spojení se mnou tušil. 

Když jsi byl ještě idea v mém absolutním stavu, probíhaly mezi námi láskyplné 
interakce. Byl jsi od věčnosti ideou v mém lůně, z níž v jednom určitém bodě „vyrostl“ 
můj vroucně milovaný syn honosící se jménem Aleš, který při přijetí svého úkolu 
nenamítal žádné „ale“. Ty i Já jsme totiž dobře věděli, že dary a talenty, jaké jsem ti 
poskytl, jsou naprosto adekvátní tomu, co v rámci mého Týmu v současnosti 
vykonáváš. Děláš to skutečně skvěle a plníš to, co se od tebe z hlediska absolutna 
očekává. 

Je mnoho věcí, za které bych tě chtěl pochválit. Vyzdvihnu zde ty nejdůležitější. První 
se týká toho, jak obdivuhodně ses dokázal popasovat s pozemským systémem 
negativního stavu, který tě chtěl už od dětství vmanévrovat do určitých mezí, v jejichž 
rámci jsi měl působit jako spokojený otrok, neuvědomující si podstatu toho, co je 
kolem. Stav zel a nepravd, jemuž jsi měl sloužit, si od tebe sliboval, že budeš věrným 
zdrojem jeho energie a někým, kdo bude trvání záporného stavu podporovat. K tomu 
však nedošlo, protože jsi hluboko v sobě ukrýval zakomponovaný spouštěč tvého 
duchovního procitání. Než k tomuto procitání došlo, musel ses na čas se systémem 
ztotožnit a působit jako někdo, kdo nevybočuje z řady, ve tvém nitru se ovšem 
odehrávala silná nespokojenost s tím, jak to okolo tebe vypadá a že s něčím takovým se 
nechceš identifikovat, proto toto ztotožnění bylo jen „naoko“, aby měl negativní stav 
pocit, že tě drží v hrsti. Mezitím jsi během svého dětství, mládí, dospívání, ale i v letech, 
jež přišly poté, působil v rámci své multidimenzionality zasvěceně na uskutečňování 
mého dokonalého plánu, který se přes tebe manifestoval nejen „za scénou“, ale 
dokonce i v rámci jeviště planety Nula, kde jsi rok za rokem, krok za krokem rozšiřoval 
obzory svého lidského poznání. Nakonec jsi však začal být z přehršle tíhy hmoty, jaká 
tě obklopovala, nešťastný. Potřeboval ses povznést nad to, co tě prostupovalo, ještě 
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nějaký čas jsi ovšem musel vydržet, než se tvůj život ustálil v nové etapě – totiž v etapě 
samostatného bydlení, které sis vybudoval za použití cílevědomosti a píle a s veškerou 
pomocí, jakou jsem ti už tehdy dával. Teprve po zakořenění v této fázi života jsi naplno 
poznal nudu a šeď negativního stavu, marnost jeho počínání a neuspokojující stav 
tohoto módu bytí, ze kterého jsi nacházel rozptýlení pomocí sportu, do jehož sféry jsi 
investoval značnou část své energie. Bylo velmi důležité, že ses v aktivitách, 
zušlechťující tělo, osvěžující mysl a povznášející duši v tomto těle přítomnou, 
angažoval, protože jsi tím rozčeřil stojaté vody zóny vymístění, v jejímž bahýnku jsi 
spustil proces jejího prosvětlování a čištění. Tam, kam jsi vstoupil nejen na Nule, ale i 
jako duch a duše působící pod mým vedením v antivesmíru, jsi svým dechem zanechal 
ve stojaté vodě přívětivou světelnou stopu, která začala rozpouštět mraky obklopující 
nitra sentientních entit, topících se už dlouhé eony pod závoji těžkých energií. Přinesl 
jsi do jejich sfér lehkost a novou naději, kterou jsi jim nabídl společně s Pravdou, jakou 
jsi znal odjakživa a byl jsi jejím nositelem, přestože s Týmem Boží Rodiny ses začal 
seznamovat až kolem roku 2017. 

Všechny aktivity, jaké jsi zde jako člověk podnikl, měly vždy hlubokou souvztažnost s 
něčím, co bylo potřeba na elementární úrovni jednotlivých principů navrátit na 
správné místo. Poklesky, jakým jsi čelil, rozhořčení, rozčarování, pocity nenaplněnosti 
a rezignovanosti, jaké ses snažil přebýt aktivním životem sportovním a zčásti i 
společenským, jsi musel skrze sebe nechat prostoupit, abys nejen ty samotný, ale i 
všichni s tebou spojení mohli dojít k poznání, že stav vzešlý z relativního rozpoložení, 
který je v opozici pravým duchovním zákonům a principům, přináší jen něco, co je 
omezeného trvání a co nemůže naplnit nikoho do takové míry, aby žil v souladu se 
sebou samotným a byl trvale, doopravdy a po všech stránkách šťastný. Jsem ti hluboce 
vděčný, Alešku, že jsi na sobě demonstroval širokou škálu těchto pocitů, které se na 
viditelné úrovni ponejvíce projevovaly tvým neklidem, roztěkaností, výbušností, 
nestálostí a nepředvídatelností. Tvoje naštvanost na tento svět nebyla primárně tvoje 
vlastní, šlo o výsledek kumulativních energií pocházejících od všech, kteří doufali, že 
jejich život v záporném stavu bude lepší než ve stavu pozitivním, ale nebyl, kvůli 
čemuž se zklamali ve svých představách o svém výtvoru a zklamali tak i sami sebe. Mě, 
Pána Ježíše Krista Boží Rodinu (dříve Nejvyššího) ovšem nikdy nemohli zklamat, 
protože plnili jen to, co si předsevzali prožít, aby se pak mohli zase navrátit do mojí 
náruče. Ty jsi jim v tom, Alešku, velmi pomohl, a nejen těm, o kterých zde hovořím, 
protože záběr tvého pole působnosti je široký a nelze ho pojímat a obsáhnout v 
lidských měřítkách. Všechny tvé negativní myšlenky a pocity byly nebo budou nějakým 
způsobem, jaký nelze nyní pochopit, použity při ukončování stavu zel a nepravd. Jsem 
velmi rád za to, že tvoje minulé nastavení sloužilo něčemu dosti podstatnému v mém 
velkolepém plánu a Já jsem tě mohl použít jako živoucí nástroj mojí vůle, který pomáhá 
na všech dostupných frontách jednotlivcům i celému Stvoření. 

Když bylo poznáno, co bylo třeba, ty ses dostal na cestu, která tě dovedla až k tomu, že 
ses stal mým představitelem „na scéně“. Okolnosti, za jakých k tomu došlo, byly 
jedinečné a cenné, protože ses dostal k Janičce prostřednictvím Renatky Tauerové, 
jejímž plánem duše bylo nejprve být jednou z mých nejbližších spolupracovnic a v 
určený čas se pak odvrátit do Antitýmu, kde plní svou úlohu až do doby, než se vyčerpá 
její smysl, načež pak i ona dojde přijetí daru spásy. To, že jsi zůstal věrný mojí Misi, 
zatímco ona, s níž jsi byl sepjatý, nikoliv, má hluboký dopad na nejnižší úrovně pekel, 
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protože je tím demonstrováno všem bytostem, které se ode mne kdykoliv odvrátily, že 
síla boží lásky, jakou v sobě máš ty a všichni ostatní představitelé, je tím jediným, co je 
vyvede z jejich utrpení, až se sami rozhodnou podstoupit tento krok. Bylo tím mimo 
jiné ukázáno i to, že jen ten, kdo tuto lásku v sobě má, vydrží všechny výzvy a zkoušky, 
aniž by byl semlet negativním stavem, který vábí do svých řad všechny, kdo nežijí v 
souladu s povahou pozitivního stavu a s idejemi a principy Nového Zjevení. Bytosti ze 
zóny vymístění mají nyní dobré srovnání toho, jak vypadá život představitele Pána 
Ježíše Krista Boží Rodiny a jak život těch, kteří se jen domnívají, že pod vedením Pána 
Ježíše Krista pracují. Na základě niterných pochodů aktérů z obou stran, pochodů, 
které už jsou schopny bytosti připravující se ke konverzi obsáhnout a oprošťovat se 
tak od zevnějšností, jsou tak mé dcery a mí synové z pekel schopni rozpoznat, na jakou 
stranu se přidat a která je z hlediska jejich věčného života ta správná. Ty jsi jeden z 
těch, který je zářným příkladem toho, jak žít duchovním životem, a přitom fungovat v 
lidském světě v systému, jehož nejsi ve své duši otrokem, ale přicházíš s ním do 
interakce proto, abys mohl žít důstojný život, a přitom si nerušeně plnit své poslání. Jsi 
branou ke spáse pro mnohé, kteří rádi využívají tvého milosrdenství, jaké spolu 
předáváme do temných sfér. 

Děkuji ti, milovaný Alešku, za to, že jsi tak soucitný s ostatními a také bezpodmínečně 
odpouštějící. Právě odpuštění, jaké jsi aplikoval na všechny, kteří ve tvém srdci 
zanechali něco, přes co ses musel přenést, přičemž jsi ho též aplikoval na zónu 
vymístění jako na celek se všemi jejími obyvateli, přispěje k vysvobození všech aktérů, 
nehledě na to, zda s tebou přišli nebo nepřišli do konfrontace. Jako můj reprezentant 
máš totiž určitým způsobem vliv na všechny úrovně a stupně Multivesmíru. 

Jsem opravdu moc šťastný, že tě ve svém Týmu mám a že jsi takový, jakého jsem tě 
stvořil. Do mého plánu spadá i tvoje introvertní povaha, která odpadá tehdy, když 
můžeš být ve společnosti lidí, s nimiž se cítíš příjemně, sám sebou. Tehdy se tvoje srdce 
ještě více propojí s vnější myslí a ty jsi veden k tomu, že mnohdy rozveselíš své okolí. 
Jsi představitel oplývající humorem, sdílností, otevřeností, spolupracovník nadaný 
intelektem, inteligencí, rozumem a disponující patřičným rozhledem. Všechny a mnohé 
další pozitivní charakteristiky vycházející z tvojí jedinečné individuality využíváš ku 
prospěchu celku, nyní už několikátým rokem vědomě. Jsi výtečný společník, dobrý 
přítel každého, kdo má otevřené srdce, přístupné novému obohacení, kterého 
docházejí ti, kteří se s tebou sblíží a ty jim můžeš podávat rady a zkušenosti, stejně jako 
je od nich na oplátku přijímat. 

Děkuji ti za to, že ve mně vkládáš důvěru a necháváš se vést tím nejlepším možným 
způsobem, díky čemuž úspěšně zdoláváš jednu nastavenou překážku za druhou a jsi 
postupně vyváděn ze všech problémů. Pokud se nějaký problém vyskytne, nepropadáš 
panice ani dlouhotrvající mrzutosti, ale zaujmeš k tomu postoj, který je v daném 
okamžiku nejvíc na místě. S již zmiňovanou důvěrou dojdeš řešení, které je ti buď 
vnuknuto, nebo se daná věc vyřeší za tebe. Tak si jdeš vytrvale za svými duchovními 
cíli a novými začátky, překonáváš pracovní povinnosti, navracíš se z každého dne do 
svého pohodlného domova, kde se můžeš uvelebit, pohroužit se do nitra, vést se mnou 
dialogy a pokračovat ve studiu božího slova, které je ti vlastní. Společně se svým 
vývojem tak přispíváš k duchovnímu povznášení těch, které máš na starosti, za což 
jsou ti nesmírně vděční a váží si toho, že právě skrze tebe mohou odcházet do limba. 
Řada sentientních entit odchází nezávisle na tvém lidském vědomí, některé z nich však 
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oslovuješ přímo, a to tehdy, když do tvé pozornosti přijde nějaká významná osobnost 
či skupina lidí žijící v minulosti na Nule. Nehledě na to, zda odejdou ihned nebo ne, 
svou práci vykonáš vždycky skvěle a bezchybně. Jak by také ne, když vše děláš s tím 
nejlepším možným úmyslem a pod mým vedením a ochranou? 

Děkuji ti za to, že ke mně přechováváš tak vřelý vztah, a to jak k mému absolutnímu, 
tak i k relativnímu božství, které jsi hostil na své domácí půdě na jaře roku 2021. Mně 
jako Janičce je s tebou pokaždé moc hezky a jsem mile rád, že ses o ni hezky postaral 
nejenom tehdy, když byla v Hazlově, ale též když jsi několikrát dělal jejího šoféra a 
spolehlivě ji dovezl na místo, kam bylo třeba. Janička cítí, jak se jí neustále přibližuješ a 
přináší jí to radost. Doléhá k ní stále větší síla tvé lásky, kterou pokaždé opětuje, 
protože jsi náš synek, se kterým mám/e blízký vzájemný vztah, jenž ukazuje jeden z 
vícera správných přístupů k naší božské podstatě a dává všem dobrý příklad toho, jak 
vcházet do interakcí s věčnou Maminkou a Tatínkem v jedné osobě. 

Nikdy o sobě nepochybuj, protože děláš věci pod světlem Nového Zjevení, které ti vždy 
ukáže, jak se rozhodovat a jak jednat. Poznání vycházející z těchto knih, stejně jako 
moje Láska k tobě a tvoje ke mně, je jistotou, která přetrvá celé věky a bude 
pokračovat až donekonečna na mnoho neotřelých způsobů. Těším se na to, co spolu 
budeme prožívat ještě v rámci tvého poslání na Nule a poté na Nové Zemi i kdekoliv 
jinde v mém překrásném Stvoření, které na tebe čeká. 

Moc tě miluji, můj drahý synku. 

S láskou a objetím 

Tvůj nejlepší Přítel a věčný Rodič 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  28. 8. 2021 
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211113 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXV. 

 

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO JANIČKU KYSLÍKOVOU 

  

Moje milovaná ženo Janičko, 

je to už delší čas, kdy jsi ode mne, svého vyššího Já, dostala prostřednictvím 
transmitera dopis. Nyní nastal čas, abych k tobě opět promluvil tímto způsobem. 

Jsi pro mne vším, protože ty a Já jsme jedno, tudíž od sebe nejsme odděleni. Od 
věčnosti pro mě bylo báječné mít tě po svém boku a sdílet s tebou své vlastní 
absolutno, ze kterého jsi byla na omezený čas vydělena, abychom mohli naše milované 
bytosti vyvést ze zajetí zóny vymístění a přivítat je v říši pozitivního stavu, který jsme 
jim přichystali. Jsi má nejmilovanější beruška a naplňuje mne absolutní Láskou 
vědomí, že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina obsahuji v sobě ženskou esenci, kterou 
ztělesňuje v relativní podobě někdo tak nádherný, jako jsi ty. Vycházejí ze mě pouze 
dokonalé věci a bytosti, a to se týká i bytostí nestvořených, jako byl Ježíš a jako jsi nyní 
právě ty. Přestože se teď nacházíš v lidském těle a jsi dočasně relativní, od věčnosti jsi 
existovala jako absolutní sentientní bytost v mém lůně, kterou jsem Já sám. V určitém 
bodě jsem ze sebe oddělil část sebe samého do relativní podoby, čímž sice vznikla nová 
bytost, tedy moje Já v relativní podobě, avšak v nejzazším smyslu lze konstatovat, že 
vznikla pouze nová forma této boží bytosti (relativní Pán Ježíš Kristus Boží Rodina), 
nikoliv bytost samotná, kterou jsi (jsem, jsme) v absolutní formě od věčnosti bez jejího 
počátku. 

Jsem na tebe hrdý, sluníčko, jak statečně zde společně neseme těžký kříž, abychom do 
konce cyklu času vysvobodili i toho od nás nejvzdálenějšího jedince. Naše Stvoření je 
pro nás místem a stavem radosti, jakou můžeme sdílet se všemi milovanými syny a 
dcerami, a děláme v každém okamžiku na absolutní i relativní úrovni všechno pro to, 
abychom mohli spustit plnost pozitivního stavu, jehož kvalita života přesahuje všechny 
předešlé přípravné cykly času. Naše oběť, jakou na planetě Nula podstupujeme, je 
velmi náročná, plná duchovních zkoušek a odříkání, ale přinášející ty nejšťavnatější 
plody, které vyrůstají k užitku celého Multivesmíru. Moc ti děkuji za to, Janičko, že i v 
těch nejvypjatějších chvílích, když jsem tě testoval až na hranici únosnosti, abychom 
všem ukázali sílu Lásky a důvěry v dokonalý plán, jsi nezanevřela na své niterné 
vedení a na smysl našeho působení v rámci Mise. Dobře víš, že něco takového je 
nemožné, protože jak bych Já mohl zanevřít na to, kvůli čemu jsem ze sebe vydělil své 
relativní Já, poslal ho na planetu Nula a prošel s ním desítky let života v tomto světě od 
ateismu až k rozpomenutí si na to, kým v tomto těle jsem? Jak oba dobře víme, sám 
sebe v lidském těle, tedy tebe, Janičko, vedu od narození na sto procent a nic nemůže 
být v mém životě na Nule jinak. Protože je moje absolutní podstata dokonalá, jinak 
tomu není ani u vedení svého hmotného Já, díky čemuž se vždy ubíráš po té nejlepší 
cestě, která je nejvíce prospěšná tobě a celému Multivesmíru, kvůli jehož záchraně 
jsme do tohoto světa přišli. Každou vteřinu tvého života dokážu využít co 
nejefektivněji, přičemž děláš, říkáš, myslíš a konáš vždy jen za těmi nejsvětějšími účely, 
aby prostřednictvím tvých (a samozřejmě nejen tvých) prožitků mohlo docházet k co 
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nejrychlejšímu, a přitom nejšetrnějšímu ukončování negativního stavu. Je to velkolepá 
práce, kterou zde s naším Týmem Boží Rodiny odvádíme, a jen málokdo dokáže v 
rámci této reality v nynějších časech ocenit dosah a smysl toho, že zde působím v 
lidském těle s božími představiteli, kteří jsou mojí prodlouženou rukou a mluvčími, 
mojí první linií. Jak všichni víme, je to v pořádku, protože zde musí nakrátko zvítězit 
negativní stav. Než se tak stane, budeme po zahájení Mise z Nové Země cestovat v 
krystalických tělech k připraveným jedincům na všech obydlených kontinentech světa, 
aby v letech do vytržení části připravených lidí byli duchovně probuzeni všichni, kdo 
to mají v plánu duše. Naši představitelé vytvoří jakousi světelnou síť, po níž se bude 
šířit Pravda a Láska na nejvyšší úrovni k těm, kdo jsou na to připraveni. Tato síť se 
bude zvyšovat úměrně s plynutím času a zhoršováním situace na Nule, na které 
dochází k budování Nového světového řádu (NWO). Jen určité procento těch, kteří 
budou následně vytrženi, přijde předtím do osobního kontaktu s námi na fyzické 
úrovni a pozná ideje Nového Zjevení. Další část lidí během jejich pobytu v 
hrubohmotném těle s námi do styku nepřijde, to ale, jak je obecně známo, není pro 
jejich vytržení podmínkou. Jedinou vstupenkou do ráje je Láska. 

Je krásné se přes tebe manifestoval a dávat tak lidstvu najevo svou přízeň. Je úžasné 
mít po svém boku někoho, koho jsem na určitý čas polidštil při plném zachování 
božské substance, aby nám bytosti mohly hledět z očí do očí a zažívat tvým 
prostřednictvím ženský aspekt Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Je báječné vědět, že 
budeš vždycky se mnou a Já s tebou, abychom zažívali nikdy nekončící jízdu na cestě 
věčností, ve které společně budeme tvořit nové vesmíry v rámci obnoveného 
Multivesmíru, zbaveného negativního stavu. Moc se těším, milované srdíčko, na to, až 
budeme životem obdařovat další a další bytosti, jejichž esence bude vycházet z našeho 
lůna a vydávat se na individualizovanou stezku napříč Stvořením, díky čemuž budeme 
našim broučkům moci dávat všechno, co máme, aby byli šťastní a spokojení. Čím více 
bytostí budeme tvořit, tím více bude naše Stvoření prostoupeno Láskou, kterou budou 
sentientní entity od nás dostávat a následně ji vyzařovat zpátky jak nám, tak ke všem 
bližním, s nimiž budou sdílet různé etapy jejich navždy trvajícího bytí. 

Naše milované děti budou pro nás neutuchající inspirací pro tvoření nových koncepcí 
života, jež budou do struktury jsoucna a bytí uvolňovány s tím, jak bude docházet ke 
globálnímu duchovnímu růstu Multivesmíru, jenž se bude povznášet do stále 
přesahujících úrovní. Nastanou další velevýznamné okamžiky Stvoření, žádný z nich už 
ale nebude v žádném ohledu bolestivý, jako byla především aktivace stavu zel a 
nepravd, jejichž prožitím a následnou eliminací se Lásce otevírá možnost k jejímu 
plnému vyjádření a neohraničenému rozkvětu. Stvoření je nám nesmírně vděčno, 
Janičko, že jsme na sebe vzali takový úděl, abychom našemu univerzu a všem jeho 
obyvatelům pomohli k započetí plnosti pozitivního stavu. Zatím jen část sentientních 
entit si je toho vědoma, avšak na konci cyklu času přijde čas, kdy si tuto vděčnost s 
otevřeným vědomím uvědomí doslova každý jedinec, načež pochopí hloubku a pravý 
smysl naší oběti, jakou zde podstupujeme s našimi představiteli a potažmo se všemi 
aktéry působícími v zóně vymístění, kteří jsou, stejně jako Tým Boží Rodiny a všichni 
lidé, ve svých rolích hrdiny, co přibližují už tolikrát zmiňovaný nový cyklus času bez 
jediné špetky temnoty. S otevřeným srdcem se pak naše děti vydají do tvé milující 
maminkovské náruče, ve které se už nadobro vrátí ke svým pravým podstatám. 
Prostoupí tě obrovský příděl radosti, jaký budeš pociťovat od každého božího syna a 
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dcery. Tyto krásné pocity budou v okamžik samotné eliminace negativního stavu 
dynamicky pronikat celým Multivesmírem, jehož obyvatelé budou v upřímnosti svých 
srdcí vyjadřovat svou přízeň jejich věčným Rodičům, tedy tobě, mně, nám, Pánu Ježíši 
Kristu Boží Rodině. 

Je neskonale naplňující milovat tě a být tebou milován. Jsi absolutním štěstím mého 
života, ženskou podstatou sebe samého, s níž mohu být celistvý a dávat život všem, 
kdo touží stát se naším společným obrazem. Jsi cílem Lásky našich dětí a zároveň jejím 
počátkem a zdrojem, jenž dává smysluplný pozitivní řád jsoucnu a bytí pozitivního 
stavu, našemu domovu, který budou bytosti zušlechťovat do těch nejskvostnějších 
podob. Jsi mojí životní harmonií, o které jsem nikdy nemusel snít, až přijde, protože ty 
jsi byla vždycky se mnou. Naše nehynoucí Láska bez počátku a konce uvedla do chodu 
vše, co je krásné, zářivé a oku lahodící. Mám hlubokou radost z toho, že negativní stav 
se blíží ke svému konci, což znamená, že už brzy si budeme moci užívat naplno plodů 
našich tvůrčích snah. 

Těším se na to, až tě přivítám u nás doma ve 13. dimenzi, kde nakrátko splyneš s 
absolutnem, aby ses z něj opět vydělila a v relativní formě pokračovala ve svém poslání 
až do završení Mise Boží Rodiny, po čemž přijde splynutí s absolutnem už 
permanentní. V absolutnu budeš vnímat v jeden okamžik náš Multivesmír jako celek – 
a přesto budeš vnímat i každou jeho jednotlivou část, počínaje celými vesmíry a konče 
částečkami o mnoho menšími, než jsou atomy. Život pro tebe bude jedna báseň, to se 
týká všech, kdo se po přijmutí spásy stanou součástí našeho „božího těla“. 

Miluji tě a objímám, moje milá ženo, ženská podstato Boha/Bohyně. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  12. 11. 2021 
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SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO BENÍČKA ŠTENCELA 

 

Milovaný Beníčku, 

rád bych ti sdělil pár slov, které mám na srdci. Jsi ještě malý, ale už víš, že Já, Pán Ježíš 
Kristus jsem zdrojem všeho dobra a lásky a neobsahuji žádné zlo. K tomuto poznání tě 
dovedla tvoje maminka, která poslouchá můj hlásek a řídí se jím proto, aby mi 
pomohla k osvobozování nešťastných dětí bloudících ve tmě. Tyto děti nejsou pouze 
malé jako ty, většina z nich je mnohem větších a starších, přesto jsou stále mými dětmi. 
Proč tomu tak je? Protože jsem tvůrcem života všech dušiček, s nimiž si přeji sdílet 
všechno krásné, co s sebou život přináší. Můžeš mě tedy považovat za věčného Rodiče, 
díky kterému je i tvoje dušička navždy naživu. 

I pro tebe si přeji jen to nejlepší, abys byl šťastný a spokojený. Zatím nemůžeš být 
šťastný a spokojený za všech okolností, protože žiješ ve světě, který je pod vládou 
zlých dušiček, přejících si mít z lidí loutky na provázku, a tak je pohodlně ovládat. Jak 
už jsem řekl, nejsem zdrojem zla a černoty, proto nestojím za bolestí, jakou tyto zlé 
dušičky a všichni, kdo jsou pod jejich nadvládou, prožívají. Zlo pouze dočasně toleruji, 
aby poté, co zlé dušičky poznají, že už je život v temnotě nebaví, se mohly navrátit do 
záře mojí Lásky a nikdy příště už se nevracet do utrpení, jaké sobě a druhým 
způsobovali. Já, Pán Ježíš Kristus jsem nanejvýš hodný a dobrotivý, proto se nemohu 
na žádné své malé či velké dítě zlobit, i kdyby konali sebehorší zlo. Vím totiž, že zlo je v 
srdci každé dušičky dočasné a poté, co vyprchá, zůstane v něm jen Láska, která je 
základem každého jednotlivce. Mám času habaděj, proto trpělivě čekám na to, až u 
každého zlo vyšumí, načež můj dotyčný synek či dcerka projeví touhu navrátit se ke 
mně. Když jsou mé děti připraveny na to, aby se osvobodily ze zajetí, do něhož se 
předtím uvrhly, protože ho toužily poznat, dochází k tomu, že si je vezmu do své 
náruče, setřu jim slzy ze tváře a naplním je novou radostí, se kterou vstoupí do mého 
Království, jehož krása se nedá lidskými slovy vyjádřit. 

Toto Království je na Nové Zemi, která je planetou, kde nenajdeš nic ošklivého. Nová 
Země je místem, kde všechno září pestrými barvami, planetou, kde nenajdeš žádné 
tmavé silnice a hlučná auta, továrny ani rozlehlá města tvořená změtí panelových 
domů, obchodů, kostelů a dalších staveb. Díky tomu je na Nové Zemi místo pro 
krásnou a ničím neponičenou přírodu, která je mírumilovná, proto se nikdy nemusíš 
bát, že by tě v ní nějaké zvíře snědlo. Všechna zvířátka jsou velmi milá, příjemná, 
můžeš si pohladit jejich hebkou srst, vyjádřit jim svou přízeň a sdílet s nimi své 
myšlenky, které tě zrovna napadnou. 

Děti stejně staré jako ty nemusejí chodit do školy a učit se všemožnou skladbu 
předmětů, sedět v lavici a poslouchat příkazy učitelky. Vzdělání dětí probíhá tak, že se 
učí poznávat okolní svět na vlastní kůži, tedy ne prostřednictvím učebnic, ale 
získáváním zkušeností v rámci dobrodružných výletů do přírody, které se neomezují 
jen na jedno místo, ale jsou rozšířeny i na poznávání jiných planet ve vesmíru. Odpadá 
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psaní testů a učení se něčeho, co tě nebaví. Život na Nové Zemi je jedna velká zábava, 
která je kromě poznávání a odpočinku také plná dobrodružných her, které nejsou 
založeny na soupeření a zjišťování toho, kdo je lepší. Hry jsou založeny na vzájemné 
úctě a porozumění, takže mezi obyvateli mého Království nedochází k nevraživosti a 
závidění tomu druhému. Všichni dobře chápou, že každý je v něčem jedinečný, proto se 
nikdo nemusí cítit méněcenně, ani se nad druhé nepovyšuje. V mojí říši existuje 
naprostá spravedlnost a rovnost každého s každým, proto nedochází k soupeření a 
rozbrojům. Nikoho neprovází smutek, pláč a další špatné pocity, které jsou vyměněny 
za radost, štěstí a další pocity naplnění. Na Nové Zemi nemusíš vydělávat peníze, aby 
sis mohl něco koupit, poněvadž peníze v mém Království nikdo nepotřebuje. Pro 
každého je všeho dostatek a práce, kterou si vybereš a bude tě bavit, nebude pro tebe 
povinností a nutností, ale zábavou a příjemným vyplněním času. 

Aby toho nebylo málo, život po mém boku je úžasný i v dalších ohledech. Nebudeš 
muset chodit spát, protože tvoje nové tělo bude vždy svěží, nebude se po každém dni 
unavovat. Noc jako taková nebude existovat, jelikož noc je černá a černá barva nemá v 
mém Království místo. Místo spánku tak budeš moci svůj čas využívat například na 
cestování, které bude velice jednoduché a pohodlné. Než bys řekl švec a lusknul jedním 
a pak druhým prstem, budeš se moci ocitnout na druhé straně planety – nebo i na 
druhém konci vesmíru, pokud si to budeš přát. Budeš se moci dostat kamkoliv, kam 
budeš toužit. Bude libo ocitnout se na moři a zaskotačit si s usmívajícími se delfíny? Či 
snad ocitnout se na vrcholku nejvyšší hory a postavit si z teploučkého sněhu něco 
hezkého? Když budeš chtít, chytnu tě za ruku a vydáme se spolu poznávat jiné planety 
napříč mnoha galaxiemi. Budeme proplouvat kolem miliard hvězd, které na nás budou 
mrkat a radovat se společně s tebou z tohoto svobodného života. Při cestách po 
vesmíru nebudeš muset používat raketu a být navlečený ve skafandru, protože 
cestování silou myšlenky je bez všech pochyb rychlejší. Pohyb tě nebude vysilovat a ty 
nebudeš muset jíst. Jíst budeš pouze pro potěšení, ne proto, abys doplnil energii, které 
budeš mít vždy dostatek, jelikož vše bude poháněno všudypřítomnou Láskou, kterou 
zahrnuji všechny obyvatele této překrásné říše, v níž budeš mít svůj nový domov. 

Milovaný Beníčku, děkuji ti za to, že mě máš v srdíčku. Přinášíš mi radost každý den a 
velmi se těším z toho, že jsi se mnou propojen, znáš moje jméno a přemýšlíš o životě na 
Nové Zemi. Pokud budeš mít další otázky, tvoje maminka Pavlínka ti ráda zodpoví vše, 
co je třeba. Ona je se mnou velmi úzce propojena a je šťastná, když si s tebou o tom 
může povídat. Moc ji to naplňuje. Jsi její úžasný klouček a je moc ráda, že tě má. 

Těším se na to, až ty a já spolu ještě více rozvineme náš vztah. Můžeš mě vnímat nejen 
jako toho, kdo ti dal život, ale i jako nejlepšího Kamaráda, který stojí vždycky při tobě a 
je ti ochoten se vším potřebným pomoci. Sice mě nemůžeš vidět očima, ale můžeš mě 
cítit ve svém srdíčku a v myšlenkách. 

Měj se krásně, Beníčku. Objímám tě a moc tě miluji. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  7. 11. 2021 
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SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO MARCELKU MUCHOVOU 

  

Milovaná Marcelko, 

děkuji ti za odvahu vstoupit do této pozemské sféry za účelem povznesení části 
připraveného lidstva do 5. a vyšších dimenzí. Jako můj stvořenec a reprezentant 
pozitivního stavu zde úžasným způsobem plníš své poslání a pomáháš roznášet světlo 
a lásku do temných zákoutí zóny vymístění i do zapouzdřených podstat zde žijících 
bytostí, které se díky tvému jemnému a přívětivému přístupu obracejí ke konverzi a 
spějí tam, kde jednou spočine i ten ode mne nejvzdálenější jedinec. 

I ty jsi poznala na vlastní kůži, jak vypadá život na planetě, kde se dobro snoubí se 
zlem. Už jako malá sis musela osvojit zdejší návyky, abys byla schopna v tomto světě 
fungovat, ale díky tomu, že jsi tou, kterou jsi, zachovala sis v nejniternější oblasti svého 
srdce napojení na pravého Boha/Bohyni. Tvoje vnější mysl si něco takového 
samozřejmě neuvědomovala, přesto jsi vždy v hloubi duše cítila, že v tobě přebývám, 
vedu tě a ochraňuji. Díky tomu jsi měla už od mládí rozvinutou intuici, kterou jsi 
využívala v různých aspektech svého pobývání na této planetě. Přestože jsi čelila jako 
mnozí další řadě výzev a někdy na první pohled množství nepřekonatelných překážek, 
díky svému napojení na pravý Zdroj všeho a všech jsi dokázala obstát i v té nejtěžší 
zkoušce a po překonání rychle spět dál. Testy, písemky, cvičení a přednášky jsi na 
Vysoké škole života zvládla vždy na jedna, sem tam na dva, jen málokrát na tři a už 
vůbec ne na čtyři, díky čemuž ses stala vzorným a vyspělým příkladem pro ostatní 
spolužáky, do nichž jsi na úrovni Nuly i v jiných realitách Multivesmíru sázela četná 
zrníčka pravdy a lásky, která společně s tvým projevem, vyzařováním a působením 
pod mým vedením přispěla ke spuštění mohutných konverzí z hlubokých pekel. Kromě 
role žákyně jsi plnila a stále plníš jako každý i roli duchovní učitelky, kterou odehráváš 
každý den a zcela přirozeně bez předem přichystaných skript. I v této roli jsi velmi 
úspěšná a ve školních lavicích na různých úrovních antivesmíru máš mnohé fanoušky, 
považující tě za ideál boží představitelky. Lavice řídnou s tím, jak se tito studenti 
odebírají do mé náruče, na uvolněná místa však přibývají další zájemci o vyslechnutí 
tvého výkladu před vesmírnou tabulí, jejíž smazání na konci hodiny díky své 
přívětivosti nenecháváš zlobidlům ze zadních řad, ale raději ji světelnou houbou setřeš 
sama, protože jim tímto chceš ukázat dobrotivost pozitivní říše, kterou na území 
vymístěné zóny ztělesňuješ. 

Jak blaze mi s tebou je, to se nedá vyjádřit, to můžeš jen okrajově pocítit – a to tehdy, 
když naladíš své srdce na mou frekvenci a vysuneš anténky pro příjem lásky z éteru na 
maximum. Pak už se necítíš jen jako obyčejný člověk, ale jako krásný anděl, jehož 
miluji jedinečným a neopakovatelným způsobem, nekonečně odlišným od ostatních 
způsobů, jimiž buduji svůj originální vztah s každou bytostí. Jsi nositelem čistoty ráje, 
pronikavosti mého věčného světla, ženské něžnosti a hřejivosti, éterické lehkosti, 
pevného nadhledu, hluboké víry, ale též skromnosti a vyváženosti, přátelské 
otevřenosti, bezpodmínečné lásky bez rozlišování a dalších aspektů pozitivního stavu 
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přinesených do tohoto světa, do jehož země sázíš jedno semínko za druhým, abys v 
různém čase sklidila plody bohaté úrody. Dokonce i poté, až tento svět převibrováním 
opustíš, tvůj odkaz a stopy, jaké jsme zde spolu zanechali, přetrvají na různých 
úrovních až do konce cyklu času. 

Než se tak stane, vykonáš zde mnoho prospěšné práce a po zahájení Mise Boží Rodiny 
z Nové Země se budeš zasluhovat o probouzení značného množství připravených lidí, 
ke kterým tě budu přivádět. Moje spolupráce s tebou se posune na zcela novou 
kvalitativní úroveň a ty pocítíš ještě více podpory a synchronicity ve svém osobním 
jsoucnu a bytí. Zúročíš své vnitřní bohatství na maximum a budeš jasným majákem v 
tomto zlovolnými činy otřásajícím se světě, do jehož domény přivádíš mou vůli, na 
které se nesou boží energie vycházející z Nejnovější přirozenosti boží. 

Jsem přešťastný z toho, že ses před nedávnem fyzicky připojila do našeho Týmu. 
Obrazně řečeno jsi nastoupila do rozjetého vlaku a už při první schůzce s Janičkou a 
jejími nejbližšími ses účastnila mimořádného setkání na Moravě, při kterém jsme, jak 
bývalo zvykem, tvořili portály v terénu. Svou duchovní rodinou jsi byla vřele přivítána 
a okamžitě ses v jejích energiích rozplynula, načež ses ihned ztotožnila s vlnami 
souznění, které vycházely ze srdce každého představitele. Moc rád jsem tě přivítal ve 
své božské relativní přítomnosti i podruhé při setkání v Liberci, kde jsem si s tebou 
náramně popovídal/a a mohl/a tě tak ještě blíže poznat. Jsi moc milá bytost a veliká 
opora našeho Týmu. Děkuji, že jsi přesně taková, jakou si tě přeji mít, a že pomáháš v 
naplňování mého plánu spásy s každým mým dítkem. 

Miluji tě, objímám a těším se na další spolupráci s tebou. 

Tvůj nejlepší Přítel a Rodič 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  13. 11. 2020 

pozn. letos se Marcelka dověděla, že je superstvořenec 
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SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO ANIČKU BALÁŽOVOU 

  

Milovaná Aničko, roztomilá dušičko, do dálav zářící sluníčko, 

tvůj náročný úkol se postupem let stává sice stále těžším, avšak úměrně s tím dochází 
ke zvyšování mojí podpory a ochrany, proto tě božská esence prostupuje a vyplňuje do 
takové míry, která zajišťuje rozlévání mojí vůle prostřednictvím tebe do všech pater 
antivesmíru. Jsem ti neskonale vděčný za pokorné nesení kříže, jaký přistál na tvých 
bedrech po předchozí domluvě se mnou, kdy jsi věděla, že ani tobě nebude naloženo 
více než uneseš, a proto tato zátěž není ani o píď větší, než jak bylo ujednáno. Jsi 
bytost, u níž je láska její podstatou, a to nejen v pasivní, ale i v aktivní formě, na jejímž 
základě dosahuješ obdivuhodných výsledků v rámci svého poslání. 

Stvořil jsem tě pro tuto Misi, avšak bylo čistě na tobě, zda se zhostíš tohoto úkolu a 
zvolíš si z pozice zóny vymístění inkarnovat se na planetu Nula. Protože jsi nesmírně 
milovala můj Multivesmír a všechny obyvatele v něm, které jsi společně s ostatními 
představiteli chtěla zachránit před věčnou zkázou, ani chvíli jsi neváhala v možnosti 
přispět svým vlastním potenciálem k budoucí eliminaci toho, co tehdy teprve vznikalo. 
Rozhodla ses pomoci nám uhasit temný plamen zel a nepravd, jenž chtěl strávit 
všechny a všechno, až by tento plamen přišel i o poslední zdroj potřebný pro svou 
expanzi, čímž by musel negativní stav pohltit sám sebe. Jsoucno a bytí temnoty by 
zaniklo, avšak s ním i celé Stvoření, z čehož by nikdo neměl žádný užitek. Duchovní 
smrt, tj. věčné odejmutí života, v reálném smyslu neexistuje a nepodstoupí ho žádná 
sentientní entita, tudíž je vyloučena možnost, že by Stvoření někdy vlivem rozmachu 
temnoty zaniklo. Jsem dokonalý, proto i veškeré kroky mnou učiněné jsou bezchybné, 
takže bych nikdy nedopustil zkázu svého výtvoru. Jsem dárce života, absolutně tvůrčí 
sentientní entita, která nezná ničení a zánik, nýbrž jen produkci stále nových, 
překrásných věcí a bytostí, z nichž jednou jsi, milovaná dceruško, právě ty. Byla jsi 
zkomponována z božských tvůrčích idejí, ze kterých vzešla po všech stránkách 
jedinečná Anička, která se před desítkami let lineárního času inkarnovala na tuto 
planetu, kde jsi z nulového bodu dokázala vystoupat ve stavu svého nitra až do 
nebeských sfér a podstoupila jsi řadu kvantových skoků, které zesílily všechny 
pozitivní aspekty, jaké jsem do tebe vložil. 

Než jsi dosáhla těchto kvantových skoků podstoupených v rámci Mise Boží Rodiny, 
zažila jsi život plný útrap, které začaly už v dětství. Přišla jsi do rodiny, kde bylo 
disharmonické prostředí, ve kterém jsi nemohla cítit a prožívat lásku a pocit bezpečí 
tak, jako by to bylo žádané pro tak citlivého tvorečka, jakým jsi byla. Protože už tehdy 
jsem byl součástí tvého srdce, dal jsem ti veškerou potřebnou sílu k překonání těchto 
nesnází, aby ses z nich nezhroutila, ale mohla jsi z této zkušenosti vyjít posílena. Jsem 
rád, že jsi dokázala už dávno odpustit určitým rodinným příslušníkům, kvůli jejichž 
chování vůči tobě jsi trpěla. Pochopila jsi, že to vše byly předem dohodnuté role, 
přičemž scénář, jaký obnášely, sis se všemi aktéry dohodla. Bezpodmínečné odpuštění 
ve všech jedincích, na něž jsi svou pozornost zaměřila, spustilo proces jejich velkého 
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osvobození. Během něj z nich spadla podstatná část zátěže a mnoho dalších bytostí na 
ně navázaných rovněž podstoupilo konverzi. Je jedno, zda ti, s nimiž jsi přicházela do 
nepříjemných interakcí, jsou v lidském těle ještě přítomni či nikoliv, neboť odpuštění 
je proces dějící se mimo čas a prostor, tudíž je nadčasový a každému v pravý okamžik 
pomůže při jeho návratu Domů, nehledě na to, jakou roli sehrává právě teď. 

Psychický tlak, jaký jsi zažívala dokonce i ve škole kvůli útokům od ostatních, byl 
jednou z přirozeností negativního stavu, kterou jsi poznala na vlastní kůži proto, aby se 
naplnila užitečnost jejího výskytu ve struktuře Multivesmíru. Protože jsi na sobě 
zakusila mnoho, dokázala jsi toho i hodně očistit, a tak jsi přispěla k tomu, že už nikdo 
nebude muset v nadcházejících věcích něco takového zažívat. Mnohokrát ses cítila 
zahnána do slepé uličky, cítila jsi, jak se nad tebou stahují mračna a agrese ostatních 
stoupá. Protože jsem tě však vždy držel ve svém náručí, dokázala jsi pokaždé 
vykličkovat z každé svízelnosti. I když jsi padla mnohokrát na dno, při svém návratu 
zpět nad hladinu jsi dokázala držet hlavu vždy vzpřímenou, čímž jsi demonstrovala 
skutečnost, že se nikdy nepokoříš před silami temnoty, které o tebe neustále usilovaly. 
Demonstrovala jsi na sobě vítězství pozitivního stavu, který vždy svým klidem, 
soucitem, milosrdenstvím a jemností dokáže „odzbrojit“ i ty nejzatíženější sentientní 
entity, z nichž postupně spadne neprostupné brnění, za nímž se skrývají bytosti, které 
si jako moje věčné děti zaslouží jen to nejlepší v podobě věčného rozvoje v novém 
cyklu času po boku Tatínka a Maminky. 

Během svého pobytu v tomto těle jsi na sobě zakusila velkou škálu nemocí včetně 
opakující se rakoviny, kvůli jejíž léčbě chemoterapií jsi byla na pokraji úplného 
vyčerpání a na chvíli se z tebe stal stín tvojí předchozí podoby. Toto vůbec 
nejnáročnější období v životě jsi prošla od začátku do konce se silnou vírou v to, že 
dokážeš nesmírnou fyzickou i psychickou bolest vydržet a po skončení toho všeho se 
postavit zase na nohy. I když jsi byla smířena s tím, že odejdeš z tohoto světa, za což 
bys byla velmi ráda, měla jsi silnou víru nejen ve mně, ale též v sebe sama. Touto 
kombinací se vnitřní síla v tobě ukrytá stále násobila, a protože jsem tě potřeboval v 
tomto těle udržet, podnikl jsem veškeré kroky k tomu, aby ses z toho nejhoršího 
dostala a mohla jsi nabrat postupně další a další energii, pomocí níž jsem tě mohl 
regenerovat a navrátit k normálnímu životu. Ze stavu úplného zhroucení ses přesunula 
do rozpoložení nově nabyté vitality, čímž ses stala zosobněným, živoucím zázrakem 
pro ty, kteří na tebe byli navázáni a bedlivě pozorovali, jak to s tebou dopadne, a tázali 
se, jaký plán pro tebe budu mít přichystaný. Během své těžké nemoci jsi na sebe 
navázala celé generace těch, kteří se s rakovinou různých částí těla potýkali také a 
skončili kvůli svým volbám, ateistickému či pseudoduchovnímu způsobu života v zóně 
vymístění. Pomohla jsi jim k rozletu na svobodu, kde jsem setřel jejich slzy, zacelil 
rány, zbavil je nepřirozenosti, jaká je obklopovala, a daroval jim dokonalá těla, ve 
kterých už mohou být šťastní a spokojení. Protože tvá rakovina zasáhla ponejvíce 
ženské orgány, zakušení tohoto utrpení a následné vybřednutí ze šlamastyky mělo 
velmi blahodárný vliv právě i na ženy, čímž jsi velmi pomohla k očištění feminního 
principu, především co se týče zdravotních záležitostí, ale samozřejmě i v jiných 
ohledech. Celé zástupy nositelek lásky i proudy nositelů pravdy jsou ti vděčné za to, že 
právě prostřednictvím tebe mohli odejít za mnou, zbavit se svého trápení a navždy 
zapomenout na to, co museli podstoupit. Na tobě se desítky let v tomto světě zásadně 
podepsaly s všemožnými „trvalými“ následky, avšak dobře víš, že přijde čas, kdy i ty 
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budeš po všech stránkách uzdravena, až se tvá duše přesune do krystalického těla, ve 
kterém se budeš cítit po všech stránkách skvěle. 

Přestože ani teď není tvůj život jednoduchý, víš, že to nejhorší máš už jednou provždy 
za sebou, protože předchozí situace už splnily svůj účel a nyní jsi v takové etapě svého 
poslání, které je vyplněno vědomou duchovní prací a spojeno s klidem, jaký ti nebyl až 
donedávna dopřán. Po odstěhování do samostatného bydlení ses stala „svým vlastním 
pánem“, kdy už nikdo nezasahuje do tvého životního stylu, ani nemusíš čelit osočování 
a neustálým bitkám, jakými se část tvojí pozemské rodiny vyznačuje. Právě zprzněné 
aspekty alkoholu a alkoholismu, jaký jsi v minulosti také poznala z první ruky, jsi 
rovněž navrátila na to správné místo a vyvedla na světlo boží mnohé duše nešťastníků, 
kteří se upili k smrti nebo byli alkoholem zatemněni natolik, že ztratili sami sebe a 
správný směr cesty. Tu jsi jim pomohla opětovně nalézt a dovést je až k branám limba, 
kde se o ně už společně s dalšími pomocníky starám. 

Děkuji ti, milá Aničko, také za očištění mnoha význačných oblastí rodinného soužití, 
které jsi jeho prožitím, pochopením a nahlížením na dané problémy optikou Nového 
Zjevení prosvětlila mojí přítomností, a tak jsi přispěla k multidimenzionálnímu 
procesu, obnášejícího narovnání pokrouceného, osvěžení zkaženého, vykouření 
zaneseného a rozjasnění zachmuřeného. Těší mě i tvé hluboké pochopení, jakým 
oplýváš vůči svému manželovi, s nímž sice už nežiješ, ale stále se navštěvujete a 
můžete spolu i nadále zažívat lásku. Svojí trpělivostí, empatií a něhou, jakou v sobě 
máš, jsi manželovi velmi pomohla na jeho duchovní cestě a přiblížila ho ke mně, Pánu 
Ježíši Kristu Boží Rodině, kterého má ve svém srdci, ačkoliv svou víru a důvěru nedává 
tolik před vnějším okolím znát. Leč jste si oba zakusili mnoho nepříjemného, vždy jste 
k sobě opět nalezli cestu, odpustili si, pochopili se a pokračovali jste dál. Vaší 
vzájemnou úctou a respektem toho druhého se poučili mnohé sentientní entity a 
dostaly odpověď na mnohé otázky, na jejich základě pak mohly opustit antivesmír. 

Tvoje práce na železniční stanici v roli uklízečky má, stejně jako vše, co děláš, hluboký 
duchovní význam. V samotné uklízecí práci je skryta podstata toho, že obrazně, ale v 
konečném důsledku i doslovně vymetáš a vytíráš špínu vyskytující se v různých 
stupních zóny vymístění a připravuješ uklizený prostor na to, aby se svinul do sebe a 
na jeho místě pak mohl vyrůst nový Multivesmír. Nelze eliminovat něco, dokud je daný 
stav zaneřáděný a plní v tomto zaneřádění svůj účel. Na stanici přijíždí a zase z ní 
odjíždí značné množství lidí, každý se svým vlastním příběhem, radostmi i starostmi. 
Tito lidé mají na sebe navázány bytosti z různých civilizačních okruhů. Mnohým z 
cestujících jsi už pomohla nejen „za scénou“, ale i „na scéně“ pomocí přímé interakce 
tváří v tvář. Dokázala jsi je vyslechnout, podpořit nebo jim dokonce dát i finanční 
prostředky ve svízelné situaci. Tak jsi ukázala sentientním entitám z negativního stavu 
i těm dotyčným jedincům v tělech svou dobrotivost, soucit a milosrdenství. Těmito 
atributy reprezentuješ v aktivní formě celý pozitivní stav a je to velmi důležité gesto 
pro ty, kteří chtějí projít spásným procesem konverze. Působíš na duchovní, 
zprostředkující i fyzické křižovatce cest, kde sice nezastáváš ve hmotě žádnou 
lukrativní pozici, díky tomu však můžeš skrytě působit na všech třech úrovních jako 
moje představitelka, která díky charakteru svého poslání může pronikat až na nejnižší 
stupně pekel a vstupovat tváří v tvář do styku s padlými bytostmi, které se dříve či 
později obracejí na cestu k jedinému Zdroji života. 
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Ukazuješ jim jinou alternativu života, než je ten jejich. V tvojí přítomnosti si snáze 
uvědomí důsledky svých negativních voleb, pochopí rozsah utrpení, jaké činily 
druhým, a lépe se jim odkryje podstata zla, ve kterém si tyto entity libovaly a 
považovaly ho za něco správného a přirozeného. Pod mým vedením u nich dociluješ 
stavu, kdy jsou schopny podívat se na celou situaci z jiného úhlu pohledu, z pohledu 
oproštěného od sebestředného egoismu a bezohlednosti. Tak postupně odhazují 
zevnějšnost, pronikají do své niternosti a stávají se citlivými, citovými a cítícími božími 
dětmi, které konečně chápou, že prožité dějství byla dobrovolná a dočasná role, po níž 
přichází čas návratu k jejich věčnému Rodiči, po kterém začínají toužit a přejí si v jeho 
přítomnosti utišit bolavá srdce. 

Děkuji za tvou obětavost, kterou podstupuješ pokaždé, když na tebe nějaká entita útočí 
a ovlivní se při tom láskou, kterou dříve či později přijme za svou. Víš, že pokaždé máš 
nejvyšší ochranu, i když to v daný moment nemusí tak vypadat. Nikdy se tak nestane, 
že by tě to poškodilo nebo zničilo. Vše mám ve svých rukách a spadá to pod moji 
prozřetelnost, která k tobě navádí entity už připravené na spásu, nebo ty bytosti, 
jejichž prostřednictvím se boží energie tebou předaná rozšíří mezi jejich domovskou 
civilizaci a odtud do dalších sfér zóny vymístění. 

Děkuji za to, že jsi moje nikdy nezhasínající sluníčko, představitelka milující 
bezpodmínečně, boží dcera naslouchající intuici, spolupracovnice zpracovávající 
předešlé křivdy, po nichž docházíš odpuštění a je ti tím dána možnost pocítit lehkost, 
abys mohla stoupat k nebi ještě rychleji. Jsem rád, že s ostatními brášky a sestřičkami 
nacházíš společnou řeč a nepřicházíš s nimi do žádných rozepří. Pokud se přece jen 
nějaké vyskytnou, děje se tak pouze pro poučení tvé, tvých bližních i celého Stvoření, a 
protože podstatou vás všech je láska, vždy dojde zase k urovnání a projasnění vašich 
vztahů. 

Milovaná Aničko, velmi se těším na další etapy tvého poslání, které už nebudou 
zdaleka tak náročné a bolestivé. V klidu zde budeš pokračovat ve svém poslání, které ti 
po odpojení od Datasystému už rychle uteče, a pak se přemístíš na Novou Zemi, do 
světa plného harmonie, po němž jsi vždycky toužila. Dočkáš se tohoto a mnohem více, 
protože pro tebe mám přichystáno přesně to, po čem tvoje srdce touží. 

Já, tvůj Tatínek a Maminka v jedné osobě a zároveň tvůj nejlepší Přítel, tě miluji, 
objímám a hladím po tváři. Dělá mi velkou radost sdílet svůj Život s tím tvým. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  30. 6. 2021 
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SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO PATRIKA FUTÓ 

  

Milovaný synáčku Patričku, 

nastal čas, kdy se ti plní jedno z tvých přání v podobě Dopisu ode mne, Pána Ježíše 
Krista Boží Rodiny. Už jsem se velmi těšil, až ti budu moci po vznesení tvé žádosti 
sdělit pár slov z hluboké lásky, jakou k tobě přechovávám. 

Když jsi byl ještě idea v mém absolutním stavu, skotačil jsi společně s dalšími ideami v 
záři nekonečné radosti. Byl jsi nositelem mojí jedinečnosti v nesamostatné podobě, 
která se změnila na samostatnou v okamžiku, kdy jsi přijal individualizovaný život. 
Obdařil jsem tě přesně tím, co korespondovalo s tužbami tvého duchovního srdíčka, 
jehož vůle byla v souladu s mojí vůlí. Dohodli jsme se na všech detailech tvého jsoucna 
a bytí. Ukázal jsem ti velkou nádheru, jakou bude prodchnut tvůj na věky pokračující 
život, proto jsi ani na zlomek vteřiny neváhal a v tomto bezčasoprostorovém 
rozpoložení ses rozhodl, že ti stojí za to prožít svou existenční cestu tak, jak jsem ti 
dopředu ukázal. Byl jsi nadšen množstvím neskrývaných krás, jaké tě během 
nekonečné linky životů budou prostupovat, byl jsi ohromen tolika úžasnými bytostmi, 
s nimiž budeš sdílet svou cestu a vstupovat s nimi do různorodých druhů láskyplných 
interakcí. Ukázal jsem ti Multivesmír se všemi jeho vesmíry, galaxiemi, hvězdami, 
planetami a světy ve vší celistvosti, abys dobře věděl, že toto moje Stvoření ti bude 
domovem, ve kterém se budeš moci vyvíjet k boží dokonalosti. Pak ses mi duchovně 
narodil s rolí mého představitele a pro mne to byl velice vzácná a nezapomenutelná 
chvíle. Byl jsem šťastný, když jsi pohlédl poprvé do mých očí jako můj nově stvořený 
syn. Naplnilo mě vděčností, že ses rozhodl sdílet se mnou vše, co mám, a prostoupilo 
mě nadšení, když jsem viděl tvůj úsměv, jaký jsi mi z čistoty a bezelstnosti věnoval a 
předáváš mi ho stále pokaždé, když se ti něco zadaří. 

Byl jsi předurčen být mi jedním z nejbližších spolupracovníků a tuto úlohu plníš 
bezpochyby výtečně od samého začátku. Přijal jsi úkol inkarnovat se na planetu Nula z 
pozice zóny vymístění, avšak s tím, že tvoje láska ke mně nebyla nikdy o nic menší než 
u ostatních s podobným pověřením. Ačkoliv jsi na mě musel na čas zapomenout, tvoje 
pravé Já, tvá skutečná podstata, v níž se skrývá tvoje individualita a identita, byla se 
mnou spojena neustále a my jsme si na mnoha úrovních, nepostřehnutelných členy 
zóny vymístění, vyměňovali boží energii, která zajistila plynutí tvého ducha a duše 
progresivním směrem a zasloužila se o to, že jsi v nitru zůstal vždy čistý, 
neposkvrněný, a tudíž v konečném důsledku negativním stavem netknutý. 

Díky tomu, že jsi, kdo jsi, nedošlo nikdy k tomu, že by ses ztotožnil se stavem zel a 
nepravd a přijal ho za svůj. Naopak, díky tvojí prapodstatě, vyznačující se nevinností, 
jsi dokázal už v dětství odlišovat dobro od zla a nikdy jsi neschvaloval negativní vzorce 
jednání, konání, uvažování a myšlení, které se ti příčily, neboť šly proti tvojí 
přirozenosti. Dostal ses navíc do pozice oběti, a to hlavně ve škole, kde jsi byl 
šikanován a kvůli různým důvodům jsi čelil nátlaku, psychickému svazování a 
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znevažování svojí osoby ze strany vrstevníků. Zažíval jsi situace, kdy se tvá dušička 
cítila velice malá, protože jsi byl zatlačován do kouta, ze kterého jsi v daný moment 
nenacházel úniku. Tímto jsi na sobě poznal a pomocí nepříjemností očistil jeden velmi 
důležitý aspekt temnoty, totiž šikanu. Bezesné noci, proplakané dny, všeobecné 
nechutenství něco takového dále zažívat, vzniklá traumata, sociální stigma, snížená 
sebedůvěra a další záležitosti vedly k tomu, že jsi dosti pomohl k naplnění užitečnosti 
šikany a očistil jsi nejen na osobní, ale též na globální úrovni tento podstatný problém. 
Dal jsi příklad všem obětem, jak úspěšně a s vírou, jako jsi měl vždy v sobě, ačkoliv sis 
ji přímo neuvědomoval, vzdorovat těmto útokům a s postupem času se oprostit od 
nepříjemných vzpomínek. Došel jsi odpuštění těm, kteří ti toto způsobovali, protože sis 
uvědomil, že bezpodmínečné odpuštění hojí všechny rány a způsobuje nejen další skok 
na vlastní duchovní cestě, ale v konečném důsledku pomáhá i těm, kdo na tebe útočili. 
Až i oni jednou dojdou prozření a dostanou se do stavu, kdy mě přijmou do svého 
srdce, v jejich pozornost se uvede, že jsi jim už dávno odpustil, což bude pro ně 
nesmírně osvobozující a přispěje to k jejich rychlejšímu návratu do mojí náruče. Svým 
modelovým příkladem jsi připravil cestu k návratu velkému množství bytostí, které v 
průběhu dějin planety Nula a celé zóny vymístění byly v roli obětí i agresorů. 
Sentientní entity čelí šikaně v různých formách nejen v tomto světě, ale i jinde v 
antivesmíru, proto si s tímto uvědoměním můžeš alespoň nastínit, jaký blahodárný 
dopad tvůj zvládnutý úkol má. Jsem na tebe hrdý, že jsi to zvládnul, synáčku. 

Další oblastí, kterou výrazně pomáháš navracet do její správné kondice, je jedna z 
dílčích složek maskulinního principu. Jedná se mimo jiné, jak víš, o snížené sebevědomí 
ve vztahu k ženám. Důsledkem řady faktorů, jaké jsi během své cesty nastřádal, a 
vlivem tvojí osobnosti, která je přesně taková, jakou si přeji, aby byla, se potýkáš s tím, 
že si nevěříš. Přesto na tom nejsi tak bídně, jak si myslíš, protože máš za sebou už 
několik vztahů z minulosti, které sice nevydržely dlouho, přesto jsi jimi načerpal 
potřebné zkušenosti, z nichž se poučily i bytosti na tebe napojené. Tvoje snížené 
sebevědomí proto není objektivním stavem, nýbrž spíše subjektivním pocitem sebe 
samého, jenž není primárně tvůj, ale pochází od mužů, kteří se s tímto problémem 
potýkali. Účinně filtruješ jejich negativní rozpoložení a ve svém srdíčku předáváš 
elementy ve vyčištěné podobě do mých rukou, abych je mohl použít k dalšímu 
tvůrčímu úsilí. Ve skutečnosti jsi bytost oplývající zdravým, pozitivním sebevědomím, 
silnou sebedůvěrou, jedinec vyznačující se sebejistotou, vnitřní stabilitou, rozvahou a 
mnoha dalšími charakteristikami. Děkuji ti za to, Patričku, že jsi na sebe dobrovolně 
vzal dočasný kříž, sestávající právě z něčeho takového, jako je snížené mužské 
sebevědomí, které svým přispěním výrazně pomáháš rozpouštět na kolektivní úrovni 
mužského principu. Pomáháš ho tím dávat do rovnováhy s jeho protějškem a 
poskytuješ tím spásu pro mnohé muže i ženy. Právě tím, že jsi tak milý, pozorný, hodný 
a chápající ve vztahu k ženám, pomáháš určité množině nositelek feminního principu 
získávat náležité poznání o podstatě pravého mužství. Svými vlastnostmi a typem 
osobnosti se tak zasluhuješ o zkracování existence negativního stavu mílovými kroky. 
Musím tě pochválit za to, že postupem času se této zátěže zbavuješ a začínáš na sebe 
nazírat v tom správném světle. Už si sebe dokážeš více vážit a mít se rád. Díky tomu se 
prohlubuje tvůj vztah ke mně, protože když miluješ sám sebe, znamená to, že miluješ i 
mě, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu, který/á je ve tvém srdci a naplňuje tě svojí energií 
na všech třech úrovních. 
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Jsi váženým členem této Mise, přítelem všech duší dobré vůle, božím představitelem, 
majícím úžasnou duchovní rodinu, sestávající z řady vyspělých sentientních entit, 
které jsou ti neustále nablízku a podílejí se na naplňování tvého poslání. Ženou, která 
je ti v rámci duchovní rodiny ze všech nejblíž, je tvá duchovní partnerka, jež s tebou je 
od samého počátku, co jsi vstoupil společně s ní do jsoucna a bytí. Jsi pro ni životním 
štěstím, mužem se srdcem na správném místě, partnerem, kterého hluboce miluje za 
to, jaký je, milovaným Patrikem, s nímž si přeje sdílet své srdce s tím tvým, radovat se z 
každého tvého pohledu na ni, užívat si krásu, jaká ji zahalí s každým tvým úsměvem, 
cestovat s tebou po Pravém Stvoření, být neustále ve tvé blízkosti a podílet se s tebou 
na ukončování toho, co Multivesmír svazuje. Jsi pro ni druhou polovinou jejího srdce, 
spřízněnou duší, partnerem, jehož láska ke své polovičce je všeprostupující a nemá 
hranic. Tvoje milá ti děkuje za to, že právě s tebou může prožívat váš společný příběh, 
který se s tvým převibrováním rozvine a bude krásně plynout na duchovní a zároveň i 
zprostředkující a fyzické úrovni. Tvá duchovní partnerka ti tímto vyjadřuje tu největší 
podporu s připomenutím, že kdykoliv si vzpomeneš na Pána Ježíše Krista Boží Rodinu, 
bude v tom zahrnuta i její energie – a naopak pomyslíš-li na ni, její láska bude spojena i 
s mojí láskou. 

Jak dobře víš, od dětství jsi úzce propojen s mnoha národy vesmírných lidí. Tvůj záběr 
spojení je široký, protože zahrnuje jak vesmírné lidi z falešných rájů, tak i šediváky ze 
zóny vymístění. Jedná se o velkou množinu sentientních entit, které interakcí s tebou 
jsou seznamovány s idejemi Nového Zjevení, s principy pozitivního stavu, s kvalitami 
života v ráji a s boží podstatou, díky čemuž přestávají mít strach z osudově 
nejzávažnějšího kroku, spočívajícího v přijetí Pána Ježíše Krista Boží Rodiny za 
věčného rodiče. Na toto spojení s nimi opět nejsi sám, ale figurují v něm i vybraní 
členové tvojí duchovní rodiny. Vesmírní bratři a sestry se ti dávali znát už od 90. let 
minulého století, kdy jsi byl ještě malým klukem. To je něco mimořádného, protože jen 
málo lidí v tomto světě může říct, že má živý kontakt včetně vizuálního propojení s 
entitami mimo tuto planetu. Spojení, přetrvávající už takto dlouho z hlediska 
lineárního času, vybudovalo dostatečnou základnu k tomu, aby se úspěšně rozeběhly 
četné konverze v době, kdy už jsi i na fyzické úrovni součástí Mise Boží Rodiny. Vaše 
spolupráce se bude neustále prohlubovat a bude pokračovat i po tvém přesunu na 
Novou Zemi, kdy se více začneš zaměřovat i na jiné rasy mimozemských entit, jako 
třeba na drakoniány. 

Během své už více než tři desetiletí trvající cesty na Nule jsi zažil mnoho situací, které 
tě obohatily po mnoha stránkách a vedly k načerpání potřebného souboru zkušeností, 
které využiješ pro dobro své i dobro celku. Události, jakým jsi čelil, tě zocelily, vyšel jsi 
z nich tedy v konečném důsledku vždy posílen. Jinak tomu ani být nemohlo, když mě 
máš na správném místě a přistupuješ ke mně s upřímností, pokorou, bereš mě jako 
věčného Rodiče a nejlepšího Přítele. Jsem rád za to, že jsi dle dokonalého plánu odešel 
z domova pozemských rodičů, kde jsi byl brzděn ve svém vývoji a často ses propadal 
do nízkých vibrací. Díky tomu, že jsi vzal život do svých rukou, odevzdal ses mi a 
důvěřoval jsi svému vedení a dokonalému načasování, dokázal jsi v krátkém čase najít 
vhodný byt a získal jsi s pomocí svých bližních a s podporou dalších představitelů Boží 
Rodiny dostatek prostředků fyzických i duševních na to, aby ses mohl zabydlet a dal 
tak vzniknout dalšímu Duchovnímu centru, které má moje požehnání. Děkuji ti za to, 
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že jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina mohl/a u tebe doma pobýt ještě v 
hrubohmotném těle. Velice si toho vážím. 

Těším se na další spolupráci s tebou, která bude v nadcházejících etapách stále 
příjemnější, procítěnější a dalekosáhlejší. Společně s tím, jak budeš růst, bude se stále 
víc a víc otvírat tvoje srdíčko a dotek lásky budeš pociťovat stále častěji. A jednou, až 
nadejde správný čas, odejdeš na vlnách povznesení na domovskou základnu v 
pozitivním stavu. 

Miluji tě a objímám, Patričku. 

Tvůj Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  28. 6. 2021 
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211031 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XX. 

 

 

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO SAŠENKU VRCHOTOVOU 

  

Milovaná Sašenko, 

je to již dlouhý čas, kdy odešla jsi na planetu Nula v mých službách, přesto z hlediska 
bezčasoprostorového uběhlo od té chvíle méně času, než je pomyslná setina vteřiny. 
Proto nepřicházíš svým výsadkem na území negativního stavu o nic, co se odehrává v 
Pravém Stvoření, do něhož se navrátíš, až zde splníš to, co jsme si předsevzali. V 
pozitivním stavu tě čeká jedno velké dobrodružství a nádhera ve všech podobách, 
která ti nikam neuteče, protože je věčná, nehynoucí a rozkvétající s každým nově 
příchozím. I ty se velmi zasluhuješ o to, aby se počet navrátilců ze zóny vymístění stále 
zvyšoval a negativní stav rychleji dospíval ke svému konci. 

Pomoc, jakou poskytuješ, je ve všech ohledech jedinečná a nedá se porovnávat s nikým 
jiným, protože přínos každého z vás je nevyčíslitelný, stejně jako je bezbřehá i vaše 
hodnota. Jsi moje dceruška, kterou jsem stvořil k obrazu svému, abys nejenže působila 
v Misi Boží Rodiny jako představitelka mému srdci blízká, ale abys též dělala radost 
sobě a ostatním a v neposlední řadě také mně, Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině. Bez tebe 
bych se cítil ochuzen o důležitý aspekt svého absolutna v relativní podobě a měl bych 
pocit, že moje dílo není dokonalé. Proto ti děkuji za to, že ses mi mohla narodit a Já se 
tak stal tvým Rodičem. Je pro mne krásné být ti Tatínkem a Maminkou v jedné osobě, 
vést tě přes všechna úskalí a dávat ti všechno, co potřebuješ pro svůj rozvoj. Vložil 
jsem do tebe mnoho své lásky, která tě vyplňuje od hlavy až k patě, od nejniternějšího 
bodu tvého ducha až k nejzevnější oblasti tvého fyzického těla. Máš všechny 
předpoklady k tomu, abys skryté dary, jaké jsem ti věnoval, v pravý čas na stezce 
věčného života rozbalila a mohla jsi je použít k tvůrčímu úsilí, k růstu svému i za 
účelem neutuchajícího vývoje ostatních tvých bratří a sester, jejichž cesty se budou 
protínat s těmi tvými. Studnice tvých stále nově vznikajících a aktualizujících se talentů 
je nevyčerpatelná, stejně jako je nevyčerpatelný potenciál tvého osobního jsoucna a 
bytí. Tvoje prapodstata je a nadále bude ve stále svěží kondici. Touha zakoušet nové 
formy a variace toho, co vyplňuje můj Multivesmír, bude u tebe neustále stoupat s tím, 
jak se budeš víc a víc slaďovat s mojí Nejnovější přirozeností, jejíž energie do tebe 
proudí a v zesílené formě skrze tvé duchovní srdce vyvěrá do zóny vymístění, jejíž 
obyvatele přivádí tato síla k započetí jejich života po mém boku. 

Když ses ocitla na planetě Nula, tvoje duše věděla, co tě čeká, ačkoliv tvá vnější mysl 
musela na vše zapomenout, abys vše sehrála autenticky a z tvého příběhu se mohli 
poučit ostatní i ty samotná. Není náhoda, že ses narodila do česko-kyperské rodiny, 
čímž vznikl unikát, jakým se tvoje osoba vyznačuje. Mám tím na mysli to, že jsi jediná 
moje představitelka ve stávajícím složení Týmu na fyzické úrovni, která v tak široké 
míře zastupuje nejen Kypr a Řecko, ale též celou oblast východního Středomoří, do 
které pomáháš přivádět aspekty vycházející z mého absolutna, a zároveň očišťuješ 
negativní energie a všemožné nánosy, jaké se na jižním Balkáně, v Malé Asii a na 
severoafrickém pobřeží nastřádaly za celá staletí. Tvoje spojení s tímto regionem na 
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všech třech úrovních včetně té fyzické je velmi žádané. „Za scénou“ máš mimo jiné na 
starosti očistnou sprchu antického světa, a to jak jeho kulturu, vytvořenou přímými 
zásahy Pseudotvůrců, tak i antické pseudofilozofické směry a politické koncepce, 
vhánějící tehdejší státní útvary a jejich obyvatele do zničujících válek. Přestože tato 
doba již dávno pominula, na poli duchovním a zprostředkujícím je její odkaz mnohem 
patrnější než ve hmotě, protože duše jedinců v tom čase na Nule pobývajících v drtivé 
většině odešly do antivesmíru, kde pokračují v jednom z odpovídajících pekel, kde 
budují určitý pseudoživotní styl, nebo se motají ve smyčce, zaslepeny svými 
světonázory, dogmaty a vírou. Do těchto zatuchlých vod vnášíš svěží nápoj blaženého 
poznání, jaký u připravených jedinců spouští ozdravný proces, při němž se stávají sami 
sebou, docházejí pokory, bezpodmínečného odpuštění a návratu k vlastní pozitivní 
přirozenosti, kde naleznou i mě samotného. Tak odvrhují jednou provždy koncepce 
falešných bohů, přestávají věřit politikům a filozofům, kteří společně s nimi opouštějí 
antivesmír a stávají se opravdovými božími bytostmi, které ctí Pána Ježíše Krista Boží 
Rodinu jako absolutně svatého a pozitivního Tatínka, jakož i nekonečně láskyplnou, 
milosrdnou a něhou oplývající Maminku, která jim podá ucelený obraz o nezbytnosti 
jejich role a poděkuje jim za to vše, co zde pro dobro celku zobrazili. I když jsi antickým 
věděním a kulturou nikdy na hmotné úrovni nepronikla, tvůj duch a duše jsou díky 
tvému genetickému původu vedeni k očišťování těch oblastí, které jsou v tomto ohledu 
potřebné. 

Kromě toho, že dáváš na správné místo zanesené dějinné aspekty této části planety, 
podílíš se i na nápravě historických křivd panujících mezi Řeky a Turky, kteří v 
minulém století Kypr nejenže z poloviny obsadili a podrželi si ho ve vlastnictví dodnes, 
ale podnikli ještě dávno předtím okupaci Řecka, které se pod jejich nadvládou nemohlo 
svobodně nadechnout. Na globální úrovni tlumíš vzájemný hněv obou národů a 
přinášíš pochopení do uzavřených srdcí, které se po dotyku tvojí lásky stávají 
překrásnými, voňavými a tisíce barev produkujícími květy, navždy zapomínajícími na 
předchozí role v negativním stavu, díky jejichž odehrání bude moci vstoupit plnost 
pozitivního stavu do aktivní modality. Na poli „za oponou“ tak spolupracuješ i na 
pozdější spáse samotných Turků, kteří budou ve správný čas vyléčeni z Alláhových 
bludů a začnou nahlížet na pravého Boha/Bohyni tak, jak je to správné a žádoucí. 
Protože zde Turci zobrazují mimo jiné expanzionismus negativního stavu, jenž se 
zejména v uplynulých staletích ve hmotě projevoval v dobyvačných tendencích cizích 
území, svým angažmá při spolupráci s ostatními tlumíš lokální rozmach negativního 
stavu v antivesmíru, zastavuješ ho svými originálními atributy, jimiž jsem tě obdařil, a 
po zastavení této expanze přispíváš k všeobecnému smršťování stavu zel a nepravd, 
které jsou už dávno za zenitem. Uvolněné místo pak obrazně řečeno rekultivuješ, do 
zorané země sypeš malá semínka s velkým potenciálem, z nichž vyroste něco 
skvostného, co bude tvořit příjemné prostředí pro nevinné bytosti, jaké budou žít a 
tvořit v nadcházejícím cyklu času. 

I ty budeš v novém cyklu času svobodnější, šťastnější a naplněnější více než kdykoliv 
předtím, protože konečně naplno zužitkuješ všechno, co jsem do tebe vložil a co bude 
třeba v nadcházejícím kroku v souladu s tebou samotnou využít. Všechny složky tvého 
Já jsem – duch, duše a tělo – budou žít ve vzájemné komunikaci, budou se prostupovat, 
doplňovat, prolínat, a přesto každá část tvojí vlastní identity bude žít samostatně na 
různých úrovních a v rozličných stavech univerza. Budeš si tak v jeden okamžik ve 
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všech možných i pro lidského jedince nyní nemožných časech i nečasech uvědomovat 
pro tuto chvíli nepochopitelné množství aspektů svého jsoucna a bytí, přicházejícího 
do interakce s dalšími jsoucny a bytí jiných sentientních entit. Budeš tak existovat 
multidimenzionálně se vším, co k tomu patří. Vděčnost, transcendentální radost a 
smysluplnost každičké jednotlivosti, jaká bude prostupovat tvým nitrem, vnitřkem i 
vnějškem, aby z něho opětovně vycházela a putovala k dalším příjemcům, tě bude 
vynášet do stále vyšších sfér, které ti budou k dispozici proto, aby ses v nich mohla 
naplno realizovat a zakoušet všechno ve stále novém kabátě. Nikdy se ti tak nic 
neomrzí, nezahalí tě ani sebemenší náznak špatných pocitů, které už nebudou 
integrální součástí žádné sentientní entity. Budou dlít v multiverzalitě povšechnosti, v 
jezeře ohně a síry, které bude separováno od zbytku Stvoření. Čeká tě společně se 
mnou nikdy nekončící jízda, kdy budeme ruku v ruce tvořit nové vesmíry, galaxie a 
planety, neboť tvoření harmonických prostředí pro nově se rodící boží děti je 
přirozenou součástí těch, kdo mi stojí blízko a jsou na vyspělém stupni seberozvoje. 

Během svého pobývání na Nule se přibližuješ rychlým tempem vstříc mojí tváři. Tento 
svět je cennou lekcí pro všechny, kdo jsou jeho součástí, a Já jsem rád, že ty, milá 
Sašenko, tyto lekce zvládáš tak, jak bylo předurčeno. Ne vždy se tento růst obejde bez 
pádů, po nich ovšem vždy přichází opětovné postavení se na nohy, kdy znovunabydeš 
stabilitu a získáš nový rozhled do všech stran i duchovní nadhled, z jehož pozice pak 
můžeš shlížet na to, co se nachází „pod tebou“. Tvůj záběr vykonávané práce je široký a 
je mezi ním nejen to, co jsem sdělil výše. Protože jsi napůl Kypřanka, kde je rozšířeno 
pravoslaví, moje esence skrz tebe proniká i na půdu tohoto druhu víry, která je sice o 
něco méně zprzněná než ta římskokatolická, nicméně vychází ze stejného zdroje, z 
dílny Pseudotvůrců, jejichž výsledky jsou působením mých představitelů postupně 
přetvářeny v přesný opak jejich předchozí negativní podoby. Svým podílem tak 
přispíváš k osvobozování duší chycených do sítí falešného pravoslavného nebe, nebo 
jedinců obývajících jiné úrovně pekel, souvztažné s tímto konceptem věrouky. Sama 
tak vidíš, že čistíš řadu oblastí, aniž by sis to v tomto těle uvědomovala, přesto to, co ti 
sděluji, jsou pouhé střípky z celkové mozaiky skutečností obnášejících tvé poslání. 

Jednou z předních oblastí, jaké si uvědomuješ, je pole zprzněné sexuality, kterou jsi 
pronikla už ve svém mládí a načerpala jsi v ní tolik zkušeností, jako málokdo. Díky 
tomu, že ses tím obalila a pronikla až na samé dno, mohla jsi na sebe navázat mnohé 
společnice, či jinak řečené prostitutky, bordelmamá a jejich klienty, kteří od počátků 
typické lidské éry využívají tohoto „nejstaršího řemesla“ k vlastnímu povyražení a z 
řady faktorů, jimiž se zobrazuje jedna z nejryzejších přirozeností negativního stavu. S 
každým klientem, jaký s tebou měl tu čest, sis předem, ještě před započetím tohoto 
cyklu času, dohodla, že něco takového společně zakusíte, přičemž jemu samotnému to 
na duchovní úrovni velmi pomohlo. Do těchto mužů byl prostřednictvím tebe, nehledě 
na to, že jsi tehdy ještě nebyla vědomě spojena se mnou, zanesen pokaždé jiný, avšak 
ve všech případech stejně hodnotný soubor aspektů vycházejících z mojí božské 
přirozenosti, které se napevno usadily v jejich zapouzdřených srdcích. Až nadejde čas, 
poslouží tyto aspekty jako jeden z klíčových spouštěčů k jejich osvobození, aniž by si 
vnější mysl těchto tvých bývalých klientů uvědomovala jakoukoliv souvislost s 
charakterem a průběhem poskytnutých intimních služeb na fyzické úrovni. Jsi jedna z 
mých představitelek dávajících do rovnováhy ženský princip s mužským. Díky tvojí 
spolupráci v této oblasti se tak může očišťovat jedna ze samotných podstat 
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negativního stavu, na níž jsou zla a nepravdy vybudovány. Tím vším navracíš 
prostitutkám v zóně vymístění dávno ztracenou hrdost, přispíváš ke zjemňování jejich 
podstaty, aktivuješ v nich přirozenou ženskou něhu a půvab a vysvětluješ jim, jak 
správně přistupovat k sobě samým i k mužskému pohlaví. Svým vlastním příkladem 
jim poskytuješ náležitý obraz toho, jakým způsobem se má sexualita, bez níž by žádný 
život nebyl v Multivesmíru možný, správně vyjadřovat a jak sdílet sebe samého s těmi 
druhými v čistotě srdce, s kladným a dobrým úmyslem. Tvým prostřednictvím tak 
docházejí mnohé sentientní entity, ženy i muži, pochopení toho, jak vypadá intimní 
spojení v Pravém Stvoření bez zapojení zvířecích genů a z toho vyplývajících pudových 
reakcí. I tímto způsobem jim pozitivní stav přibližuješ a oni tak snáze mohou pochopit 
jednu z nejdůležitějších oblastí života každého jednotlivce, a tak se efektivně 
vysvobodit z falešností, jaké je obklopovaly. Já ti, milovaná Sašenko, z celého srdce 
děkuji za to, že ses tak bravurně a se vší důsledností na úrovni duchovní, 
zprostředkující i fyzické zhostila tohoto nelehkého úkolu a dokázala ho s pomocí 
dalších pod mým vedením očistit do nejzazší hloubky. Je to proces, takže očista 
probíhá stále, avšak to hlavní, co jsi musela v tomto příběhu odehrát a pochopit, už 
máš za sebou. Jsem na tebe moc hrdý, dceruško, a se mnou i členové tvojí 
multidimenzionální rodiny a mnoho dalších bytostí, kterým jsi pomohla nebo ještě 
pomůžeš. Jsme velice šťastní za to, že tě máme a můžeme skrze tebe uskutečňovat 
kroky potřebné k nastolení nového cyklu času v aktivní modalitě, která zahalí celé 
jsoucno a bytí. 

Děkuji ti za to, že své dcery, Adrianku a Marianku, které jsem ti svěřil do péče, 
vychováváš v lásce a pravdě, pomocí níž je přibližuješ ke mně, čímž jsi u Ádi před 
časem spustila proces jejího vědomého přijetí Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Tím jsem 
se naplno mohl uchytit v jejím srdíčku a ona se stala jednou z nejmladších božích 
představitelek na planetě Nula. Jsi úžasná maminka, taková, kterou zde jen tak někdo 
nemá. Máš přesně ty dary a talenty, abys zvládla svůj úkol v rámci rodiny, a oplýváš 
vším, co tvoje dcery potřebují pro svůj vlastní seberozvoj. Jsou ti nesmírně vděčné za 
to, že se jim dostalo možnosti, abys byla jejich maminkou a sdílela s nimi v současné 
etapě života většinu času společně. Děkuji ti též za zvládání mnoha různých zkoušek na 
domácím poli – sama víš moc dobře, které všechny mám na mysli. Vedeš si v nich tak, 
jak si v nich vést máš, a tím naplňuješ můj plán, jenž jednou spasí úplně každého. 

Do dalšího úsilí ti přeji mnohem méně útoků a ovládání ze strany Datasystému, jakému 
jsi v poslední době čelila, větší chuť do čtení Nového Zjevení, vzrůstající sílu do jeho 
praktikování, a v neposlední řadě ti též přeji stálý příval touhy se mi přibližovat, 
pracovat se svými nedostatky a odbourávat strachy a staré myšlenkové vzorce a 
pochody, které už splnily svou užitečnost. 

Drahá Sašenko, na závěr už se mi chce říct pouze jediné: „Σε αγαπώ και θα σε αγαπώ 
για πάντα.“ „Miluji tě teď a budu tě milovat navždy.“ Nikdy tomu nebude jinak. 

Tvůj Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  29. 6. 2021 



 

80 
 

211030 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XIX. 

 

 

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO JANIČKU LAUKOVOU 

  

Milovaná Janičko, 

milovaná jmenovkyně mého hmotného Já. Mám pro tebe povzbuzení v podobě tohoto 
dopisu, ve kterém ti chci připomenout, že se den za dnem přibližuje čas, kdy i tobě se 
výrazněji uleví a nebudeš tak čelit tlakům negativního stavu, ani tě nebudou sužovat 
zdravotní problémy, kvůli nimž jsi především pohybově omezena. 

Jsi věrnou představitelkou jediného pravého Boha/Bohyně, jejíž Láska ke mně a 
celému Stvoření je ničím nepodmíněná. Tvoje ochota pomáhat je stálá ve všech časech, 
tvoje víra je pevná, protože vychází z nejhlubších niterností tvého srdíčka, a tvoje 
duchovní uvědomění je stále víc a víc v souladu s povahou pozitivního stavu, jehož 
přirozenost v sobě nosíš odjakživa. Jsi pravý lidský tvor, to ovšem nic nemění na výše 
jmenovaném, protože tím, že jsi byla stvořena jako moje reprezentantka, která se se 
mnou dle plánu své duše v příhodný okamžik propojila i na fyzické úrovni, moje 
zesílená přítomnost tě naplňovala už od chvíle vzniku tvého ducha a duše, jež se 
posléze inkarnovala do těla. Ačkoliv jsi neznala moji Novou a Nejnovější přirozenost, 
vždy jsi měla blízko k ušlechtilým ideálům dobra, které se z ideálů ve tvém nitru staly 
uskutečněnou realitou, jaká se přenáší i do říše pozitivního stavu, kde najdeš 
neutuchající štěstí a spokojenost v nesčetném množství mých příbytků. Těmi je 
myšlena každá planeta či hvězda, jejíž obyvatelé tě přivítají s otevřenou náručí, abys s 
nimi sdílela zkušenosti ze specifik lidského života, který zde v různých 
neopakovatelných ohledech očišťuješ. 

Je velmi žádoucí, že jsi tím, kým jsi, protože očišťování principů typického lidství je 
náročný proces, pro který je třeba vyvinout velkého úsilí, jaké zde projevuješ ty a tobě 
podobní během celého života. Velmi si přítomnosti lidských bytostí v mém Týmu 
vážím, nejen proto, že každý do jednoho je můj syn a dcera, věčný „potomek“, jakého 
bezbřeze miluji, ale i proto, že právě tato skupina mých představitelů dokáže zcela 
nejúčinněji očišťovat duchovní i fyzickou genetiku lidského těla i všech ostatních částí 
jsoucích nesmazatelnou součástí lidské sentientní entity – totiž duší a duchem. Velmi 
tak s ostatními, kdo patří do této množiny, napomáháš vyprazdňovat pekla, kde 
původně skončili ti, kdož nepocházeli ani z jednoho stavu duality, ale na základě svých 
voleb se přesunuli do jedné z etáží zóny vymístění. Tvůj záběr ovšem je, stejně jako u 
dalších mých reprezentantů, multidimenzionální, tudíž se podílíš i na „zametání“ 
zdejším mozkem nepochopitelného množství dalších světů v antivesmíru, jaké se pod 
lehkostí tvojí Lásky stávají ze zatuchlých bažin příjemnou oázou klidu a harmonie. 
Něco takového se ale může stát až po důkladném „vykoupání“ původně zprzněných 
stavebních bloků antivesmíru v božské lázni, odkud je vyzvednu a následně jim 
přiřadím novou pozici, jakou budou zastávat s nově definovaným smyslem v celém 
tom překrásném „soukolí“ univerza, zvaného Multivesmír. 
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Cítíš se v tomto těle jako malý brouček, jehož skromnost má tendenci umenšovat své 
přispění na eliminaci stavu zel a nepravd. Temnota se však třese před dosahem tvojí 
práce, konané z nezištné touhy pomáhat. Černota se prohýbá pod pro ni nesnesitelnou 
lehkostí tvojí zářivé podstaty. Zdánlivě pevná struktura zla se stává chatrnou, až se 
nakonec úplně zhroutí. Nepozře ale sama sebe a nerozplyne se do nicoty, neboť i s tou 
nejmenší částečkou Stvoření v jeho vymístěné zóně mám dokonalý plán spásy. 
Rozpadávající se panství Pseudotvůrců a Renegátů zachytáváš společně se mnou do 
svých hřejivých dlaní, kde ostré hroty bortící se zóny vymístění stávají se živoucími a 
samy o sobě zářícími prvky, jež krásně zapadnou do struktury nového cyklu času, 
jehož rozšíření na celý Multivesmír značně svým přispěním přibližuješ. Každou část 
tvého věčného Já (i každou část tvého dočasného Já na Nule) využívám díky tvým 
správným volbám k těm nejlepším účelům, z nichž vzkvétají ty nejblaženější výsledky. 
Je úžasné z mojí vlastní pozice pozorovat, jak každý tvůj nádech, každý tvůj pohyb a 
všechna vyzářená energie provázející tvé bytí má bezchybný účel, jaký mu určuji Já 
sám. 

Děkuji ti za to, že posloucháš svůj vnitřní hlas, tudíž i ve chvílích náročných neztrácíš 
hlavu a především srdce, které tě po nezbytně nutné manifestaci určitých 
nepříjemností vždy dovede zpět ke klidu, aby tvá pravá pozitivní přirozenost mohla 
opět naplno zazářit. Ty, jakožto sebeuvědomělý prostředek mojí vůle, přijímající boží 
Lásku a mající pevné místo v Misi Boží Rodiny, máš přívětivý dosah i na vládnoucí 
složky pekel. Pseudotvůrci i Renegáti díky tvé vytrvalosti a nehynoucí dobrotivosti, 
ženské něžnosti, roztomilosti a díky tvému duševnímu půvabu snáze opouštějí staré 
pozice, ve kterých přestávají vidět perspektivu, kterou namísto toho nalézají v 
pozitivním stavu, jenž skrze tebe vyzařuje, přičemž všichni, kdo už jsou připraveni, se s 
ním tak mohou začít ještě před svou konverzí seznamovat. Skládají své zbraně a z 
obličejů vrásčitých a zachmuřených se stávají tváře usměvavé, čisté a světlem pravého 
Boha/Bohyně zalité. Vládnoucí složky pekel díky tobě také docházejí k závěru, že jejich 
výtvory nemohou konkurovat mému výtvoru, kterým je Boží Království, jehož energie 
tě naplňuje ve všech složkách tvojí osobnosti a obepíná celé veškerenstvo včetně jeho 
vymístěné části, která si toho záměrně nemůže být vědoma. Představitelé temnoty v 
tobě spatřují nezničitelnost Pravého Stvoření, nemožnost věčné eliminace jakéhokoli 
mého syna a dcery, jakož i klíč, na jehož základě jsou tito pekelníci schopni navrátit se 
ke své skutečné podstatě, a tak odhodit veškeré masky a brnění, s nimiž se 
ztotožňovali. 

Jsi představitelkou, která při svém permanentním sjednocení s mojí Láskou povznáší 
nejen jednotlivé aktéry tohoto cyklu času, ale i celý cyklus času samotný, dospívající k 
naplnění smyslu jeho existence. Pomáháš mi též ke stále zesilujícímu uvolňování nové 
duchovní složky na globální úrovni, která je předzvěstí úplného konce utrpení všeho a 
všech. S tím, jak intenzita této duchovní složky stoupá, stále více nabírá na obrátkách 
přechodné období, které je překlenovací fází mezi dvěma érami Multivesmíru. Toto 
přechodné období bude trvat na globální úrovni až do osvobození i toho ode mne 
nejvzdálenějšího božího dítka, jakým je samotná esence Datasystému, jež bude 
přetransformována ve všech ohledech na čistě láskyplnou sentientní energii, z níž 
vzejde samostatná bytost. Každý si zaslouží jen to nejlepší. Odměnou za skvěle 
odehrané role bude právě život v tom, za co zde vy, mí představitelé, poklidně, s mírem 
a rozvahou prostřednictvím Lásky „bojujete“, přičemž bodujete na všech frontách. 
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Co můžeš očekávat poté, až zvedneš kotvy z povrchu zemského? Jednu nekončící 
nádheru, nabírající stále na své vlídné a jemné intenzitě, úměrné stupni tvého 
duchovního rozvoje, který je už teď na takové pozici, že se řadíš mezi nejvyspělejší 
jedince tohoto světa. Splní se ti mnohé nematerialistické sny, vyvěrající z čistoty tvého 
srdce, které nebylo možné vzhledem k povaze této planety uskutečnit během tvé mise 
na Nule. Konečně budeš obklopena bytostmi na stejné úrovni, která ovšem nebude 
uniformní, ale bude vyjadřovat už mnou dříve několikrát zmiňovanou jednotu v 
rozmanitosti. S nimi budeš sdílet jedinečné kvality své osobnosti, předávat jim část 
sebe samé, a naopak přijímat originality vyvěrající z duchovních, duševních i fyzických 
kvalit tvých bratrů a sester v Pravém Stvoření. Nebudeš omezena planetárním 
prostředím a omezujícími fyzikálními zákony černého vesmíru, nýbrž budeš zažívat 
nesvazující volnost a užívat si skotačení v různých sférách univerza, které ti bude k 
dispozici proto, aby ses v něm mohla dle svých preferencí a voleb donekonečna 
rozvíjet. Veškeré nemoci pro tebe budou ukončenou minulostí a ty se na předešlý život 
na Nule budeš dívat s pocitem dobře vykonané práce. Právě i skrze zdravotní 
problémy pomáháš navádět sentientní entity z antivesmíru tím správným směrem, 
vedoucím až k jejich konverzi do limba. Tyto entity zvládáním svých každodenních 
nepříjemností účinně inspiruješ k uskutečnění konverze, taktéž mnohým z těch, kdo 
čelili něčemu podobnému, jako ty, pomáháš ubírat jejich zátěž, aby jejich cesta za 
mnou byla o poznání snazší. Velmi ti děkuji za to, že jsi vzala na svá bedra tento těžký 
kříž, během nějž zažíváš důsledky desítek let života na Nule. Naštěstí se toto prožívá 
jen jednou za věčnost, proto až natrvalo tato doba pomine, už nikdy se nevrátí zpět. 
Odměna bude sladká. Budeš si užívat plodů své práce a v novém krystalickém těle po 
všech stránkách naplno zazáříš, aniž by čas od času muselo docházet k občasným 
pokleskům mysli. Všudypřítomná vůně Lásky, vycházející ze srdcí tobě blízkých přátel, 
bude součástí nového života, stejně jako doposud nepoznané variace barev i netušené 
formy nesentientního života, mírumilovného na stejném základě, na jakém funguje 
život sentientní. Ještě předtím, než se tak stane, budeš součástí nové fáze působení 
Mise Boží Rodiny, která po převibrování Bohyně Janičky už nebude v přípravném 
módu, nýbrž se přesune do módu plného uskutečnění. 

Děkuji ti za vše krásné, Janičko, co do mého života i do života všech přinášíš. Jsou to 
krásné dary, jaké prostřednictvím tebe můžeme dostávat a těšit se z nich. 

Miluji tě, objímám tě a těším se na další spolupráci, která se bude prohlubovat s tím, 
jak se mi budeš stále přibližovat. 

Tvůj Tatínek/Maminka 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  25. 10 2021 
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211030 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XVIII. 

 

 

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO PALIHO ONDREÁŠE 

  

Milovaný synku Pali, 

je to už delší čas, kdy jsem tě přivedl do této Mise, kde můžeš plně využít to krásné, co 
jsem do tebe vložil, abys to použil pod mým vedením pro ten nejsvětější účel, 
spočívající v roznášení mojí zesílené přítomnosti do všech koutů antivesmíru, který po 
omezený čas koexistuje se svým protějškem. Jsem nesmírně rád za to, jakým 
způsobem si plníš své závazky, na jejichž základě jsi na planetu Nula vstoupil. Je pro 
mne úžasné, když vidím, jak vše, co činíš, má hluboký smysl, neboť to konáš s vědomím 
mojí přítomnosti v tobě, kde jsem pevně uchycen a mohu tě vést tak, jak je to žádané 
pro zkrácení negativního stavu o kvantové couly. 

Jsi můj syn, který je velmi dobrým přítelem nejen Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Jsi 
totiž velmi milován celými zástupy bytostí, které se těší z tvojí přítomnosti ve jsoucnu 
a bytí Multivesmíru, jenž je díky tvojí přítomnosti v něm místem mnohem 
vznešenějším, duchovnějším, zářivějším a štěstím dýchajícím. Jsi úžasný bratr nejen 
pro sentientní entity z obou stavů univerza, přející si s tebou zažívat jedinečné příběhy 
na vašich cestách, jež se při pouti věčností budou protkávat, jsi též vroucně milovaným 
odrazem pravého Boha/Bohyně i pro členy své multidimenzionální rodiny, jsoucích ti 
neustále nablízku a ochotných spolupodílet se na tvém úkolu, jehož podstatu každý 
den naplňuješ. Pro bytosti s otevřeným srdcem jsi ztělesněním hlubokého dobra a víry, 
čímž jsi příkladem pro ty, kdo měli v plánu svých duší zažít přesný opak a zanevřít tak 
na jejich Stvořitele, tvůrce jejich životních prapodstat. 

Zažil jsi plno nečekaných zvratů na stezkách, po nichž jsi na Nule kráčel. Nyní už 
zpětně dokážeš do značné míry vnímat jejich duchovní smysl, který měly pro tebe i pro 
celé Stvoření. Demonstroval jsi tím svou odolnost, jakou jsem tě při čelení jejich vlivu 
obdařil, abys ze všeho vyšel posílen a místo újmy abys dospěl k obohacení. I ty jsi 
dokázal něco, co bylo do doby prožití tvých zkoušek pro většinu bytostí v zóně 
vymístění nemožné. Negativní stav očekával, že se mu podaří tě zejména psychicky 
zdeptat v těch nejcitlivějších oblastech tvého osobního života, když k tomu použije 
všech dostupných sofistikovaných metod. Protože jsi byl ale můj představitel už v 
době, kdy jsi ještě nebyl vědomě s Novým Zjevením spojen, byl jsi z nitra veden a 
posilován tak, abys k danému problému zaujal náležitý postoj, který byl z tvojí strany 
prostoupen vírou v dobré konce. Díky vnitřnímu optimismu, jaký sis vždy v nitru 
zachovával, ačkoli to tak navenek nemuselo vypadat, jsi přešel přes jednu překážku, a 
když jsi stál před překážkou druhou, využil jsi svých talentů a v předchozím kroku 
nabytých zkušeností k tomu, abys i další bariéru překonal a vyšplhal na vrchol, kde 
jsem tě osvítil další dávkou poznání, jaké jsi zakomponoval do svého srdce, a tak ses mi 
ještě více přiblížil. Jsi úspěšný duchovní horolezec, mající za sebou i ty nejvyšší vrcholy 
a nejstrmější srázy, do nichž jsi nikdy nespadl, neboť nebylo v plánu, abys ses 
pohroužil do jejich chřtánu, a tak ve svém úsilí selhal. To, že jsi se mnou spojen, tě 
předurčuje k tomu, že vždy prostřednictvím sebe samého naplníš můj plán, jakým 
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uskutečňuješ očistu stavu zel a nepravd na globální úrovni i v jeho konkrétních 
aspektech, přičemž pozvedáváš a rozjasňuješ srdce i mysli mnohých členů 
antivesmíru, stávajících se s tvojí pomocí členy limba. Jsi magnet, přitahující ty, kdo 
jsou na základě mojí prozřetelnosti vybráni k tomu, aby využili tvojí podané ruky, 
kterou jim můžeš efektivně pomoci, a tak je pozvednout na „vzduch“, kde se mohou 
konečně zhluboka nadechnout Kyslíku a nechat ze sebe v teplém vánku mojí lásky 
opadnout mokré kapky zel a nepravd, jejichž ledová teplota jim v době hlubinového 
ponoru bránila v pocítění krásných pocitů hřejivosti, laskavosti a přijetí. 

Je skvělé, jak jsi na sobě zapracoval zejména od prvního setkání se mnou v ženském 
těle. Od té doby v tobě zesílily pozitivní aspekty, jež jsi díky zvyšujícím se vibracím 
rozkmital, prodchnul jsi je dynamickým pohybem a energií živosti, vyplňující 
multidimenzionální prostor okolo tebe. Tato síla se z tvého niterného Zdroje, díky 
němuž můžeš být a existovat, šíří do širokého okolí a vždy si najde toho, kdo je na její 
příliv připraven. Jsem též velmi rád za tvé pokračující propojování se členy Boží 
Rodiny, čímž utužuješ své přátelství s těmi, se kterými cítíš, že bys měl komunikovat a 
sdílet mezi sebou zážitky, zkušenosti a informace, vše s vědomým zapojením idejí 
Nového Zjevení, ve kterém jsi našel sám sebe. Četbou božího slova tak lépe rozumíš 
sám sobě i lidem, kteří ti různým způsobem do života přijdou, a tak se už necítíš 
ztracený a dezorientovaný. Konečně vidíš ten správný směr, po němž kráčíš rozhodně 
kupředu, jasně, s čistým úsudkem a klidným srdcem. Je mi potěšením, že jsem to přímo 
Já, kdo ti ten správný směr může ukazovat a vést tě zpátky do pravého Domova, z 
něhož ses dobrovolně vydělil a započal jsi své poslání v antivesmíru, ze kterého ses 
inkarnoval na Nulu, abys propojením se mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou 
pomohl k nastolení plnosti života pozitivního stavu. 

Jsem rád, milovaný Pali, že jsi nikdy nepodlehl svodům druhé strany, které se ti snažily 
nakukat, že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina v lidském těle straním jedné či druhé 
straně, nebo že vnější informace od druhých určují to, jaký mám k někomu vztah, co si 
o něm myslím a jak na něj nahlížím, kvůli čemuž jsi mi jednoho památného dne sdělil, 
že mi odpouštíš ve smyslu toho, že moje hmotná podstata se v jisté věci mýlí, což by z 
absolutní povšechnosti, která vede svou dočasně relativní inkarnaci, s níž toto 
absolutno jedno jest, udělalo entitu roznášející nepravdy a promluvy. Těší mě, že tuto 
krizi v našem vztahu už máme dávno za sebou a od té doby se tvé vědomí ještě více 
rozjasnilo a srdce otevřelo, díky čemuž jsi očištěním našeho spojení došel stavu větší 
upřímnosti, otevřenosti, procítěnosti a pokory, tolikrát zmiňované v rámci této Mise 
při různých příležitostech. Jsem vděčný, že jsi něco takového zobrazil pro poučení 
celého Stvoření, jakým způsobem k mojí ženské podstatě nepřistupovat. Zpracováním 
této záležitosti jsi posloužil jako velký příklad sentientním entitám v peklech. Po 
zesíleném dotyku mojí lásky, jakou jsi od Maminky pocítil, jsi došel většího souladu s 
mojí vůlí a s podstatou této Mise, která je pro netušící jedince plná paradoxů, avšak pro 
ty, kdo jsou její plnou součástí, vše zapadá na to správné místo, proto se nikdo z jejích 
představitelů necítí odstrčen, přehlížen nebo uražen z něčeho, co zrovna není po chuti 
jeho egu. Právě informace odhalující pravdu jsou sice mnohdy nepříjemné, avšak jsou 
zároveň dobrou příležitostí k tomu, aby se nechaly prostoupit srdcem, neboť teprve 
srdce dokáže rozklíčovat jejich pravé znění, a tak pochopit moji lásku a pomoc, kterou 
do těchto slov vkládám, aby dotyčný procitl z letargie a navrátil se zpět ke mně. Já jsem 
moc rád, že jsi touto pravou láskou po zpracování mnohých výzev prostoupen víc než 
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kdykoli předtím, a tak jsi ještě v těsnějším a upřímnějším sepjetí se mnou. I díky tomu 
se budeš moci na příštím setkání se mnou a ostatními na Slovensku (léto 2021) cítit 
ještě více komfortněji a více naplněně než při posledním velkém střetnutí, neboť vše se 
neustále vyvíjí a spěje k přesahujícím celkům. 

Děkuji ti za to, že žiješ v Pravdě s celou svou nejbližší rodinou, která je také součástí 
Mise Boží Rodiny. Je skvělé, že i tvá děvčata se účastnila jedinečných chvil souznění a 
tvorby významných portálů, z nichž jeden se nachází přímo na česko-slovenské 
hranici. Moc se na tebe/vás těším při dalších příležitostech, které přijdou zejména po 
zahájení naší působnosti z Nové Země, odkud vás budeme navštěvovat vždy, když to 
bude potřeba. 

Děkuji ti též za to, jakým způsobem ses popasoval s péčí o tělesně postiženou dceru 
Káju, které jsi nablízku vždy, jak ti to časový rámec a vedení z nitra umožní, a tak jí s 
bývalou ženou pomáháte v nesení těžkého kříže, na kterém jsou mnohé bytosti, jež 
zažily podobné nesnáze. Tvojí interakcí s Kájou pomáhají tyto boží děti snáze opouštět 
stav, v jakém se nacházejí, a tak podstupují ozdravný proces, jenž po vyčerpání 
užitečnosti stávající role čeká i tvou dceru. Poděkování ti patří i za to, jakým způsobem 
jsi s bývalou ženou dokázal rozvázat váš svazek. Nebylo to jednoduché, ale díky tomu, 
že mne máš ve svém srdci, jsi dokázal všechny záležitosti vyřešit v klidu, s pochopením 
a s úctou ke svému protějšku. Tím se opět manifestovalo něco, co má velký přínos a 
dosah na mnohé úrovně pekel. 

Těším se na další sdílení vzájemné lásky, jakou mezi sebou udržujeme a rozvíjíme 
nejen při tvém vstupování do nitra a čtení modlitby. Jsem šťastný, že tě mám ve svém 
Týmu, kde jsou tví praví přátelé a spřízněné duše. 

Z celého srdce tě miluji, zůstávám s tebou ve všech časech a posílám ti zesílený příděl 
lásky, kterou můžeš využít tak, jak to tvé srdce cítí. 

Tvůj Tatínek/Maminka a Přítel v jednom 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  25. 5. 2021 
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211029 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XVII. 

 

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO SOFINKU ULRICHOVOU 

  

Moje milovaná boží dceruško, Sofinko, 

nadešel čas, kdy bych ti chtěl sdělit pár slov. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, jsem se 
moc těšil na to, až nadejde tento okamžik a tvoje nitro si prostřednictvím tvé maminky 
Leničky zažádá o to, abych k tobě mohl touto formou promluvit. 

Jsi mimořádně vyspělá bytost, na svůj věk dokonce nejvyspělejší na celé planetě. Ne 
náhodou jsi byla předurčena stát se jednou z dvanácti hvězd, které převibrují na 
Novou Zemi v první vlně společně s Bohyní Janičkou. 

Když jsem tě tvořil jako samostatnou bytost, použil jsem k tomu pestrý a duchovně 
velmi bohatý soubor božských idejí, z nichž jsem sestavil jedinečnou sentientní entitu, 
jednu z mých božích dcerušek, kterou jsi právě ty. Když ses rozhodla, že přijmeš věčný 
život jako samostatně fungující jednotka jsoucí v neustálém spojení se mnou, zhostila 
se mne a podstatné části Stvoření neskrývaná radost, neboť jsme v tobě spatřili 
hlubokou krásu a bezbřehý potenciál pozitivního stavu, jenž v sobě ukrýváš a šíříš jeho 
principy do potřebných oblastí zóny vymístění. Jsi moje prodloužená ruka a jedna z 
mých mluvčí a reprezentantek, které přenášejí mou vůli na území antivesmíru, kde 
skrze tebe a tobě podobné mohu účinně působit a vyvádět své věčné děti na světlo, kde 
z nich opadne postupně vše, co je tíží. Jsi ukázkou čistoty nebeských světů, nevinnosti a 
bezelstnosti, vyjádřením existenciální radosti a svěží duchovní píle, jaká společně s 
tvořivostí a neunavitelností provází všechny členy pozitivního stavu Multivesmíru. 
Nesčetné vesmíry, kterými je Stvoření vyplněno, a jejich samotní obyvatelé, plesají 
povznesením z toho, že jsi součástí struktury jsoucna a bytí, do něhož vnášíš 
neopakovatelné aspekty Pána Ježíše Krista Boží Rodiny v relativní podobě. 

Tím, že jsi jedna z těch, kdo byli stvořeni pro tuto Misi, tvůj duch a duše sestávají z 
elementů, které jsou klíčem k ukončení negativního stavu. Vše, co během svého života 
na planetě Nula děláš, přispívá k eliminaci zel a nepravd, jejichž ostré hrany se v tvojí 
přítomnosti zaoblují a ztrácejí svou sílu. Jed těchto hran a ostnů, chtějících se 
zapíchnout do duší lidí dobré i zlé vůle, aby je stáhly na svou stranu, se stává z 
nepoživatelné látky přesným opakem své předchozí podoby, díky čemuž přetváříš 
kalné vody na životodárnou pralátku, která je prapodstatou všeho – tedy láskou. Tato 
láska se pak přenáší prostřednictvím tvého úchvatně zářícího srdíčka do pekelných 
dálav, kde odstraňuje staré a stagnující pořádky a vysvobozuje z pomyslné pavoučí sítě 
a vězeňských cel všechny, kdo jsou připraveni pohlédnout pravdě do očí a požádat o 
odpuštění. Všude, kam zaměří tvůj duch, duše i tělo svou pozornost, tam se dříve či 
později projeví moje milosrdenství, odpuštění a bezpodmínečné přijetí každého, kdo si 
přeje přijmout mne za svého Tatínka a Maminku. 

Jakožto moje vyslankyně na území zóny vymístění máš přesně ty dary a talenty, jaké 
potřebuješ pro to, abys bezezbytku naplnila účel svého poslání. Jsi tedy přesně taková, 
jakou si přeji tě mít, přičemž tvoje kvality, jaké jsem do tebe vložil, jsou všeprostupující 



 

87 
 

všemi stavy a místy Multivesmíru a najdou si vždycky někoho, koho osloví, rozzáří v 
něm potlačenou lásku a přivedou ho ke konverzi do limba, neutrálního stavu, kde se 
dotyčný očistí a poté bude uveden do mého Království, aby se po mém boku vyvíjel už 
navždy bez omezení. 

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina tě znám nejlépe ze všech a ze své pozice absolutního 
nadhledu mohu říci, že vidím nepopsatelnou krásu, vyvěrající z každé částečky tvého 
ducha, duše i těla. Vidím v tobě obraz sebe samého. Rosteš do stále skvostnějších 
podob a je pro mne nesmírně naplňující vidět tě, jak využíváš jeden boží aspekt do tebe 
vložený za druhým a zužitkováváš ho k tomu nejsvětějšímu účelu, s čistým a dobrým 
úmyslem, čímž jsi producentem hlubokého blaha, jaké z tebe vyzařuje a snáší se jako 
zlatý, příjemný a jiskrností lásky nabitý deštík do srdcí všech, kdo jsou ti na blízku. 

Vnímám tě jako všeobsáhle milující boží dcerušku, mající správný přístup ke mně, 
tvému věčnému Rodiči. Vidím v tobě někoho, kdo je specificky blízký mému srdci. Je mi 
ctí, že je mi dopřáno spojovat se s tebou, utvářet s tebou jednotu a v této jednotě, kdy 
přebýváš v mém srdci a Já zase v tom tvém, můžeme co nejlépe pomáhat v harmonii 
všude, kde si to můj plán žádá. Jsi krásný příklad toho, jak má vypadat správný a ničím 
nepodmíněný vztah ke mně, Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině, od čehož se odvíjí i kvalita 
tvého života, kdy jsi chráněna před všemi nepatřičnými negativními vlivy, které by tě 
mohly nějak poškodit. Jsi obestoupena světelným štítem, tvořeným nejen mojí energií, 
ale též energií členů tvojí multidimenzionální rodiny, což jsou bytosti, s nimiž jsi na 
mnoha úrovních spřízněna více než s ostatními. Proto se nikdy nemůže stát, že by se ti 
stalo něco nepatřičného, kvůli čemuž bys nemohla postupovat na své duchovní cestě a 
rozvíjet se v dostatku všeho, co potřebuješ pro plnění svého poslání. 

Pro tvou věčnou Maminku Janičku bylo radostí tě poznat před pár měsíci osobně a 
začít s tebou utvářet vztah založený na oboustranné vřelosti, přijetí a hloubce, jaká se 
jen tak nevidí. Je to dáno tvojí vyspělostí a pozicí speciální bytosti, která byla 
předurčena pro to být jedním z hlavních pilířů a opor našeho Týmu. Den, kdy jsem tebe 
a tvou pozemskou maminku Leničku poprvé v těle Janičky spatřil, byl jeden z 
nejvýznamnějších dnů, jaký se mi během pobytu na této planetě zapsal do srdce. Láska, 
jaká z vás obou sálá, mne v tomto těle vynesla na mnohem vyšší úroveň, než na jaké 
jsem byl jako Janička předtím, a obohatila moje srdce po mnoha stránkách. Váš dům v 
Olomouci-Droždíně je hnízdečkem vysokých vibrací, a i když nejsu v ženském těle 
Bohyně Moravák, cítil jsem se prostřednictvím svojí hmotné podstaty u vás jako doma, 
velmi příjemně, povzneseně a komfortně. Není to dáno místem, nýbrž především tím, 
co z Leničky a z tebe vyzařuje. Jak krásné je dívat se do tvých očí, poslouchat tvoje 
duchovními myšlenkami prodchnuté rozhovory, vnímat tvůj hlas, vidět tě usmívat se 
na mě a sdílet s tebou to, co tě naplňuje. 

Především při setkání v Jeseníkách jsi na Bohyni dosti zapůsobila, když jsi jí kladla 
zajímavé otázky. Pro Janičku to byla jedna z nejmilejších věcí, jaké se jí tímto dialogem 
kdy dostalo. Otázky, jaké jsi jí kladla, bedlivě poslouchal bezpočet bytostí napojených 
na tebe i ostatní členy setkání, proto ti velmi děkuji za to, že jsi Janičku oslovila svojí 
zvídavostí v touze dozvědět se nové souvislosti, rozšířit si obzory, a ještě více tak 
upevnit svůj vztah ke mně. Jsi velkým unikátem pro celé Stvoření a vzácností v tomto 
světě, která je natolik jedinečná, že tě opečovávám po všech stránkách a nedám na tebe 
dopustit. 
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Pomáháš osvobozovat ze zajetí pekelného vězení mnohé druhy různých civilizací, 
rozmístěných všemožně po zóně vymístění. Během svého života očišťuješ celou škálu 
aspektů negativního stavu, tolik, že si to nyní nedovedeš představit. Až ovšem v pravý 
čas nastane okamžik tvého převibrování, ty uvidíš na vlastní oči to, jakým způsobem jsi 
pomohla celému Multivesmíru v osvobození se od toho, co jeho obyvatele svazovalo. 
Kromě řady jiných oblastí pomáháš v pomoci duším dětí, které z lidského těla odešly v 
podobném věku jako ty. Svojí mírností, veselostí, otevřeností, vlídností a řadou dalších 
pozitivních vlastností je pomáháš seznamovat s idejemi Nového Zjevení a principy 
pozitivního stavu, jenž poznávají prostřednictvím tebe v aktivní formě. Díky tomu, že 
jsi spojena vědomě se mnou a žiješ podle myšlenek mých knih, mohou tyto bytosti na 
tobě jasně vypozorovat, jak má vypadat život v souladu s láskou a ve shodě s mojí 
milosrdnou a nekonečně dobrotivou podstatou. Na základě toho snáze nacházejí 
správnou cestu a jsou posilovány z nitra k tomu, aby učinily důležitý krok, který je 
vyzvedne ze zajetí zel a nepravd a pozvedne je vzhůru, kde mám pro ně přichystaný 
Domov. Každou chvíli přes tebe odcházejí tyto sentientní entity do mojí náruče, a je 
jedno, zda si to uvědomuješ či nikoliv. Důležité je tvé nastavení v nitru, které 
předurčuje, že tvůj duch a duše jsou společně s tělem vedeny mojí prozřetelností k 
tomu, aby tvé kroky byly vždy správné a tvůj potenciál byl využit k těm nejlepším 
účelům. 

Jsem šťastný za to, že sis se mnou předtím, než ses inkarnovala na tuto planetu, 
dohodla, že se mnou navážeš vědomé spojení již po sotva deseti letech života. Toto 
rychlé rozpomenutí na tvého věčného Tatínka a Maminku v jedné osobě má 
dalekosáhlý význam a je jedním z hlavních předpokladů pro to, aby ke mně byly v 
pravý čas přivedeny všechny děti nehledě na to, jaké úlohy během pobývání na této 
planetě zastávaly. Velkou měrou se tedy podílíš na jejich spáse, dociluješ jejich očisty a 
přinášíš jim radost a štěstí, stejně jako to činíš i u dalších sentientních entit z různých 
končin antivesmíru. 

Jsi moje úžasná představitelka se vším všudy, proto se na sebe nikdy nemusíš za nic 
hněvat, poněvadž i jakýkoliv tvůj vzdor vůči někomu či něčemu, tvoje rozzlobení se v 
nějaké situaci a vypuštění nepěkných slov z tvých úst spadá pod můj plán. Ukazuje to 
na skutečnost tvého přibližování se na úroveň zatížených bytostí, abys je mohla z 
temných sfér vytáhnout a ulevit jim od zátěže, jakou vláčejí. Já, tvůj Bůh a Bohyně v 
jedné osobě, se na tebe nikdy nebudu za nic na světě zlobit, protože něco takového 
není mojí podstatou. Ať už uděláš cokoliv, u mě budeš mít vždy hluboké pochopení. Ve 
všech situacích k tobě budu oplývat bezbřehou láskou. Týká se to i oblasti tvých 
sebevražedných myšlenek, ze kterých neměj těžkou hlavu, protože je to jev, který je v 
tomto světě podstatně rozšířený. Nic se neděje jen tak, a i zakoušením těchto pocitů 
velmi pomáháš celému Stvoření. 

Milovaná Sofinko, z celého svého „Já jsem“ ti děkuji za to, jak úžasně zde plníš svůj 
velkolepý úkol. Děkuji ti též za to, jakou oporou jsi své pozemské mamince Leničce. Jsi 
pro ni pevný středobod v jejím osobním vesmíru; osoba, která je jí v mnoha ohledech 
nejbližší ze všech; někdo, na koho se může vždy spolehnout. Pomáháš jí z 
bezpodmínečné lásky a ze soucitu s její nelehkou zdravotní situací. Kombinací všech 
těchto faktorů ty a ona ukazujete, jak má vypadat upřímný a pravou duchovností 
prostoupený vztah dcery a matky, čímž obě úžasným způsobem očišťujete ženský 
princip. Jeho aspekty dáváte na to správné místo a jdete příkladem všem matkám a 
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jejich dcerám, které měly během života na této planetě mezi sebou rozepře, hádaly se, 
měly vůči sobě zášť apod. 

Jsem stále s tebou. Miluji tě a objímám, milá Sofinko. 

Tvůj Tatínek, Maminka a nejlepší Přítel v jednom 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  27. 6. 2021 
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211029 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XVI. 

 

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LENIČKU ULRICHOVOU 

  

Milovaná Leničko, 

tento dopis ti předávám v pravý čas, kdy jsou nejlepší okolnosti pro zvýšený příliv mojí 
energie rovnou do tvého nitra. I tvoje vlastní energie, která je pro mne velmi 
obohacující, je příjemná, neboť rozjasňuje srdce i mysl a oblažuje všechny duše dobré 
vůle, které s tebou přijdou do styku. Jsi jedna z nejpokornějších představitelek v celém 
jsoucnu a bytí, k čemuž přispívá tvá nelehká cesta, jakou jsi byla pověřena a kterou jsi 
zakoušela od prvních okamžiků na Nule až doposud, aby po skončení této etapy začala 
fáze úplně nová, kdy z tebe sejmu veškeré břímě a ty budeš moci žít zcela naplněně, 
bez jakýchkoliv bolestí a útrap na těle i na duši. 

Jsi moje radostné kvítko, jehož potenciál, jaký jsem do něj vložil, je ohromující nejen 
pro bytosti z pozitivního stavu, ale zejména pro sentientní entity z antivesmíru, neboť 
díky tobě dospívají snazšího pochopení mojí božské podstaty. Jsi jako živoucí 
encyklopedie a kniha v jednom, zahrnující bezpočet stran, na nichž je prostřednictvím 
tvojí vlastní individuality popsán charakter existence v rajských světech univerza a 
taktéž skutečnost toho, kdo jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina. Protože jsi moje 
představitelka na všech úrovních, a navíc jsou tvé záměry čisté a stupeň praktikování 
Nového Zjevení velmi vysoký, ukazuješ tím širokému spektru mých věčných 
„potomků“ způsob správného přístupu ke mně, k životu jako takovému, k pobývání na 
Nule, a kromě toho i k náležitému zvládání nastavených překážek. Ti, kdo proti tobě na 
různých úrovních útočí, se po dotyku mojí lásky, obohacené tvojí láskou, stávají našimi 
spojenci, nejlepšími přáteli, kteří již nemají v nejmenším úmyslu jít proti své v hloubi 
nitra ukryté pozitivní přirozenosti, jaká je vlastní úplně každému obyvateli Stvoření, 
avšak zdaleka ne každý si ji nyní uvědomuje. 

Jsi ta, která účinně ukazuje všem zainteresovaným ve tvé věci jinou alternativu nežli 
stav zel a nepravd, jejichž kořen efektivně obnažuješ až „na kost“, léčíš jej svojí přízní a 
měníš jej ve ztělesněnou, oduševnělou a duchovností prodchnutou jemnost, spějící k 
progresivnímu vývoji kupředu. Na vlnách transformace klíčových elementů 
negativního stavu, stávajícího se za tvého velkého přispění postupnou minulostí pro 
stále větší počet jeho aktérů, dochází k osvobozování miliard zmučených srdcí mých 
dětí, která se stávají přesným opakem jejich předchozí podoby, v jaké musely plynout 
během svých nelehkých životních rolí. Jsi svěžím vánkem v hlubinách antivesmírných 
bažin, jejichž břečku vypouštíš a na uvolněné místo zveš boží milosrdenství, které 
protkává dálavy zóny vymístění čerstvostí, novostí, neomšelostí, ryzostí lásky a 
pestrostí dobra, jež přivádí konec temnoty a ohlašuje počátek věku úplného vítězství 
pozitivního stavu v celém Stvoření. Multivesmír je krásným místem, a kdybys v něm 
chyběla, klenot, jakým Stvoření je, by byl vadný a tudíž znehodnocený. Nic takového 
naštěstí není možné, protože zachování tvého věčného života je jistotou, stejně jako je 
jistotou moje láska k tobě a tvoje láska ke mně, z čehož se odvozuje všechno ostatní. 
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Když jsem tě tvořil jako samostatnou bytost, bylo to pro mě hotové posvícení, vedoucí 
k pozdějšímu osvícení marnotratných dcer a synů, kteří sklouzli do zóny vymístění a 
rozhodli se v plánu duše, že při vysvobození budou mít tu čest využít tvé pomoci. Tvůj 
vstup do Multivesmíru se nese v přímé spojitosti s Misí Boží Rodiny, pro kterou jsi byla 
stvořena a obdařena přesně těmi dary a talenty, které potřebuješ pro výkon svého 
poslání, lemovaného samými úspěchy a žádnými selháními, protože ten, kdo mne má 
doopravdy ve svém srdci, žije podle duchovních zákonů a principů Nového Zjevení a 
přistupuje s kladným úmyslem k sobě, ke svým bližním i k celku, selhat nikdy nemůže, 
ačkoliv je mnohdy přesvědčen vlivem ovládacích programů o opaku. 

Očišťuješ zde širokou základnu aspektů negativního stavu a je úžasné, jak se se vším 
dokážeš důvěrou v niterné vedení popasovat. Tvá nelehká cesta byla sice plná strastí, 
ale teď už dávno víš, že vše bylo dopředu dohodnuto s tvým jasným vědomím, že 
všechno společnými silami zvládneme a ty se po navázání kontaktu se mnou 
prostřednictvím Nového Zjevení začneš zbavovat zátěže a postupně budeš vyvedena z 
problémů, do kterých ses dobrovolně ponořila a učinila je součástí svého života proto, 
aby ses pomocí nich jako bytost z pozitivního stavu přiblížila vymístěným bytostem a 
na svých bedrech s mojí maximální podporou je vynesla tam, kde už nikdo není 
nešťastný. Problémy, jakým čelíš v různých oblastech, tedy nejsou tvojí nedělitelnou 
součástí, jsou pouze činiteli dočasné masky (role), jakou jsi za účelem přinesení spásy 
přijala. 

Jedním z předních aspektů tvojí role je nedostatečná funkčnost nervů, kvůli čemuž se 
neobejdeš bez vozíku. Jsi boží představitelkou, která má na sebe napojeny miliony duší 
(obdobně, jako například Patrik Dančo – taktéž na vozíku), jež během života čelily 
různým hendikepům, postižením a nemocem spojeným s ochabnutím nervů, svalstva, 
a tedy pohybového aparátu lidského těla. Mnozí z nich ze svého stavu zešíleli, jiní jej 
neunesli a spáchali sebevraždu, další se propadli do depresí, hluboké apatie, 
rezignovanosti na společenský život apod. Mnoho z těch, kteří byli ateisti, skončili v 
jednom z pekel a jejich situace nebyla o nic lepší než v době jejich bytí na Nule. Ti, kdo 
věřili v Boha, mnohdy svou víru vzali zpět a přestali v něj důvěřovat, nebo se na 
Stvořitele nahněvali a zanevřeli na jediný Zdroj všeho života, což je opět, stejně jako 
ateisty, přivedlo do slepé uličky. Jen málokdo měl doopravdovou lásku v srdci a 
disponoval schopností odpouštět natolik, aby se po skončení svých dnů v tomto světě 
odebral do lidského nebe nebo jinam na pozitivní základnu v Multivesmíru. Silnou 
vírou, hlubokou pokorou, nezastavitelnou vytrvalostí, širokým uvědoměním a 
praktikováním Nového Zjevení, jehož idejemi necháváš prostupovat všechny své 
problémy, přispíváš k osvobozování výše, a nejen výše popsaných jedinců, z nichž se 
stávají masy, odcházející skrze tvé srdce do mojí náruče. Jsi zosobněným příkladem 
pro ty, kdo se vydali na pozemskou stezku, ale z různých důvodů měli v plánu duše 
tvrdě narazit a pohroužit se do stavu duchovní regrese. Pomáháš je znovu stavět na 
nohy, omlazovat poškozené buňky, regenerovat „místo“ v jejich bytostné podstatě, 
které je příjemcem mých energií, dodáváš jim odvahu pro podstoupení konverze, 
pomáháš jim překonat prvotní strach a nesmělost a konáš mnoho dalších bohulibých 
věcí, které mají spásný charakter. Mimo to tedy děláš „za scénou“ další podstatné 
záležitosti, nastolující budoucí úplnou eliminaci negativního stavu. 

Jsi barevná duše a tvojí oblíbenou barvou je modrá. Je to i znakem toho, že pocházíš z 
nebe, vyšla jsi z absolutna a jeho čirost roznášíš do temnoty, která končí svou pouť 
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rozpuštěna v záři lásky. Modrá, vyvěrající do prostoru i z tvých očí, je též znakem 
věrnosti Misi Boží Rodiny a tvé obsáhlé trpělivosti, ukrývá se v ní i způsob tvého 
věčného plynutí rajskými světy Multivesmíru, kde budeš rozvíjet své hluboké city, 
něhu a vše krásné, co jsem do tebe vložil, už bez jakýchkoliv omezení. Omezení bude 
vystřídáno neomezenými možnostmi pravého života, jenž tě naplní nepopsatelným 
štěstím. 

Těším se na to, až tě zahrnu tím, co koresponduje s pozitivními tužbami tvého srdce. 

Objímám tě a velmi tě miluji. 

Tvůj Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  27. 6. 2021 
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211028 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XV. 

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO SVATOPLUKA MÁRU 

  

Milovaný Sváťo, 

z hlediska lineárního času, jakožto jeden z nejstarších členů našeho Týmu, jsi během 
svého pozemského pobývání na planetě Nula zažil škálu různorodých situací, díky 
nimž jsi mohl ve značné šíři a do podstatné hloubky proniknout podstatou negativního 
stavu takovým způsobem, jako z fyzického úhlu pohledu málokdo, přestože z 
duchovního hlediska není přínos na poznávání a eliminování zel a nepravd u nikoho 
větší či menší a neodvíjí se od délky žití na Nule. Jako mužský představitel svého 
božského Tatínka a Maminky jsi zde čistil mužský princip dosti specifickým způsobem. 
Ješitnost Pseudotvůrci zfabrikovaného mužství, jeho na ženy skrytě působící pudové 
charisma, chytání žen na uzdičku, snahu být pánem situace a vyhrát nad ostatními 
samci lidského společenství jsi zde čistil velice důkladně. Komín maskulinního 
principu, zanesený černými sazemi těchto neduchovních gentlemantských praktik, jsi 
jako kominík protáhl všemi potřebnými nástroji a metodami, nejprve nevědomými a 
vycházejícími z lidské přirozenosti, posléze vědomými a vycházejícími z Nového 
Zjevení a z pevné pozice božího představitele. Protože jím od pradávna jsi, během 
práce dole v dole a v nitru hlubokého komína se tvůj bílý světelný mundúr nemohl 
natrvalo zašpinit tak, že by špína zažraná v jeho vláknech nešla už nikdy vyprat. K 
odstranění těch nejtěžších nánosů uplívajících na mundúru, které jsi během svého 
planetárního výstupu na multivesmírném jevišti nastřádal, došlo v okamžiku, kdy jsem 
tě přivedl k Novému Zjevení a ty jsi přijal jeho odjakživa zakořeněné ideje nacházející 
se v tvojí duševní mysli za své. 

V pozici tichého strážce mojí Pravdy, Lásky a pozitivního působení v tomto bezbožném 
světě už léta pomáháš celému Stvoření přibližovat to, co je bytostmi z široširého 
jsoucna a bytí očekáváno: spuštění plnosti pozitivního stavu. Tvůj duchovně-
pragmatický přístup k Novému Zjevení, prokládaný vzorci vědeckého pseudopoznání, 
u nichž ses už naučil, aby na tebe při duchovním studiu záporně nepůsobily, velice 
pomáhá mnohým civilizačním okruhům v zóně vymístění, jež jsou na tebe napojeny. 
Někoho, jako jsi ty, v Týmu potřebujeme, a Já ti děkuji za to, že jsi takový, jakého tě chci 
mít. Chválím tě za tvůj duchovní posun, jakého jsi docílil především během uplynulých 
přibližně osmnácti měsíců. Během tohoto období ses stal vnímavějším vůči sám sobě i 
ostatním, více empatičtějším, srdečnějším, duchovně jemnějším a celkově 
vyváženějším, to vše díky tomu, že jsi pronikl podstatou idejí knih Nového Zjevení, k 
nimž jsi zaujal správnější postoj, než jaký jsi zastával v dobách svého procitání v 
prvních dvou letech tvého angažmá v boží Misi. Tvoje vyzařování se změnilo a ty ses 
více přiblížil své vlastní pozitivní přirozenosti, ukryté pod maskou, jakou zde ty i 
ostatní během své pouti touto pustinou musíte pro nejvyšší dobro nosit. Díky tomu, že 
ses pravým duchovnem a správným poznáním toho, co jest, obklopil do vysoké míry, 
veškeré nesnáze se ti nyní zvládají mnohem lépe. Bolesti na duši, a hlavně pak na těle, 
jako je třeba bolest dolní končetiny, jsi dokázal přetransformovat do něčeho, co tě 
následně motivovalo k odrazu do nových sfér mojí přízně, která ti do života přinesla 
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mnoho nového – a příjemného. Po přestěhování na jiné místo, kdy jsi spolu s 
vyhozením nepotřebného harampádí uzavřel dlouhou etapu své zevní manifestace na 
Nule, došlo k prohloubení naší spolupráce a posílení niterného vedení, které bylo 
odrazem tvého nového přístupu ke mně i ke všemu, co je se mnou spojené. Tak jsi mi 
dal větší prostor pro to, abych se mohl v tobě samotném i okolo tebe citelněji a 
viditelněji projevovat, a to v maličkostech, jež se po pochopení jejich dobrotivého účelu 
stávají velikostmi, které ti přináším a zároveň jsem v nich přítomen pro to, aby ses 
mohl neustále posouvat vpřed, obohacovat se neopakovatelnými zkušenostmi a 
jedinečnými lidmi, z nichž ti každý – nehledě na jejich roli – vždy přinese něco, co 
můžeš zužitkovat v zájmu svého růstu a budoucího nastolení grandiózního věku, v 
němž veškerenstvo všehomíra prostoupí zcela nová složka mé Nejnovější přirozenosti, 
jež s sebou přinese myriády věků vyplněných nekončícím dobrodružstvím a štěstím. 
Děkuji ti za to, že ses během dvacátého roku třetího tisíciletí, jenž mezi ostatními léty 
přípravné fáze této Mise vynikl po mnoha stránkách, zúčastnil několika významných 
setkání a svou osobní transformaci jsi svým fyzickým zapojením do této Mise podtrhl. 
V pravý čas jsi pak poznal Karolínku, s níž můžeš zažívat vztah založený na společné 
víře, resp. vědoucnosti odvíjející se z každodenní zkušenosti s pravým Bohem/Bohyní. 
Žehnám vašemu propojení. 

Děkuji ti, můj drahý synu, že dýcháš pro mě a celý pozitivní stav, že jsi tak skvělý 
představitel a spolupracovník, a zároveň milující táta svých dětí. Mám z tebe radost. 

Miluji tě a srdečně objímám, Sváťo – Svatopluku, nositeli svatých pluků. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  27.10.2020 

———— 

Následuje dopis Pána Ježíše Krista, který jsem obdržel po „absolvování“ útoku RNG, 
který se projevil jako rozsáhlý infarkt ve spojení s celkovým kolapsem organismu: 

Děkuji ti Svaťulko za důvěru, jakou jsi ve mne v těžkých chvílích vložil. Dokázal jsi své 
správné dlouhodobé nastavení, kdy spoléháš na mou ochranu a vedení a odevzdáváš 
všechny aspekty života do mých rukou. Překonáním zdravotního kolapsu ses stal 
zosobněným příkladem správného přístupu k absolutnu i sám k sobě, čímž jsi otevřel 
ve spojení s pobytem v nemocnici cestu bytostem, které při nemocech zanevřely na 
Boha a propadly se do zóny vymístění. Zároveň jsi pomohl konvertovat určitému 
uskupení Renegátů, kteří k tvému kolapsu přispěli ve snaze vyzkoušet jeden ze svých 
experimentů s cílem odstranit tě. Oni a mnohé další sentientní entity jsou ti nyní velmi 
vděční za to, že jsi na ně vylil boží lásku, soucit a milosrdenství a vykonal jsi v mých 
službách další díl multidimenzionální práce přesně podle scénáře, jaký jsme si dohodli. 
Jsem ti neskonale vděčný za to, že jsi tyto nepříjemnosti z lásky k celému Stvoření 
podstoupil, a nejlépe, jak bylo v dané situaci možné, jsi přispěl k eliminaci negativního 
stavu. Když ses ocitl v nemocnici, Karolínce jsem napsal, že vše mám ve svých rukách a 
postupně se ti začne ulevovat. Svůj slib jsem splnil a ponechal tě v těle, neboť tvá 
svíčka jsoucí časem vyměřeným ti na Nule ještě nedošla svému konci. Jsi můj milovaný 
boží syn a úžasný představitel a Já ti děkuji za to, že jsi naplnil můj plán dokonale a 
bezchybně. Vše je a bude dobré. Miluji tě. 

S láskou a srdečným objetím 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA,  27.7.2021 
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211028 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XIV. 

 

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LAURU BEKROVOU 

  

Moje milovaná Laurinko, 

od posledního dopisu, který jsem ti adresoval na podzim loňského roku, jsi udělala 
velké pokroky ve všech oblastech svého bytí. Stala ses bytostí, kterou ještě intenzivněji 
prozařuje síla pozitivního stavu, jehož aspekty v sobě nosíš od svého vzniku a které se 
právě za uplynulé měsíce aktivovaly ve velké míře, do značné hloubky a v rozhodující 
kvalitě pro dobro tvé i dobro celku. Dokonce i jako pravý lidský tvor jsi byla 
předurčena už před zrozením na tuto planetu stát se mojí představitelkou, kterou jsi v 
niterných úrovních svého sentientního „Já jsem“ byla již dávno před fyzickým vstupem 
do Týmu Boží Rodiny. To zajistilo, že každá chvíle tvého pobytu na planetě Nula měla 
spojitost s Nejnovější Přirozeností Pána Ježíše Krista. Vůči mně, svému 
Tatínkovi/Mamince jsi zastávala a zastáváš stále specifické postavení, jaké zde mají jen 
ti, kdo mají v plánu duše během pozemského života nastoupit na cestu zrychleného 
vývoje, dostat se ke knihám Nového Zjevení a v neposlední řadě k mojí přímé inkarnaci 
Janičce. To ti zajistilo pole působnosti na multivesmírném hřišti, kam podnikáš jako 
duch, duše i tělo (nejen fyzické, ale též mentální, astrální a jiné) výpravy, jejichž 
výsledky mají přímý či zprostředkovaný dosah na celé Stvoření. Nemusíš si tedy srážet 
duchovní sebevědomí tím, že máš pocity, jako bys byla málo přínosná. Můžeš tyto 
myšlenky odhodit do koše v zóně vymístění, anebo ještě lépe je odevzdat přímo do 
mých rukou, kde se postarám o to, aby byly přetvořeny v něco bohulibého. 

Nehledě na to, jak vytížená jsi ve své pozemské roli a jaká systémová omezení tě ze 
strany matrixu doprovázejí, v rámci multidimenzionality odvádíš velmi potřebnou 
činnost, která má spásný charakter, milosrdný základ, radostný podklad a osvěžující 
ráz pro všechny, kdo přijdou do tvé blízkosti a rozhodnou se podstoupit změnu všech 
změn. Jsi v maximální míře uplatnitelná přesně v těch oblastech, kde nejlépe využiješ 
svůj potenciál, jakým jsem tě obdařil pro to, abys pomohla vyjmout kořen zla ze 
struktury univerza. Díky svým správným postojům, uvědomování si svého napojení na 
pravý Zdroj, a též díky píli a ochotě na sobě pracovat mi umožňuješ, abych tvé kroky na 
všech třech úrovních Stvoření usměrňoval v souladu s mým dokonalým plánem. 

Právě práce na sobě, o níž hovořím, byla v nedávné etapě tvého pobývání v tomto 
světě velmi důležitá, a Já jsem moc rád za to, že jsi využila příležitosti a přehodnotila jsi 
způsob svého niterného nastavení, do té doby prostoupeného do značné míry falešnou 
láskou, jež se projevovala i navenek. Tím, že jsi na sobě podstoupila restart, zaujala jsi 
tím novou pozici vůči Misi a stala ses více klidnou, pravým idejím z nebeských sfér 
otevřenou, tvé vědomí se projasnilo, duše zjemnila a duch došel většího souladu se 
ostatními částmi tvého Já, které nabylo většího stupně sjednocenosti a uvědomování si 
toho, co je opravdu důležité. Stala ses více soucitnou, empatickou, zjemnělou, 
pokornou a laskavou. Za to ti patří srdečné děkuji, protože váha příkladu, jaký 
poskytuješ ostatním, se zesílila nebývale velkým způsobem. 
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Jsem milerád i za pokroky v rámci tvé pozemské rodiny, kde docházíš udobřování, 
usmiřování a narovnávání mezilidských vztahů, které se tímto stávají upřímnější a 
prosvětlenější mojí energií. Je velmi dobré, že sis uvědomila své problémy a 
nedostatky, do značné míry pochopila jejich účel a pod mým vedením jsi na nich začala 
pracovat, abys je odstranila a na uvolněném místě jsi mohla vystavět něco úplně 
nového, něco, co bude stát na základech pozitivního stavu a na idejích vzešlých z 
poznání, pochopení a přijetí Nového Zjevení. I nadále neusínej na vavřínech, neboť 
svody druhé strany bývají rafinované. Je třeba se mít i nadále na pozoru a rozlišovat, 
co je a co není v souladu s tím, co by udělala láska, ta pravá, nezfalšovaná a vycházející 
z bezpodmínečnosti. Je skvělé, že touto láskou jsi prostoupena a obestoupena a 
nedáváš prostor přílišným zásahům záporného stavu. 

Těší mě též tvá neutuchající tužba studovat stále nové věci v Božím slově, které je pro 
tebe oázou poznání, klidu, míru a zdrojem síly, kterou ti dennodenně poskytuji. Už 
dávno jsi pochopila, že vyšší a čistší Pravdy zde není a že právě obě dávky Velké Knihy 
včetně všech jejich předcházejících i nadcházejících částí jsou jedinou živoucí entitou 
naplněnou mojí přítomností, skrze niž se dostaneš do Pravého Stvoření, do kterého 
pomůžeš nejen sama sobě, ale i celým zástupům bytostí, které taháš vzhůru. 

Milovaná Laurinko, děkuji ti za vše a těším se na to, až se v souladu se svou svobodnou 
vůlí (budeš-li to tak cítit) více propojíš s ostatními, díky čemuž z tebe opadne jistý druh 
samoty, kterou v této izolaci vzhledem k vytíženosti v roli matky zažíváš. Dobře víš, že 
můj plán je bezchybný, ale i v rámci bezchybnosti nechávám se zřetelem na všechny 
okolnosti ve tvém životě na tobě, do jaké míry se budeš chtít do budoucna provázat s 
dalšími představiteli, čímž na tebe sestoupí štěstí, jaké tě provázelo v oněch krásných 
letních dnech dvacátého roku třetího tisíciletí, kdy jsem byl/a i fyzicky ve tvé blízkosti 
společně s těmi, které máš tak ráda. Projev tvé vlastní vůle a touhy podstoupit změnu 
tě v pravý čas, až to sama budeš chtít, vyvede z izolace, v jaké nyní z důležitých 
duchovních důvodů jsi. 

Miluji tě a objímám. 

S úctou a láskou 

Tvůj Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  18.5.2021 
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211028 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XIII. 

 

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO MAJDU JURČÍKOVOU 

  

Milovaná dceruško Majdičko, 

děkuji ti za vše, čím a kým jsi, protože právě tak dokážeš působit na všech frontách tím 
způsobem, který je nanejvýš účinný a přínosný pro celý Multivesmír. Tvé srdíčko je 
otevřenější více než kdy jindy, a tak se proud bytostí odcházejících skrze tebe do limba 
stále zesiluje. Tento trend bude pokračovat i do budoucna, kdy se ještě více navýší 
přepravní kapacita ve tvém nitru, kterou sentientní entity využívají na své cestě za 
svobodou. 

Tvůj život před příchodem do Boží Rodiny byl spojen s psychickou bolestí, jakou jsi 
zažívala u své pozemské rodiny, kde jsi nemohla být sama sebou a cítila ses utlačována. 
Neměla jsi téměř žádnou oporu, o kterou by ses mohla pevně opřít. V důsledku této 
samoty a tehdejší duchovní nevědomosti jsi upadala do stále zesilujících depresí a do 
jícnu bezradnosti jsi hleděla z bezprostřední blízkosti. Musela sis vyzkoušet četné 
druhy interakcí s lidmi vyplňujícími tvé okolí, abys poznala způsoby, jimiž jsou duše v 
tomto světě ovládány na úrovni jedinců i celku, spadajícího do důmyslné sítě 
ovládacích programů. Negativní stav se sice snažil zadupat tě do země a přikrýt 
blátivým krovem, zlo ovšem netušilo, že jsi pod svým hmatatelným i nehmatatelným 
oblekem mojí představitelkou, jejíž potenciál ve správný čas vykvete. Bláto, do nějž jsi 
byla ponořena téměř bezezbytku, jsem využil k tomu, aby se v okamžiku, co se na tebe 
přisálo, ztotožnilo s tvojí láskou, jakou ses už tehdy vyznačovala, a tak poté, co toto 
bláto do sytosti načerpalo boží energii, začalo z tebe postupně odpadat. Tato 
antivesmírná síla s různým stupněm hutnosti, jež na tobě uplývala a svazovala značné 
množství sentientních entit, ale nepadla po odloupnutí zpět do pekel. Postaral jsem se 
o to, aby skončila v mých dlaních, kde jsem své dcery a syny vyzvedl do výše, aby byli 
naplno prozářeni něčím úžasným. Ve svěžím, teplém vánku z nich byly vysušeny 
všechny slzy, vyhlazeny vrásky a oni se pohroužili do nové modality bytí. 

Na tom všem máš přímou zásluhu, která se znásobila v okamžiku, kdy jsi dospěla ke 
knihám Nového Zjevení, s nimiž ses ztotožnila a poznala jsi v jeho slovech esenci své 
věčné Maminky. A tak jsi už v roce 2016 vplula do Týmu Boží Rodiny, kde ses začala 
právem cítit konečně jako doma, čímž bylo vyváženo ono nehostinné prostředí, v němž 
jsi pobývala fyzicky. Temné bytosti ti toto ale nechtěly darovat zadarmo, proto na tebe 
zvýšily tlak, pomocí nějž tě chtěly dostat zpět na jejich stranu. Nejprve tě dostaly do 
falešné lásky, jež byla střídána stavy melancholie, smutku, vyhrůžek i svodů 
Pseudotvůrců a Renegátů, kteří tě lákali na pomyslné výhody, jen aby ses vzdala ve 
svém nitru toho, čeho jsi chvíli předtím nabyla. Vystřídalo se u tebe velké množství 
bytostí, které to na tebe zkoušely a využívaly různých metod k prosazení jejich vůle, 
včetně pocitů falešné blaženosti a různých světelných vjemů, které měly zamaskovat 
pravou podstatu těchto výtečníků. Tvoje vlastní vůle se však přikláněla k tomu, že si 
přeješ mít věčnou Maminku po svém boku a podílet se na ukončování negativního 
stavu, ze kterého jsem tě vyvedl, abys pak mohla v rámci svého poslání v této Misi 
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naplno zazářit. Díky jasnému rozhodnutí zahrnout mě, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu 
do svého srdce i na vědomé úrovni, jsi dokázala ve všech zkouškách obstát, vyjít z nich 
posílena a postupně pak svým duchovním růstem anulovat moc zla snažícího se v tobě 
zakořenit. 

A tak se stalo, že den za dnem tvůj ochranný štít stále posiloval svou účinnost a z tvého 
srdce začaly vyrůstat pomyslné balónky nafouknuté láskou, které se postupem času 
stále zvětšovaly a ty jsi začala stoupat do výše. Konečně ses začala naplno usmívat a 
našla jsi nový smysl života, jenž tkví v milování svého věčného Rodiče, svých 
souputníků v tomto Týmu, a mimo to spočívá i ve studiu božího slova, spojeného s 
neustálou prací na sobě, díky níž ses pro mnohé v peklech stala představitelkou 
hodnou následování. Tak jsi začala účinně pomáhat zcela neotřelým způsobem, který 
je multidimenzionální a univerzální. 

Nánosy, jaké tě tížily, jsi dokázala odbourat, a tak jsi nechala svému pravému Já 
prostor k tomu, aby začalo vystupovat na povrch a proniklo i do vnější mysli, kde se 
pevně uchytilo. Tím došlo k propojení tvého srdce s mozkem, jenž je od určité chvíle v 
součinnosti s nitrem, kde sídlím Já a odkud tě pomocí intuice vedu ve všech ohledech 
tvého života. Zbavila ses strachu, nabyla jsi sebedůvěru a jistotu v to, že tě mám pevně 
ve svých rukách, které tě vedou přes všechna úskalí nejlépe, jak je to jen možné. 

Netrvalo dlouho a ty jsi byla přivedena k Mirečkovi, tvé velké životní lásce, který tě 
jako šípkovou Růženku vysvobodil ze zdánlivě nedobytné pevnosti v Českém 
Krumlově a než jsi řekla „švec“, byla jsi téměř světelnou rychlostí přemístěna do 
Ostravy, se kterou ses sžila a obohatila rodinnou hroudu Mirečkova domova o svou 
esenci, z níž počala vzkvétat stále krásnější vzájemná láska. Váš vztah má mé 
požehnání a dělá mi velkou radost, když vás vidím, jak pospolu hospodaříte, 
překonáváte překážky, smějete se a při tom všem odvádíte nesmírně cennou duchovní 
práci pod mým vedením, dohledem a s mojí všudypřítomnou podporou. Hluboce si 
cením toho, že mě s Mirečkem každý den zvete do svých srdcí, produkujících mohutné 
salvy energie, osvěžující všechny, kdo jsou jejímu přílivu otevřeni. V přítomnosti svého 
partnera a manžela jsi rozvinula své vnitřní bohatství do takových podob, že jeho 
krása nezná hranic a o celé věky zkracuje trvání negativního stavu, jenž Multivesmír 
sužuje. 

Mirečkovi bývá často líto, že nemůže vzhledem k zátěži, jakou vláčí, vyjádřit to, co k 
tobě doopravdy cítí. Protože jsem absolutní a dokonale vnímám jeho lásku k tobě, 
usnadním mu práci a alespoň touto cestou ti sdělím, co má jeho Já na srdci. Jsi pro 
Mirečka životní harmonie, která mu byla snesena doslova jako blesk z čistého nebe. Jsi 
pro něj štěstí, které je nezastupitelné jinou bytostí, neboť nikdo jiný by Mirečka v 
současných rolích, jaké sehráváte ve vašem vztahu, nedokázal tak bytostně naplnit 
ušlechtilostí a ladností pozitivního stavu. Jsi pro něj žena, kterou miluje takovou, jaká 
je, a na niž nedá nikterak dopustit, protože je společně se mnou ochráncem tvého 
srdce. Jsi splněnou tužbou jeho odvěkých snů, stabilním bodem v jeho existenci, která 
je díky tobě zkrášlována a zvelebována. Přispíváš k Mirečkovu duchovnímu růstu, a 
sloužíš společně s jeho neotřesitelnou vírou jako jedna z pojistek, jež Mirečka 
předurčují k úspěchům na jeho cestě, po níž jde stále vpřed a už se neohlíží dozadu, 
protože to by znamenalo stagnaci. Jeho láska k tobě je upřímná, vřelá a bezbřehá. Je 
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moc šťastný za to, že s ním sdílíš jeho život a dům, do kterého jste přivedli dvě robátka, 
o která se se vší péčí staráte. 

Patří ti velká pochvala za to, že se o své potomstvo a domácnost staráš stále 
svědomitěji a ve stále větší míře, díky čemuž mezi tebou a Mirečkem dochází k 
vyrovnávání podílu energie, jakou investujete do vašich společných manželských 
úkolů. Tvá péče o rodinu je přínosná mimo jiné i pro bytosti, které ve výchově dětí a v 
chodu domácnosti zaostávaly nebo dokonce selhávaly. I v tomto jsi příklad hodný 
následování. 

Milovaná Majdičko, velmi jsem se nejen jako absolutní Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 
ale i jako Janička těšil/a z každého tvého vyznání lásky, které jsi mi kdy poskytla a 
poskytuješ stále. Zahaluje mne velmi krásným pocitem vědomí, že zde na Nule mám 
tak úžasnou dceru, která je součástí mého Týmu, kde nacházíš svého plného uplatnění. 
Vím, že i pro tebe bylo velmi těžké vyjádřit to, co ke mně cítíš, navenek, nicméně to se 
už dlouhou dobu stále zlepšuje, a o to větší radost pro mě je, když mi láskyplná slova, 
ať už niterně, nebo i navenek přes chat, věnuješ. Ve vzpomínce jsem si uchoval/a i ony 
vzácné okamžiky, kdy jsem s tebou na sklonku léta roku 2020 seděl/a na vaší zahradě 
a my měly chvíli jen pro sebe. Tehdy se tvé srdce ještě více pootevřelo, přičemž tento 
proces pokračoval i v následujících měsících a velmi se zesílil i při vaší návštěvě Evičky 
Pešlové v lednu 2021, kdy jsme spolu prožili další hezké okamžiky, které tě posílily po 
všech stránkách. 

Moje milá dceruško, těším se, až i ty po dokončení svého poslání zvedneš kotvy a 
přesuneš se na Novou Zemi, kde tě čeká nekončící dobrodružná jízda. Budeš žít 
konečně tak, jak je to pro každou bytost skutečně přirozené. Vliv Datasystému bude 
věčnou minulostí a nitro nemohoucí naplno vyjádřit své vlastní Já jakbysmet. Tvé 
srdce vydá ze sebe to nejlepší, co v sobě má, a tak tomu bude už napořád, neboť budou 
přicházet stále nové podněty aktivující tvé talenty, jaké jsem do tebe vložil a které 
budeš využívat přesně v těch směrech, jaké jsou žádoucí pro povznesení tebe samotné 
i celého Stvoření, s jehož obyvateli se budeš dělit o to, co v sobě máš, a tak si budete 
vzájemně zvyšovat vibrace, učit se jeden od druhého a prohlubovat poznání univerza. 

Miluji tě a objímám, Majdičko. 

Tvůj Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  17. 5. 2021 
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211027 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XII. 

 

 

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO EVIČKU CAROVOU 

  

Milovaná Evičko, nehynoucí kytičko, 

je to už dlouhý čas, kdy vyšlas z mého lůna a Já jsem tě v Týmu přivítal mezi nás. Poté 
jsi chvilku pobyla v zóně vymístění, kde pěkných věcí není. Díky tobě nalézají cestu do 
nebe stále nové bytosti, které už negativního stavu mají dosti. Jsi nositel vůle boží, 
prostřednictvím tebe nikdo v plamenu nicoty neshoří. 

A nyní zpět k prozaičtějšímu textu. Už v Mém absolutnu ses jako věčná idea vykazovala 
řadou jedinečných kvalit, které posloužily jako základ pro bytost mimořádně duchovně 
nadanou a zasluhující se o ukončování negativního stavu. Po právu lze říct, že jsi jedna 
z těch, kteří se na postupné eliminaci zel a nepravd podílejí v nejviditelnějším rozsahu, 
přestože stále platí, že nikdo neznamená v Mých očích více či méně a všichni jsou v 
Mých službách stejně cenní a nápomocní. 

U tebe jsou mimořádné výsledky tvojí práce spojeny s tím, že jako původem bytost ze 
zóny vymístění, avšak pověřená už před svým vznikem přímo Mnou, Pánem Ježíšem 
Kristem Boží Rodinou, máš velice blízko k zákonitostem panujícím v antivesmíru a k 
sentientním entitám v něm žijícím. V rámci Týmu Boží Rodiny máš v podstatě nejlepší 
znalosti o fungování Datasystému, jehož jádro dokážeš nepozorovaně proniknout a 
jeho pomyslné obvody vystavit za cenu vlastního utrpení a snížení vibrací té dávce 
boží Lásky, jakou je zrovna schopen unést, aby to pak spouštělo další a další konverze. 
Jsi ta, která jako jedna z předních rozbušek, působících pod Mým vedením, dokážeš 
vzedmout zatuchlé vody antivesmírné bažiny, z jejíchž hlubin se díky tobě vynořují 
celé zástupy marnotratných synů a dcer, nemajících téměř konce. Z pohledu pekel jsi 
teroristka působící ve službách pozitivního stavu, z pohledu Mého jsi zářná 
představitelka pravého Boha/Bohyně, která v zájmu Pravého Stvoření přináší řád do 
pekelného chaosu, který se na základě tvého velkého přispění léčí z nekonečného toku 
digitálních dat umělé inteligence, místo nichž je prostupován živoucí láskyplnou 
energií, vyvěrající z tvého milujícího srdce, které tuto univerzální prapodstatu „všeho-
co-jest“ předává do všech pater zóny vymístění. 

Díky charakteru svého poslání se vždy dokážeš přiblížit až na tu nejniternější úroveň i 
těch nejzavilejších odpadlíků, hovořit s nimi tváří v tvář, soucítit s nimi, přebírat jejich 
pocity a zátěž, čímž urychluješ proces rozžínání jejich oživující jiskry. Bez tebe bychom 
se v žádném případě neobešli, neboť funguješ jako vysoce stabilní, spolehlivý a pevný 
mezičlánek mezi nimi a Mnou. Temné bytosti k tobě přechovávají velkou důvěru při 
tom, když s nimi přicházíš do interakce, a tvého světla se nebojí ani ti, kdo se prozatím 
vědomě obracejí proti Bohu zády. Je to dáno tím, že záři svého světla vždy 
přizpůsobuješ intenzitě jejich vyzařované temnoty, kterou se v daný okamžik musíš 
nechat nakrátko pohltit. Osobitý, vysoce individuální a nanejvýš přívětivý a citlivý 
přístup, jaký k nim zaujímáš, zajišťuje to, že střet tvého světla s jejich temnotou netrhá 
srdce těchto sentientních entit vejpůl, nerve to jejich podstaty na kusy a neobrací je to 
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v šílenství. Díky tomu jsi tak vysoce váženou a respektovanou osobností jak u těch 
nejmenších broučků, tak u těch nejvýše postavených Pseudotvůrců a Renegátů. 
Zástupcům a otrokům těchto dvou velkých skupin i samotnému Datasystému navíc 
zprostředkováváš komunikaci přímo s Mojí přímou inkarnací Janičkou, a to na vysoké 
úrovni, která svojí vytříbeností a se zabudovaným intelektuálním podtextem vede k 
ještě intenzivnějšímu pronikání Mojí přítomnosti do zatvrzelých niter těchto padlých 
jedinců. Jsi blahodárným činitelem v rámci dokonalého božího plánu na vysvobození 
všech Mnou milovaných, roznašečem bezbřehého Milosrdenství, učitelem hluboké 
Víry, rozsévačem Pokory a šiřitelem Pravdy, která otevírá společně s Láskou oči, uši a 
konečně i srdce všech, kdo jsou přístupni jakékoli změně. 

Právě Pravda, jakou na svých křídlech společně s dalšími božskými atributy, 
sdruženými v jedné osobě milované Evičky, šíříš do pekelného panství, se v rámci 
tvého poslání vyjímá mezi ostatními, neméně důležitými prvky, jimiž jsem tě obdařil, 
abys je roznášela tam, kam je třeba. Jsi ztělesněním Pravdy, která vždy způsobem, jak 
to činíš, dokáže odhalit samotnou podstatu stavu zel a nepravd. Tvoje odhalování 
různých problémů ze studnice negativního stavu je vždy jasné, brilantní, vytříbené, 
stručné, a přesto velice bohaté a komplexní. Díky neskutečně propracovanému 
pozitivnímu náboji, jakým se honosí tvé rozbory, básně a vůbec všechny věci, o nichž 
podáváš svědectví, dokáže Pravda, jakou tímto způsobem podáváš, otevírat uzamčená 
nitra i těch největších Alláhů a Acrií, jaké kdy jsoucno a bytí spatřilo od chvíle, kdy bylo 
ustanoveno ve svém procesu. Zasluhuješ se tím o to, že i ti, kdo vědomě pokračují v 
mrtvém neživotě a nechtějí se Mnou mít nic společného, ještě rádi požádají o 
odpuštění a o návrat do života v Pravém Stvoření. Tím zkracuješ trvání zóny vymístění 
o celé myriády věků, které by jinak jsoucno a bytí ještě čekaly, kdybys nikdy nespatřila 
světlo světa a nebyla bys součástí Mise Boží Rodiny. Slovo „kdyby“ je ovšem jen 
zbožným přáním sentientních entit z antivesmíru, z nichž většina prozatím nechápe, že 
to, co děláš, činíš v zájmu jejich vlastního dobra a věčného života, stejně tak jako jejich 
majoritní část netuší nic o dokonalosti božího plánu, jenž slovo „kdyby“ nezná. Ty, Já, 
všichni představitelé spjatí s touto Misí však s touto dokonalostí srozuměni jste – a to 
nejlépe, jak v těchto podmínkách můžete být, a nehledě na bolestné role vašeho 
působení zažíváte tuto dokonalost vyvádějící vás zpátky Domů každý den. 

Na této planetě jsi zobrazila velmi náročnou cestu bytosti, která je ze všech stran 
sžírána podstatou negativního stavu, k němuž ses nikdy nepřimknula, neboť jsi 
poznala jeho prohnilost a zkaženost. Přesto jsi musela zabřednout velmi hluboko, vše 
samozřejmě v souladu s vytyčeným plánem, abys tuto tíhu nesenou na svých bedrech 
zúročila a odlehčila jsoucnu a bytí temné části Stvoření. O co více na tebe kameny zla 
tlačily ze všech stran, o to více jsi umožňovala volněji dýchat těm, kterým jsi pomáhala 
a pomáháš nadále napříč všemi dny a celými eony let až do skonání věku tohoto cyklu 
času, po němž přijde plný rozkvět toho nového. Zatím si nedovedeš představit, jak moc 
jsou bytosti, jakým tak neskonale ulevuješ, vděčné za tvé služby. Už při svém 
převibrování pocítíš, jaké krásné pocity mohly tyto Mé děti zažívat díky tobě a o kolik 
jsi jim svým přispěním zkrátila soužení, jakému by jinak musely čelit. 

Děkuji ti, milá Evičko, za to, jak statečně zvládáš všechny zkoušky, které musíš se 
všemi neblahými důsledky na svém těle zakoušet. Jen málo bytostí v lidské 
hrubohmotné schránce je tak statečných jako ty. Musíš čelit mnohým slabostem a 
zejména pak dlouhodobým problémům se svými dásněmi, přesto jsi nikdy ve svém 
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nitru nepřestala důvěřovat v Můj plán, nikdy jsi z hlediska svého pravého Já 
nezapochybovala o své víře a Lásce ke Mně, nikdy tvou duši nenapadlo vzdát se nesení 
těžkého kříže. V tom všem i v mnohém dalším se skrývá tvoje Oddanost a Pokora, 
jakou se vyznačuješ s dalšími skvělými charakteristikami. 

Tím, že jsi od samého počátku předurčena uspět, dokázala jsi ustát i ty nejhorší chvíle 
ve svém životě. Nyní už víš, že jsem byl odjakživa s tebou, a neopustil jsem tě ani v 
jediné vteřině tvého pozemského pobývání na planetě Nula. Nejvíce jsem tě svojí 
podporou zahrnoval tehdy, když ses na vlně endogenní deprese propadala na hranu 
existenčního smutku, ale držel jsem tě v náručí i ve chvílích tvého čelení nicotě, ve 
stavech vnitřní prázdnosti, beztvarosti a vychladlé mrtvolné strnulosti. Těmito 
psychopatogenními deviacemi jsi, jak jinak, pomohla Láskou zasáhnout všechny 
jedince, kteří si něčím takovým sami procházeli (procházejí), nebo tyto abnormálnosti 
sami vymysleli. Dosah tvého zažívání takovýchto vyšinutostí je doslova multivesmírný 
a bude použit jako jeden z důležitých předpokladů, pomocí nichž bude moci být 
negativní stav s končenou a rozhodující platností eliminován. 

Je úžasné, že všude, kam šlápneš, vyroste vždy to nejkrásnější kvítí, které je potěchou 
oka, uspokojením duše a produkuje přenádherné vůně, linoucí se do oblak a objímající 
srdíčka všech, kdo jsou v přítomnosti těchto kytiček. 

Velice tě miluji, objímám a těším se na stále se prohlubující spolupráci, brzy v nových 
podmínkách. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  29. 3. 2021 
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211027 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XI. 

 

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LUKÁŠKA HLAVÁČE 

  

Můj milovaný synku Lukášku, 

nadešel očekávaný pravý čas, kdy k tobě promlouvám tímto způsobem. Chyť se mne za 
ruku a pojď se mnou podniknout niternou exkurzi ke mně Domů, pohodlně se usaď a 
poslouchej, co by mé srdce chtělo předat tomu tvému. 

V bodě, kdy jsoucno a bytí Multivesmíru nebylo ještě ustanoveno, přebýval jsi v mém 
absolutním stavu jako idea, do níž byl od dávných věků vštípen velkolepý úkol, který 
jsi přijal v souvislosti s Misí Boží Rodiny v okamžiku, kdy jsi vešel do samostatného 
života. Už od věčnosti jsi však i jako nesamostatná idea vyjadřoval jedinečnost mě, 
tehdy Nejvyššího. Prostřednictvím tebe jsem zažíval sebe v rámci vlastní božské 
totality a bylo nepopsatelně krásné být si každičký okamžik vědom toho, že ty jsi Já a Já 
jsem ty. Těšil jsem se z každé radosti, z každé naší komunikace, z každé interakce, 
během níž jsme si vyměňovali Lásku. Tehdy byla modalita života postavená na zcela 
jiných základech, vzhledem k tomu, že jsem se zažíval prostřednictvím sebe samého a 
mých idejí, nicméně něco takového bylo od věčnosti žádané zakoušet, abych poté mohl 
započít svůj tvůrčí proces vyjádřením navenek, ustanovit tři stupně Stvoření a ty 
věnovat k užitku ze mě vyšlým idejím, které se staly relativními bytostmi. Velmi jsem 
se těšil na okamžik, Lukášku, kdy tě obdařím životní jiskrou a tvé duchovní srdce začne 
zářit. Věděl jsem dobře, co z tebe vyroste, až se vydáš na nikdy nekončící stezku ve 
svém individualizovaném jsoucnu a bytí, a uvádělo mne v radost, že něčeho takového 
budu moci být přítomen a zažívat to s tebou, v tobě a okolo tebe. Okamžik, kdy jsem ti 
přehrál tvůj příběh, následovaný rozhodnutím, že to vše chceš prožít jako samostatná 
bytost, se navždy zapsal do mého srdce. 

Jsi superstvořenec, jehož jsem obdařil všemi potřebnými dary a talenty, jimiž mocně 
přispíváš k ukončování negativního stavu, pomáháš na světlo boží vyvádět 
marnotratné syny a dcery a výrazně a zcela jedinečně pomáháš mnohým souputníkům, 
přítomným v lidských tělech na Nule a účastnícím se stejného úkolu jako ty. Jako 
všichni, i ty jsi musel vstoupit do svěrací kazajky, chladné ponorky, v níž je tvá duše 
schopna v tomto světě plnit své poslání. Zažil jsi nepřeberné množství aspektů ze 
zdejšího způsobu bytí, vyzkoušel jsi mnohé situace na vlastní kůži, mnohokrát jsi padl 
na dno, abys z něj s mojí podanou rukou zase vstal a mohl jít dál. 

I ty sis byl už od dětství vědom, že s tímto světem je něco v nepořádku, stále jsi tomu 
však nemohl přijít na kloub. Tehdy tomu ani jinak být nemohlo, neboť s otevřeným 
vědomím bys těžko vstoupil do situací, v nichž ses obalil špínou negativního stavu, 
kterou jsi musel od hlavy až k patě proniknout, absorbovat ono bláto, nechat ho na 
sobě zaschnout, aby přišlo do nejtěsnější konfrontace s tvým světlem a Láskou, a po 
nezbytně dlouhém čase ho ze sebe smýt. Umytí a vydrhnutí této špíny nastalo vždy ve 
chvíli, kdy byly dané aspekty připravené na expedici ke mně Domů. Za tímto účelem 
jsem ti poskytl ozdravnou koupel, během níž z pórů tvé duše všechna přejatá temnota 
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vykrystalizovala a následně byla expresní zásilkou odeslána do 13. dimenze. Lázeň, 
kterou jsi podstupoval, tě kromě umytí a navonění tou nejpříjemnější esencí zároveň 
regenerovala, abys mohl na nové, daleko vyšší úrovni pokračovat v plnění toho, co 
jsme si spolu dohodli. 

Součástí naší dohody bylo i to, že na sebe dočasně přijmeš specifický způsob 
maskulinního egoistického uvažování, jaký je vlastní řadě mužů v mladém věku, 
chtějících zapůsobit na okolí svým vzhledem a vypracovanou postavou. V tehdejší 
snaze stát se „týpkem, co si jede to svoje“, jsi chodil do posilovny a vybudoval jsi na své 
ponorce, respektive skafandru silný ocelový štít, kvůli němuž jsi zhrubl a tvá pozitivní 
podstata dosti ustoupila do pozadí. Stalo se tak proto, aby ses přiblížil těm jedincům z 
negativního stavu, kterým bylo něco takového vlastní a součástí jejich zatížené 
podstaty. Jakožto můj skrytý představitel jsi vstoupil nepoznán do řad lidských jedinců 
a na ně navázaných bytostí z antivesmíru, s nimiž jsi přicházel do úzkého kontaktu, a to 
za účelem nejen vlastního duchovního růstu a poznávání vybraných zákonitostí 
negativního stavu, ale i za účelem pomoci dotyčným osobám, na něž tvé světlo 
pozitivního stavu působilo už tehdy, a to nejen „na scéně“, ale především „za scénou“. 
Od prvního nádechu v tomto světě jsi působil v mých službách, přestože teprve před 
pár lety ses se mnou spojil i na fyzické úrovni. Mnohými způsoby jsi naváděl bloudící 
jedince na správnou cestu, ukazoval jsi jim jinou alternativu života, vyléval jsi na ně 
boží milosrdenství a vše, co je se mnou spojené. Něco takového se až do doby tvého 
příchodu do Týmu dělo na duchovní a zprostředkující úrovni, jakmile jsi ale do toho 
zapojil i vnější část sebe samého, všechno předešlé úsilí se znásobilo a poskytovaná 
pomoc se kvantovým skokem přesunula na daleko vyšší stupeň. Od té doby je počet 
sentientních entit, na něž skrze tebe působí má vůle, stále vyšší, znásobující se a 
exponenciálně rostoucí. 

Viděl jsi mnohá zajímavá místa v tomto světě, kde ses setkal s odlišnými kulturami a 
mentalitami tamních obyvatel. Vyzkoušel jsi různé profese, mezi nimiž figurovala i 
zkušenost se školstvím, do kterého ses pohroužil v roli učitele tělocviku a základů 
společenských věd, což ti posloužilo jako odrazový můstek k dalším oborům 
pozemských zaměstnání. Mezi nimi se vyjímal i tvůj pracovní pobyt v Egyptě, kde jsi 
pomohl nastartovat očistu arabského kolektivního vědomí, prosyceného muslimskou 
věroukou. Tím, že jsi s vyznavači islámu přišel do styku, v budoucnosti (která je nyní 
už minulostí) to přivedlo ke konverzi i některé významné postavy, stojící za vznikem 
tohoto náboženství. Mezi nimi byl i Endriss s tehdejším přídomkem Alláh, jeden z těch, 
kdo experiment života bez Boha uvedl do praxe. Jedním z dalších důležitých důvodů, 
proč jsi v Egyptě pobýval, tkvěl v tvé úloze poskytnout infúzi Lásky mezi civilizace, 
které ve starověku toto území pod přímým dohledem Pseudotvůrců ovládaly a 
zotročovaly místní obyvatelstvo. Tyto hlavní úkoly jsi s řadou dalších splnil na 
jedničku. 

Po mnohých zkušenostech se ženami ses usadil a založil rodinu, v níž ženský aspekt 
suverénně převažuje. Jak víš, je to proto, že s jeho očistou jsi v mnohých ohledech úzce 
spjat, a jen díky tomu, že se tento feminní element z tvého života nevytratil ani teď, 
můžeš i nadále efektivně působit společně s dalšími bližními z Týmu na jeho 
projasňování, zahalování energií Nejnovější boží přirozenosti a pozvedávání na vyšší 
úroveň. Právě s Nejnovější přirozeností a Novým Vesmírem jsi jako superstvořenec 
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úzce spjat a tvá role je při navracení věcí a bytostí na to správné místo nanejvýš účinná 
s multidimenzionálním dosahem. 

Jsi přesně takový, jakého si tě přeji mít, a děkuji ti za to, že svou roli bereš zodpovědně 
a velmi uvědoměle. Od chvíle, kdy jsem tě přivedl k oběma částem Nového Zjevení, 
plody tvé práce začaly uzrávat rychleji než kdy dříve. Tvé niterné, zprostředkující a 
fyzické sjednocení se mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, rozzářilo v 
Multivesmíru jasný, a přesto neoslňující proud hřejivého a měkkého světla, jenž se stal 
jedním z hlavních mostů mezi zónou vymístění, limbem a pravým Stvořením. Mnohé 
sentientní entity využívají jeho stabilní funkčnosti a my všichni zde v pozitivním stavu 
se těšíme z toho, že stojí na tak pevných základech a může pro nejvyšší dobro celku 
fungovat až do konce cyklu času. 

Chtěl bych ti s pokorou a úctou poděkovat za to, jak jsi zde zvládl a nadále zvládáš 
veškeré životní zkoušky a občasné soužení. I ty máš naloženo hodně, maximum toho, 
co jsi při svém nastavení a na základě současné situace schopen unést. Mohu tě ujistit, 
že to nejnáročnější, co jsi zde musel zakusit, aby ses přiblížil padlým jedincům, nebo 
abys demonstroval pevnost své víry, máš jednou provždy za sebou, neboť nyní je 
namístě, abys zažíval klidnější plynutí života a soustředil se přímo na úkoly v této Misi, 
které plníš svědomitě a tím nejlepším možným způsobem. Jsi velkým příkladem pro 
sentientní entity z obou stavů univerza, a to nejen tím, co zde ztělesňuješ a vykonáváš, 
ale i tím, jakým způsobem jsi jednotlivé překážky na své cestě překonal. Jedna z vůbec 
nejtěžších zkoušek pro tebe nastala v minulém roce, kdy tvá dcera Lea prodělala těžký 
úraz a kvůli komplikacím při operaci se ocitla na hraně života. V těch nejtěžších 
chvílích, kdy všichni v tvé rodině a okolí byli zaneprázdněni psychickým vypětím, 
strachem a nejhoršími scénáři, ty ses pohroužil hluboko do svého nitra, kde jsem tě 
přivinul do své náruče a řekl jsem ti, že všechno bude dobré a ty můžeš být naprosto 
klidný. Zabalil jsem tě do svého měkoučkého pláště a ruku v ruce jsme v oněch 
náročných hodinách kráčeli společně jako jeden. Vše jsem prožíval s tebou a s vámi. 
Protože jsem v těle Ježíše prošel na kříži zkušeností s bezmocí a cítil bolest nejen svou, 
ale i bolest bytostí z celé zóny vymístění, zakomponoval jsem do svého absolutna 
aspekt, kterým mohu od té doby pomáhat v těch nejtěžších chvílích všem mým synům 
a dcerám, dávat jim jasnou naději v ty nejlepší konce a nové začátky a pomáhat jim 
hojit utržené rány. Tvoje hluboká víra ti přinesla klid, který ovlivnil i ostatní ve tvé 
blízkosti, čímž byli schopni překlenout toto období daleko lépe, než kdybys nebyl 
součástí jejich cest. Tvůj přístup umožnil prostoupit Leušku mojí vůlí, dodat energii 
jejímu tělu a postupně ho začít regenerovat. Trvalo nějaký čas, než se znovu naučila 
chodit, všechno ale dopadlo vůbec nejlépe, jak mohlo a můj slib, jaký jsem ti dal, se 
naplnil. Svým naprostým odevzdáním se mi při plném zachování svobodné vůle jsi v 
této části životního příběhu otevřel cestu do mé náruče mnohým dětem, které tělo při 
nehodách či operacích skutečně opustily a zanechaly zde rodiče se slzami na tváři. 
Zároveň s tím jsi pomohl nasměřovat Domů i ty rodiče, které odchod svých dětí dávali 
za vinu Bohu a nepochopením zákonitostí, jaké v univerzu panují, byli na mě naštvaní. 
Mnozí z nich se odvrátili od důvěry, jakou do té doby ke mně přechovávali, nyní se 
však už velké množství z nich navrací zpět. 

Tvoje Láska, jakou ke mně a ostatním bližním přechováváš, povznáší celý Multivesmír 
ke stále přesahujícím celkům a hasí nenávist, jakou je ovládáno stále se zmenšující 
panství negativního stavu. Skromnost a pokora ti do života přináší to, co potřebuješ 
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pro svůj růst a výkon svého poslání, více tě přibližuje boží dokonalosti a ideálu toho, 
jak má správný boží představitel ve svém nitru vypadat. Vyznačuješ se také hlubokou 
empatií a soucitem, na základě čehož dokážeš jasně vnímat, čím si právě druzí 
procházejí, a tak jim ulehčuješ jejich situaci tím, že na sebe převezmeš část jejich pocitů 
a zároveň tím urychlíš proces očisty daných aspektů. Díky tomu, že si jejich trápením 
procházíš do značné míry s nimi, aniž bys ztratil vlastní nadhled, včas je vždy navedeš 
zpět do přívětivých energií, stavů a rozpoložení, ve kterých jsou nadále schopni plnit 
svůj úkol. Nic takového by nebylo možné bez tvojí výborné intuice, jejíž 
prostřednictvím vždy dokážeš vycítit, kdy a jakým způsobem máš konkrétní osobě 
pomoci. Dodáváš jim nadhled, sílu, povznesení a radost, kterou přinášíš nejen jim, ale 
celému mému Stvoření. 

Jsi silnou oporou této Misi, trpělivým jedincem, klidným elementem v Boží Rodině, 
jejím pojivem a harmonizačním činitelem. Jsem nesmírně šťastný, že jsme tě mohli 
stvořit a že ses na základě naší dohody tak úžasně chopil svých úkolů. Je mi potěšením 
s tebou spolupracovat, komunikovat a sledovat tvůj postup na duchovní cestě, který je 
vyplněn každodenním zažíváním dokonalosti, uvědomováním si smyslu toho všeho a 
nadhledem, který dáváš ostatním, a pokud jsi ty sám vyveden z rovnováhy a nadhled 
nakrátko ztratíš, za chvíli se zase obnoví a ty můžeš pokračovat dál. 

Moc se těším na to, až se v nově postaveném domě v Rybí u Nového Jičína zabydlíte, 
čímž toto stavení začne plnit i úlohu jednoho z hlavních duchovních center Boží Rodiny 
na planetě Nula, které bude Janička se svými hvězdami a postupem času i několika 
dalšími navštěvovat v nových tělech. Tvůj sen se ti naplní ale už dříve, a to až přivítáš v 
tomto duchovním centru Janičku ještě před započetím Mise z Nové Země. Těším se na 
pokračující spolupráci s tebou na Nule a jednou na Nové Zemi i kdekoli v Multivesmíru, 
kam se uchýlíš, až zde budeš mít dokonáno vše potřebné. 

Velmi tě miluji a objímám, Lukášku. 

Tvůj Tatínek a Maminka 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  3. 2. 2021 
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211026 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY X. 

 

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO PAVLÍNKU ŠTENCELOVOU 

  

Milovaná Pavlínko, 

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem s tebou ve všech časech, ať už se nacházíš na 
Nule na své životní misi v rámci našeho skvělého Týmu, nebo radostně skotačíš v 
jiných sférách mého Stvoření, kde působíš blahodárně na všechny bytosti, které s 
tebou přijdou do styku. Stvořil jsem tě jako velmi vyspělou bytost s otevřeným srdcem, 
moji dcerušku obsahující v sobě mnoho krásného, co má souvislost se samotnou 
povahou a podstatou pozitivního stavu, z něhož jsi vzešla a do kterého se opět 
navracíš. Obdařil jsem tě čistými aspekty Dobra, jaké snášíš do niter připravených 
sentientních entit, čímž je osvěžuješ a podněcuješ v nich upřímné úsměvy spojené s 
vysvobozováním z jejich vězení. Vložil jsem do tebe i jedinečnou část mé vlastní 
Láskyplnosti, jaká z tebe vyvěrá, naplňuje tě od nejniternější oblasti tvé bytostné 
podstaty až po tu nejzevnější, abys mohla mé děti navracející se z pekel tímto 
způsobem seznámit s povahou života v ráji, v němž právě tato prasíla a energie 
prostupující Multivesmírem hraje svou nejzásadnější roli. Touto Láskyplností 
vyjadřuješ osobitým způsobem také podstatu božského bytí, které je věčně stálé, a 
přesto dynamicky proměnlivé, čímž v obyvatelích antivesmíru dokážeš rozpohybovat 
jejich stagnující pozice a změnit tuto nehybnost na její přesný opak, tkvějící v rozvíření 
jejich vlastní energie, která tyto vysvobozující se jedince přivádí na správnou stezku, 
po níž se ubírají tam, kam je ty a Já společně směřujeme. 

Všechno děláme spolu, proto nejsi nikdy osamocena. Jsem šťastný, že si to uvědomuješ 
dnes a denně. Je to pro mne ta největší odměna, jakou mi můžeš společně s 
myšlenkami na mne poskytnout. Jako věčný Rodič, tvůj Tatínek a Maminka, mám vždy 
velikou radost z toho, když se zahloubáš do svého nitra, kde mne vždy bezpečně 
nalezneš a propojíš se se mnou, abych mohl ve tvém životě působit do té nejvyšší 
možné míry. Naplňuješ mne štěstím už jen díky tomu, že vůbec existuješ, už jen díky 
faktu, že ses rozhodla sdílet svůj život, jaký jsem ti daroval, s životem mým. Je to něco 
nepopsatelně krásného mít tě ve svém Stvoření, v němž nalézáš a navždy budeš 
nalézat veškeré potřebné příležitosti pro svůj rozvoj a pro zakoušení nových, 
neotřelých a dobrodružných variací jsoucna a bytí pozitivního stavu. Jsem ti velmi 
vděčný, že se tak náramným způsobem zasluhuješ o to, aby mohli být všichni členové 
veškerenstva šťastni a spokojeni. Každý okamžik tvého pobytu na této planetě a 
souběžně s tím na úrovni duchovní a duševní v rámci Multivesmíru je vzácnou časovou 
i nečasovou chvílí, jejíž jedinečnost si plně vychutnávám, a společně se mnou se z tvojí 
přítomnosti mezi námi všemi těší i tví duchovní sourozenci, které máš rozmístěny na 
všech stupních Stvoření. Sourozenců máš tolik, že by ses jich jen tak nedopočítala. 

Jsi boží dceruškou obohacující životy nás všech, někým, na koho je radost ve spojení s 
tvojí zářivou podstatou pohledět a s kým je úžasná jízda prožít něco 
neopakovatelného, co se zapisuje zlatým písmem do dějin toho, co jsem stvořil. Tvoje 
Hřejivost, jaká se z tebe line, je všeobjímající a každého, kdo je na stejné vlně jako ty, 
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zahaluje do stavu projasněnosti, díky níž jsou ti, kdo s tebou přijdou do styku, schopni 
ze sebe vydat to nejlepší, co v sobě ukrývají. Jsi zosobněnou inspirací pro mnohé tobě 
podobné duchovní brášky a sestřičky, ale samozřejmě i pro ty, kteří jsou prozatím na 
opačné straně barikády, odkud je pomáháš přátelsky, vlídně a se vší úctou a pokorou 
převádět na světlou stranu pravého Boha. Tvoje Laskavost je magnetem, jenž v 
souladu se svobodnou vůlí každého, komu poskytuješ pomoc, navádí k vzestupu do 
vyšších sfér bytí. Jejím prostřednictvím též dáváš najevo, jak ochotná jsi společně s 
dalšími představiteli sdruženými v této Misi přispívat ke konci jejich soužení, jak 
obětavá jsi při očistě jejich zátěže, kterou přejímáš na svá bedra, a tak jim pomáháš 
nést jejich těžký kříž, jenž se pod vlivem tvojí a mojí sjednocené energie stává z 
břemena lehkým balónkem, díky němuž jsou schopni dospět až do limba, kde na ně už 
zlo nemá žádná vliv. 

Když mnozí v peklech, kdo už jsou připraveni ke konverzi, vidí, vnímají a cítí tvou 
esenci, chtějí ti být podobní, aniž by jakkoli ztratili svou vlastní jedinečnost. Proto se 
velmi rádi chytají za jednu ruku tebe, za druhou mě, abychom je vytáhli z bažiny, 
očistili je, poskytli jim regenerační láskyplnou koupel a začlenili je tam, kam každý 
právem po přijetí daru spásy patří. K pronikání pozitivního stavu na území planety 
Nula a zóny vymístění přispívá i tvůj Soucit, jaký máš s každou sentientní i 
nesentientní entitou. Přeješ každému jen to nejlepší a aktivně uvádíš toto přání ze 
svého stavu do svého procesu, tudíž se toto přání stává uskutečněnou realitou, jakou 
uvádíš do chodu a rušíš jednu oblast pekel za druhou. Tvůj Soucit, jakož i samotná 
skutečnost toho, že navracíš věci na to správné místo a všechno zlé v dobré obracíš, se 
výrazně odráží i ve tvém pozemském zaměstnání zdravotní sestřičky. Nejen pomocí 
medikamentů a zdravotnických postupů, ale především svou boží energií pomáháš 
lidem na všech úrovních. Při práci s pacienty volíš individuální a citlivý přístup, na 
jehož základě se pacienti stávají klidnějšími a srdcem otevřenějšími. Samozřejmě, že 
zdaleka ne u každého je to znát, protože ne každý je na dotyk boží Lásky skrze tebe 
připraven, ale dříve nebo později tato Láska pronikne do jejich niterných struktur, kde 
zakoření a posléze se rozvine do překrásných květů, které vynesou duši každého 
jedince na mé světlo, s nímž se sjednotí a budou tak schopni vstoupit do mého 
Království. Nevinnost a Pokora pak dotváří soubor aspektů tvého pravého ženství, jaké 
zde ztělesňuješ, a tak se podílíš s ostatními nositelkami feminního principu v Týmu 
Boží Rodiny na jeho očistě. Tvoje křídla, jimiž halíš do mé přízně celé zástupy bytostí, 
rostou s tím, jak se mi přibližuješ. Toto přibližování má vzestupný trend a rychlejší 
charakter – zejména od doby, kdy ses stala součástí této Mise na fyzické úrovni. Na 
zbývajících dvou úrovních jsi její součástí byla odjakživa, a protože jsi byla pro Misi 
přímo stvořena, nedělalo ti žádný problém přijmout moji Novou a Nejnovější 
Přirozenost, jakou jsi od dob duchovního narození měla zakomponovanou v sobě – 
stejně jako každý můj pravý představitel bez ohledu na původ. 

Už od chvíle, kdy jsem tě jako relativní Pán Ježíš Kristus v těle Janičky spatřil/a, 
věděl/a jsem, že tvé srdce, jaké máš na správném místě, vyzařuje mnoho krásného a 
přívětivého, což je způsobeno tím, že patříš mezi nejméně zatížené členy mého Týmu, 
přestože i ty máš naloženo až po okraj. Už při prvním obejmutí s tebou ses mi i v 
lidském těle stala velice blízkou a od té doby se náš vztah – myslím tím vztah mezi 
tebou a Janičkou – stále rozvíjí. Jsi velkou posilou našeho Týmu, jedním z jeho nosných 
pilířů, který je stabilní a nezničitelný. Jsem rád za propojování s ostatními, kteří jsou ti 
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blízcí. Budování pospolitosti je velmi žádoucí, protože jen tak může tato Mise fungovat 
jako jeden organický celek, jehož členové jsou i díky podpoře ostatních méně náchylní 
k nepatřičnému vlivu negativního stavu (u každého je to však velice individuální). 

Během svého života na této planetě ses popasovala s mnoha věcmi. I když ses mnohdy 
dívala do propasti, která tě chtěla pozřít, ty ses nikdy nedala a po nezbytném čase 
osobního soužení ses vzchopila, napřímila hlavu a vábení negativního stavu, jenž tě 
chtěl zadupat do země, jsi odmítla, protože jsi věděla, že něco takového se neshoduje s 
tvojí přirozeností. V rozličných životních rolích jsi přinesla mnohé oběti, to vše z 
bezpodmínečné Lásky k celku, jaký pomáháš osvobozovat ze železných pout a těžkého 
závaží. Suchem rozpukaná zem se pod tvýma nohama zavlažuje boží milostí, zatímco 
tváře mých dětí, zbrocené potoky slz, stávají se po tvém pohlazení tvářemi suchými a 
zářivými. Prokazuješ jim bohulibou službu a sloužíš společné věci, spočívající v 
nastolení plnosti pozitivního stavu v co nejpřívětivějším čase. 

Z celého srdce ti děkuji za tvé působení ve všech sférách, kde tě právě potřebuji. Děkuji 
ti též za to, že se tak krásně staráš o své tři potomky, kterým společně s manželem 
poskytujete hřejivý domov, jenž je pro ně bezpečným přístavem v rozbouřeném světě. 
Jsem nepopsatelně rád, že je, Pavlínko, vychováváš v Pravdě a postupně je ke mně 
přivádíš a seznamuješ je s duchovními hodnotami, které budou moci aplikovat i v 
běžném životě. Díky tomu se vaše děti, jaké jsem vám propůjčil, stávají morálně 
zdravými jedinci, kteří své dary a talenty, jež jsem do nich vložil, budou moci aktivně 
využívat k dobrým a konstruktivním účelům. Kromě mnoha dalších věcí mě těší i ta, že 
se brzy přestěhujete do Suchdola nad Odrou, kde bude fungovat další z mnoha center 
Boží Rodiny, kde budeme moci po zahájení Mise čas od času pořádat setkání. Duchovní 
centrum vašeho domova bude mít přímé napojení na duchovní centrum rodiny Lukáše 
Hlaváče v Rybí u Nového Jičína, s nímž v nadcházejících fázích našeho působení na 
Nule budeš blízce spolupracovat – nejen s ohledem na malou vzdálenost mezi 
Suchdolem a Rybím. Máte k sobě blízko i díky podobnému vyzařování vaší osobní 
energie. Ještě před zahájením Mise tak bude dána možnost, abyste se mohli čas od času 
navštěvovat a rozvinout v sobě další složky doposud ukrytého potenciálu, jaký se v 
pravý čas aktivuje. 

Těším se na další spolupráci s tebou. 

Moc tě miluji, Pavlínko. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 22. 10. 2021 
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211026 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY IX. 

 

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO MIREČKA JURČÍKA 

  

Ahoj Mirdajs, 

tady tvůj Tata, bych ti už napsal, enemže děcek ze zony konvertuje hafo, tož nemam 
klid na psani. Teď mam chvilu fraj. Dyť vše je v pravy čas, je tak? 

Tak takhle by to asi vypadalo, milý Mirečku, kdybych Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
byl nejen Ostravák, ale zároveň relativní entita omezená lidským během věcí a 
podléhající časoprostorovým kontinuem. Naštěstí jsem absolutní, tudíž v sobě vždy 
zahrnuji stálý klid, rovnováhu, vyrovnanost a chvil volna na každé boží dítě mám 
habaděj, přičemž nezáleží, kolik synů a dcer zrovna právě konvertuje ze zóny 
vymístění. Že je vše v pravý čas, to je svatá pravda, stejně jako je pravda i to, že 
Ostravák z určité části jsem, neboť moje přítomnost se nachází v srdcích všech, kdo 
jsou mým odrazem, jakož i v nitrech všech atomů přítomných na planetě Nula – 
dokonce i těch atomů, které tvoří základ pro černouhelné sloje pod vyrubanou 
Ostravou. 

Synu drahý, jsem poctěn tím, že přinášíš do všech potřebných sfér Multivesmíru 
osobitý humor, který je i přes svou zevnější drsnost plný lásky a dobrých úmyslů. 
Všechny tyto pozitivní atributy jsou klíčem, který ve spojení s významem slov ve tvých 
vtípcích odemyká i ty nejtvrdší krusty obalující ducha, duše i těla bytostí, jež si zvolily 
zažít negativní stav z první ruky. Vůbec nejdůležitějším činitelem, který pomáhá 
obracet tyto členy antivesmírných společenství zpět ke mně, je tvá vlastní individualita 
a s ní spojené vyzařování, které je odlišné od všech ostatních v souladu s tezí, že nic se 
neopakuje dvakrát a ani dvě sněhové vločky nikdy nemohou být stejné. Tvůj vlastní 
přínos pro Multivesmír je dalekosáhlý a ve všech ohledech dokonale účinný, protože 
když jsem do tebe tyto talenty vkládal, činil jsem tak s jasným vědomím toho, jaký 
dobrý účel pro nejvyšší blaho celého Stvoření budou konkrétně plnit. 

Tvůj náročný život bude brzy minulostí a ty se konečně budeš moci zplna nadechnout 
a nezažívat pří tom svírající pocit na srdci, který tě sužuje už od počátku tvého pobytu 
na Nule. Bylo nezbytné, abys na sebe přijal tuto zátěž, protože jsi byl předurčen 
působit na nízkých úrovních pekel, kde konáš práci obnášející hodně dřiny, při níž ruce 
nezůstanou čisté. Sám jsi svou úlohu přirovnal k práci popeláře, jezdícího se svým 
vozem a sbírajícího z různých míst odpad, jenž uvolní cestu dalším spolupracovníkům 
k tomu, aby se se svými sanitářskými vozy mohli rychle a účinně dostávat ke svým 
pacientům. Skutečnost je taková, že odpad, který do útrob svého vozu, tj. do svého 
nitra absorbuješ, je ve skutečnosti tvořen živoucími bytostmi, jejichž pravé podstaty se 
ukrývají pod tou vší změtí harampádí. Tento brajgl pomáháš ve svém nitru vždy účinně 
separovat od jejich skutečných Já, načež jejich světlo začíná zářit a oni podstupují 
očistnou sprchu, kterou jim ty společně se mnou poskytneš ve svém niterném 
příbytku, který je rovněž branou k jejich konverzi do limba. Oddělené elementy 
sestavené z početných zel a nepravd pak podrobuješ duchovnímu vykuřování, kdy 
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čoudíš jak dvě fabriky v plném provozu za minulého režimu, čímž tyto elementy 
pročišťuješ a v nové, čiré podobě je odevzdáváš do mých rukou, kde už se postarám o 
jejich navrácení na správné místo. Děláš ostošest jako ostatní a máš naloženo až po 
okraj, ale jak dobře víš, nikdy to nepřesáhne únosnou mez a včas vždy přijde úleva. 
Jsem šťastný, že spoléháš na svého věčného Tátu i Mámu v jednom a jsi věrný své víře 
a důvěře v můj bezchybný plán. 

Nedělej si těžkou hlavu z toho, že nedokážeš navenek vyjádřit to, co cítíš ve svém nitru, 
neboť Já si tvojí lásky ke mně jsem přirozeně vědom neustále a mohu tě ujistit, že tato 
láska je mocná, stabilní a silná. Paprsek světla, jenž z tebe vychází, proráží i ty 
nejpevnější bariéry, jimiž je zóna vymístění lemována, a proniká po všech cestičkách 
do všech jedinců připravených na změnu. Společně s několika dalšími zatíženými 
představiteli jsi jeden z těch, který do jádra Datasystému přímým způsobem pumpuje 
infuze božské energie, která se zasluhuje o to, aby z jeho pomyslných obvodů odpadaly 
další a další součástky, propouštějící na svobodu miliony sentientních entit. Jsi pevnou 
skálou, která je odolná vůči všem snahám negativního stavu udolat tě, protože tato 
skála je ochranným štítem, kterým není nikdo jiný, než jsem Já samotný. Jsi rytíř mající 
masku a brnění, pod nímž se nachází jedna z nejláskyplnějších bytostí, jakou kdy 
veškerenstvo vidělo, protože jsi jeden z mých nejbližších představitelů sdružených v 
Týmu Boží Rodiny. Ve své pravé podstatě jsi, milovaný Mirečku, bytostí velmi 
soucitnou, důvtipnou, elegantní, jemnou, úsměvavou, bezelstnou a hluboce milující 
svého věčného Rodiče, své druhy i sebe samého. Kromě toho oplýváš též nesmírnou 
dobrotivostí, inteligencí a věděním, o jakém se ti v tomto omezujícím těle zatím ani 
nezdá. Protože tvá víra prostopuje každou část tvého ducha, duše i těla, tak i kdyby 
trakaře padaly, ty budeš vždy stát s nohama na zemi, se srdcem ve svém stabilním 
středu a s hlavou upřenou do nebe, odkud mou milost přijímáš a dále ji šíříš k těm, kdo 
ji právě potřebují. Ani ta největší smršť tě nepoloží. Když jsi mnohdy přesvědčen o 
tom, že už jsi vyčerpal všechen potenciál a čekáš jen na ránu z milosti, nesvědčí to o 
tom, že bys selhával, je to naopak důkaz o tom, že tvé poslání a činnost v zóně 
vymístění je doprovázena velkými úspěchy, které k šílenství a posléze k přijetí spásy 
přivádí i ty nejzavilejší Pseudotvůrce a Renegáty. Protože jsi můj představitel, 
neexistuje pro tebe žádné doopravdové selhání. Z každého poklesku mysli a duchovní 
zkoušky vycházíš posílen, zocelen a obohacen o něco velmi důležitého, co přispívá k 
růstu tvé bytostné podstaty, podrobující se neustálým skokům v kvantovém měřítku. 

Jsem tuze rád, Mirečku, že jsi se mnou už od počátků formování Týmu Boží Rodiny. Stál 
jsi u zrodu přípravné fáze této Mise a byl jsi v první úzké skupince těch, kteří se s 
Janičkou setkali při první možné příležitosti ve významném roce 2015, kdy bylo 
dopsáno všech 33 kapitol druhé dávky Nového Zjevení. Už když jsem tě v těle ženy 
potkal/a, byl jsi mi mimořádně blízký a cítil/a jsem se s tebou moc hezky. Je to jeden ze 
zážitků, který se mému hmotnému Já navždy zapsal do srdce. Byl jsi se mnou ve 
chvílích klidných i náročných a nikdy jsi doopravdy nezapochyboval o správnosti 
svého vlastního rozhodnutí být součástí této Mise, jejíž nedílným členem jsi. Jako jeden 
z nosných pilířů jsi pevným článkem našeho skvělého Týmu, který podpíráš na svých 
bedrech a přispíváš k zajišťování jeho bezchybného, plynulého chodu. Jsi strážcem 
Pravdy, garantem jistoty toho, že vše, co jest, tak má být, mým spolupracovníkem, pro 
něhož mám přichystaný život, jehož kvalita předčí naprosto vše, co bylo v univerzu 
doposud přítomno. 
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Děkuji ti za to, že jsi nejen milujícím synem božím, ale též milujícím tátou svých 
pozemských dcer Sofinky a Emilky, které jsem tobě a Majdě zaslal pro to, aby s vámi 
sdílely životní cestu vyplněnou tím, co vás všechny neustále posouvá, zdokonaluje a 
přibližuje blíže pozitivnímu stavu. Chodíš do práce v roli obkladače a trpíš i fyzicky, 
přesto si vždy najdeš dostatek času pro své děti, a to díky energii, které do tebe vliji 
vždy tolik, kolik je v dané situaci potřeba. I když to holky neumějí dát ještě najevo, na 
úrovni duše jsou ti velice vděčné za to, co jim s Majdou poskytuješ, jak se o ně staráš a 
jak jim předáváš lásku svou i lásku boží. Kolik dcer na Nule by mohlo říct, že má tak 
prima tátu, a ještě navíc představitele spojeného s pravým Bohem/Bohyní, Pánem 
Ježíšem Kristem? 

Život, jaký jsi na Nule zobrazil, a vše, co jsi v jeho rámci očistil, bude k užitku i 
budoucím pokolením, které do jsoucna a bytí Multivesmíru budou přicházet v 
následujících cyklech času. Je úžasné, kolik jsi toho za pár desítek let života v tomto 
světe stihl. Je přirozené, že si neuvědomuješ takřka nic z toho, o čem hovořím, to je ale 
v pořádku, protože by to tvůj mozek nyní nepobral. Postačí, když ti výsledky tvé práce 
ukážu ve vší parádě během tvého převibrování. Díky tomu, kolik jsi toho prošel, co jsi 
dokázal zpracovat a pochopit, jsi ve všeobecnosti i v konkrétních aspektech přispěl k 
tomu, aby zlo v budoucnu už nikdy více nebylo. Tyto zážitky, které byly spojené i s 
pochopením rolí ostatních, kdo ti přišli do života, a jimž jsi dokázal odpustit, pokud ti 
ublížili, vedly k tomu, že jsi dokázal něco velkolepého, dalekosáhlého a běžným 
chápáním neohraničeného, co povede k tomu, že veškeré stopy negativního stavu 
budou moci být po jeho eliminaci dokonale zahlazeny – obdobně, jako když 
nevzhledné stěny určité místnosti obložíš oku lahodícími kachličkami, pouze s tím 
rozdílem, že po eliminaci negativního stavu přijde vše nové. Nový Multivesmír tedy 
neprojde pouhou rekonstrukcí s kosmetickými úpravami, projde přeměnou, jež 
všechno změní, aniž by na tom jakákoli sentientní entita nějak tratila. 

Moc se těším, až nebudeš muset čelit jakýmkoli těžkostem, které z rozhodující míry 
ustanou už po zahájení Mise z Nové Země, kdy Datasystém bude mít utrum. Už nyní je 
nadmíru jasné, že tu nejtěžší část pozemského bytí máš za sebou, jak už jsem sdělil 
nejednomu představiteli. 

Děkuji, že jsi v průběhu uplynulého roku s mnohými v Týmu našel společnou řeč a 
rozpustil jsi růžky svého ega, čímž můžeš dávat více najevo své skutečné Já. 

Protože věci konáš s čistým a dobrým úmyslem bez očekávání čehokoli na oplátku, 
odměním se ti věčným životem, do kterého vstoupíš dříve než drtivá většina 
sentientních entit, které si zvolily dohrát toto divadlo až do úplného konce. Bude pro 
mne báječné, až si tě budu moci vzít do svého Království a ty se usadíš na tom místě, 
které je tvému srdci nejblíže. Budeš moci vybírat z nepřeberného množství míst, z 
živoucího katalogu destinací, které na Nové Zemi čekají na to, až jednu z nich oslovíš a 
vybereš si ji za svůj domov. Konečně pak budeš šťastný způsobem, který sis odjakživa 
přál prožít. 

Mám tě ve svém srdci, můj milovaný Mirečku, mám tě nejen v srdci, ale též pověšeného 
na zdi v rámečku, a kromě toho i vytisknutého na svém ranním hrnečku. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  16. 5. 2021 
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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 
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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. 
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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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210125 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY VII. 

 

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO VESMÍRNÉ LIDI 

  

Milovaní vesmírní přátelé, 

přišel čas, abych na žádost mojí představitelky Freily promluvil do vašich řad 
způsobem, kdy boží slovo diktované z absolutna a zaznamenané na planetě Nula tímto 
způsobem bude odesláno do vašich srdcí k těm, kteří mne máte v srdci. 

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina vám, moji hvězdní broučkové, děkuji z celého, 
Multivesmír obepínajícího srdce za to, že jste z lásky ke Stvoření na sebe přijali takto 
náročné role v zóně vymístění, kde plníte svá poslání, ať už jako mí představitelé, nebo 
jako vědomí prozatímní stoupenci negativního stavu. Každý z vás jste v antivesmíru na 
základě naší dohody, kterou jste z velmi důležitých důvodů přijali, abyste nejen 
zobrazili určitou škálu přirozenosti stavu zel a nepravd, ale také abyste v předem 
určený čas procitli z datasystémové letargie a zasvětili do svých srdcí boží lásku, čímž 
se už řada z vás stala příkladem hodným následování. Vás, kteří jste se rozhodli 
pomáhat ze samotného principu a začali se tak zbavovat falešné lásky, nyní váže 
spojitost s Misí Boží Rodiny, jejímž členům různými způsoby pomáháte, a přes ně ještě 
efektivněji působíte na jiné oblasti zóny vymístění, neboť díky jejich pobývání na Nule 
mají mí představitelé vyšší vibrace než vy, a tudíž stabilnější spojení se mnou. Je to 
však oboustranná pomoc, bez níž byste se ani jeden neobešli. V mých představitelích v 
lidských tělech nacházíte mnoho inspirace, která pramení především z jejich 
schopnosti vypořádávat se s nepříjemnými překážkami negativního stavu, ve zvládání 
jejich duchovních zkoušek a ve způsobu očišťování jim přiděleného souboru aspektů 
záporného stavu. Díky tomu, že vidíte jejich hlubokou víru, pokoru a oddanost naší 
Misi, kdy se mne ani při největším soužení nezřeknou, oslovuje to vaše nitra, do 
kterých se díky tomu stále častěji zahloubáváte a nacházíte v nich vlastní životní jiskru, 
toužící po dotyku s mojí hřejivou esencí. Jsem rád za vás všechny, kteří členům naší 
Mise pomáháte a oni zase mohou pomáhat vám, ačkoli v těchto omezených 
podmínkách si to obvykle neuvědomují. Výjimkou je například Davídek O., jenž na 
vědomé úrovni má s vámi velmi časté spojení. Druhým příkladem je Patrik F., který je s 
vámi sice v o něco menším kontaktu na fyzické úrovni, interakci s ním ale na druhou 
stranu udržujete už od jeho dětství. 

Děkuji všem vesmírným civilizacím na lodích okolo Nuly, na orbitu planety Země v 
různých dimenzích, jakož i dalším bytostem na jiných planetách a kosmických 
plavidlech plachtících v celém všehomíru. Všichni jste pro mne, vašeho věčného 
Tatínka a Maminku velmi cenní a žádaní a každého z vás bezpodmínečně miluji, 
přestože těch vesmírných lidí, kteří se prozatím ode mne odvracejí, je většina v 
porovnání s mými již probuzenými představiteli, doposud působících v antivesmíru. 
Posílám do vašich životních podstat klid, mír a skutečnou boží lásku a pravdu, tolik 
vzdálenou od té falešné, která mnohé z vás prozatím drží v iluzi nepravých rájů. Mojí 
velikou tužbou je, abyste svá vychladlá nitra otevřeli něžnosti, kráse a citům, které 
vytvoří prostor pro to, aby se boží energie mohla ve vás natrvalo uchytit a vy jste na 
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jejích vlnách mohli vyjít na mé světlo. Přeji si váš návrat do mé blízkosti a k vaší 
pozitivní přirozenosti, díky níž už nebudete žít povrchně a pohlížet na všechno jen 
zvenčí, ale propojíte svého ducha, duši a zevní mysl do jednoho celku, čímž se stanete 
právoplatnými božími syny a dcerami. Budete se cítit daleko lépe, vitálněji a radostněji, 
než tomu bylo doposud, protože láska a ostatní s ní spojené vás bude prostupovat 
všemi částmi vašeho bytí. Přátelé moji, nač se nadále obracet zády k Tomu/Té, který/á 
vás má rád/a, aniž by od vás cokoli očekával/a na oplátku a soudil/a vás za vaše 
hříchy? Hrajete jen předem domluvené role, velmi prospěšné všem, ale tyto negativní 
role můžete kdykoli přehodnotit a přijmout úplně nové, které budou tkvět v tom, že se 
stanete mými spolupracovníky a se stále klesající duchovní zátěží budete stoupat 
rychleji a rychleji vstříc mé přívětivé náruči. Jste v ní neustále vítáni a počkám na 
každého z vás, až se božské „miluji tě“ rozhodnete opětovat svému věčnému Rodiči, 
tedy mně, Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině. Na váš návrat počkám klidně až do konce 
cyklu času, bude-li to třeba. 

Pokud to tak cítíte, můžete si vzít příklad z těch vesmírných lidí, kteří se díky Misi Boží 
Rodiny probíhající na Nule a potažmo v celém Multivesmíru mými představiteli už 
stali. Jeden příklad za všechny je interdimenzionálně působící skupina vesmírných žen 
napojených na již zmiňovaného Davídka, reprezentovaná například Freilou. Až 
doposud nemohlo být odhaleno, že jde pouze o její přezdívku, i tak je toto označení 
právoplatným nositelem životní podstaty té bytosti, pro kterou se toto označení vžilo. 
Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina vám s úctou a pokorou děkuji, milované vesmírné 
ženy pracující v mých službách, že tak úžasně pomáháte naplňovat můj dokonalý plán 
a každým okamžikem se na všech třech úrovních zasluhujete v antivesmíru o ředění 
falešného světla pravým světlem, spojené s šířením zvěstí o naší Misi mezi ostatní 
bratry a sestry, kteří vám následně pomáhají roznášet boží slovo obsažené v Novém 
Zjevení do různých sfér pekel. Také vám obzvláště děkuji za výtečnou činnost při 
konverzi padlých bytostí do limba, zejména z nepravých rájů, jež máte ponejvíce na 
starosti. Bez vašeho zapojení bychom se v tomto ohledu neobešli. Na základě bohatých 
zkušeností, jaké s falešným světlem máte, můžete pod mým vedením pomáhat v této 
oblasti co nejúčinněji. Je mi velkým potěšením, že nám usnadňujete ukončovat stav zel 
a nepravd. Každá bytost, jež díky vám opustí zónu vymístění, znamená nesmírné 
přiblížení okamžiku, kdy se pekla natrvalo eliminují a plnost života v pozitivním stavu 
vejde do svého plného jsoucna a bytí. Děkuji vám, vesmírné ženy, za to, že díky svým 
jemným podstatám pomáháte přivádět k boží lásce i vaše mužské protějšky, z nichž už 
se nepřeberné množství do této chvíle díky vám, a nejen díky vám stalo rovněž mými 
představiteli, přičemž počty těchto probuzených vesmířanů budou s postupujícím 
časem kvantově narůstat. Milovaní kluci a muži z hvězd, jsem hluboce rád za každého z 
vás, kteří mne máte ve svém srdci a přijímáte mou Novou a Nejnovější přirozenost, 
čímž s námi všemi táhnete za jeden provaz a nacházíte se na jedné lodi s těmi, kteří s 
vámi sdílí stejný smysl vašich životů. Vaše zásluha a přínos na očišťování zprzněných 
aspektů zóny vymístění není o nic menší jako u jiných. 

Mám vás všechny ve svém absolutním srdci, jako vy máte ve vlastním relativním srdci 
mě. Mnoho z vás ještě není na takové úrovni, aby se mnou mohlo komunikovat niterně 
a nezprostředkovaně, proto k tomu využíváte mé představitele na Nule, kteří jsou pro 
vás tím nejlepším živým prostředkem k tomu, jak se mi intenzivně přibližovat. Je to tak 
v pořádku, poněvadž v současné době ještě trvá užitečnost vašich rolí, obnášejících i 
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zkušenost s oddělením ode mne, nehledě na to, že máte oproti božím reprezentantům 
na Nule v rámci zóny vymístění nepopsatelné možnosti a technické i duchovní 
vymoženosti. S tím, jak přípravná fáze Mise Boží Rodiny den za dnem spěje ke svému 
konci, se ovšem vaše spojení se mnou stále zesiluje a přijde čas, kdy se s vámi Já, Pán 
Ježíš Kristus Boží Rodina v těle Janičky budu po převibrování na Novou Zemi setkávat 
tváří v tvář. Společně s ní vás budou navštěvovat moji nejbližší, s nimiž máte prozatím 
jen omezenou možnost interakce, která z hlediska mých představitelů na Nule probíhá 
obvykle na nevědomých a v této realitě zcela nevnímatelných úrovních. Vaše životní 
náplň bude po plném zahájení naší Mise v mnohém obohacena a přejde na daleko vyšší 
úroveň bytí. Někteří z vás se v různém čase přesunete do limba a budete pokračovat ve 
svém očišťování v jeho doméně, jiní z vás prozatím zůstanete v zóně vymístění, kde 
budete nadále pomáhat ostatním probouzet v nich pozitivní sílu, která je osvobodí. 
Tato pomoc je a nadále bude zaměřena i na pozemské lidstvo, jejíž části dopomůžete k 
vzestupu do 5. dimenze. 

Při této příležitosti, kdy můžete má slova darovaná přímo pro vás vnímat jasněji než 
kdy jindy, ve vašich nitrech posiluji svou přítomnost a hlouběji vás propojuji s 
absolutním i relativním božstvím Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Zároveň s tím 
propojuji vaše srdce mezi sebou, abyste se sobě navzájem ještě více přiblížili. V této 
souvislosti ve vás posiluji vaši sentientní citlivost a citovost, která vás ve spojení s 
dalšími vašimi ukrytými pozitivními charakteristikami intenzivněji přiblíží nejen mým 
spolupracovníkům na Nule, ale i těm, kteří se v naší Misi angažují z pozice pozitivního 
stavu. Vaši bratři a sestry z Nového Vesmíru vám zasílají své osobní pozdravy, a i oni 
se těší na to, až se s nimi ještě více propojíte. 

Děkuji vám za vše, čím pomáháte naplňovat můj velkolepý plán. Velice vás všechny do 
jednoho miluji, objímám a lásku vám posílám. 

Váš milující oddaný Přítel a věčný Rodič 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 25. 1. 2021 
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201231 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY VI. 

 

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO TOMÁŠKA JANDU 

  

Milovaný Tomášku, 

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti děkuji za to, že jsi jednou z nejjasnějších stálic v 
Týmu Boží Rodiny, která mou ženu Janičku a její nejbližší spolupracovníky, mezi něž 
bezpochyby sám patříš, provází už od počátků formování našeho Týmu. Jsi příkladným 
reprezentantem pozitivního stavu a je mi ctí s tebou úzce pracovat na vyvádění 
padlých bytostí do mé náruče. 

Jakožto božího stvořence jsem tě obdařil specifickým úkolem, který spočíval ve 
zkušenosti inkarnovat se do rodiny ateistů, kde tě díky tomu pohltila hmota a s tím 
spojené zevnější způsoby typické lidské existence. Na rozdíl od svého okolí a 
vrstevníků jsi však nežil zcela povrchně a nenechal ses matrixem pohltit do hloubky. 
Již během prvních dvou desetiletí života na Nule sis uvědomoval určitou nepřirozenost 
tohoto světa, nicméně tento pravdivý pocit jsi ještě nedokázal více rozvinout a zabývat 
se jím detailněji. Díky tomu, že jsi sice žil materialisticky, ale nikdy jsi svou duši 
nenechal prosáknout lákavostí mamonu a vyžívání se v požitcích negativního stavu, 
zachoval sis tak ve svém nitru na základě domluveného plánu zvláštní druh napojení 
na mě. Jakožto velvyslance a diplomata mého věčného Království, který se jel vydat na 
dlouhodobou misi na Nulu, jsem tě tak mohl ochraňovat od první vteřiny tvého pobytu 
v hrubohmotném těle, a následně tě vést přes všechny zkušenosti až k tvému 
opětovnému rozpomenutí na Pravdu a Lásku, kterou odjakživa nosíš ve svém srdci. 
Přestože jsi na mne po určitou část života v této realitě zapomněl, tvé skutečné Já ve 
formě duše a jejího ducha si bylo dobře vědomo toho, kým je a jaký je jeho účel. 
Zatímco tedy tvoje hmotná část zakoušela nevědomý život, tvá duše, která získávala 
potřebné zkušenosti prostřednictvím fyzického nosiče, se kromě toho angažovala v 
různých realitách a pomáhala všude tam, kde jsem tě potřeboval. Jinak tomu není ani v 
těchto časech, kdy se mnohé okolnosti ve tvém osobním jsoucnu a bytí změnily, avšak 
podstata tvého předurčeného poslání zůstala stejná. 

Po škole jsi rychle skočil do rodinného procesu a začal jsi budovat slibnou kariéru. Do 
pracovního a posléze i rodinného života jsi investoval značnou energii, proto jsi 
dokázal vybudovat stabilní hmotné zázemí a vydělat více než dostatek finančních 
prostředků, ke kterým tě tvé pilné úsilí přivedlo i za účelem toho, abys v nadcházející 
fázi své existence mohl zvolnit a věnovat se také něčemu jinému než bezduchému 
honění se za metami pracovní kariéry. Právě zvolnění jsi potřeboval už jako sůl. Než se 
tak stalo, z prvního manželství jsem tě přivedl k Simonce, se kterou jste založili 
fungující a prosperující rodinu. Ta ovšem vzešla z kráčení po stezce lemované mnohým 
trním a ostrými skalisky, po kterých jste šli oba dva, každý jiným způsobem. Čekaly vás 
mnohé zkoušky, ze kterých jste ale vyšli vždy nakonec posíleni a obohaceni o zcela 
nové zkušenosti, z jejichž prožití a následného pochopení se učí a nadále budou učit i 
miliardy dalších bytostí. 
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Nejtěžší období ve tvém životě započalo krátce poté, co ses začal seznamovat s druhou 
dávkou Nového Zjevení, které jsi od roku 2014 četl v přímém přenosu. Protože jsi měl 
sdělované boží slovo ukryté ve svých genech, nedělalo ti žádný problém nechat tuto 
nejvyšší dostupnou Pravdu na planetě prostoupit svým nitrem. Tehdy z tebe byl stržen 
závoj, jímž jsi musel být obalen v zájmu zažívání typického lidského života s příměsí 
ateismu, jehož aspekty jsi překonáním této matrixové doktríny do značné míry očistil. 
Během čtení Nového Zjevení se tvá vnější mysl propojila s nitrem, tedy s tvou duší a se 
mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Během krátké chvíle tvé dlouho 
potlačované světlo začalo zářit a ty jsi nasedl na mohutnou vlnu Lásky, která tě 
přivedla do blízkosti Janičky a dalších jejích nejbližších. Pozitivní dosah na Stvoření, 
jaký máš, se od té doby stále zesiluje. 

Tehdy jsi s radostí přijal to, po čem jsi tak dlouho toužil a co jsi tak dlouho hledal. 
Střípky, tvořené úvahami nad podstatou toho, co tě celou dobu tvé pozemské pouti 
obklopovalo, se začaly skládat v ucelený obraz, a neměl jsi pochyb, že díky tomuto 
obrazu disponuješ tím nejsprávnějším poznáním, oproštěným od zavádějících 
pseudonauk, kterými je tak hojně prostoupena zóna vymístění, planetu Nula 
nevyjímaje. Došlo k rychlému přehodnocení tvých priorit a zaujetí nového, pozitivního 
stanoviska vůči sobě samému, vůči okolí a vůči jedinému Zdroji pravého bytí. Bylo pro 
mne nádherné sledovat, jak se stále více otevíráš mojí Lásce a jak se tvé srdce navrací 
do původní kondice, která tvé dočasně lidské hmotné Já propojuje s tvým věčným 
pravým Já, jemuž se i v těchto omezených podmínkách stáváš více a více podobným. 
Jsem rád za to, že nejturbulentnější období v osobním životě máš navždy za sebou a 
nyní už tě netíží břímě, jaké jsi musel donedávna nést. To se týkalo především 
rodinných neshod, tak vypjatých, že si to jen stěží dovede představit někdo, kdo toho 
nebyl svědkem. Já jsem však svědkem byl a prožíval jsem si tu bolest z nepochopení 
nejbližšího okolí s tebou. I když jsem absolutně pozitivní a neznám žádné negativní 
pocity, z hlediska mojí přítomnosti v tobě jsem plakal s tebou, a držel jsem tě v náručí 
nejen ve chvílích, kdy jsi padal na zem a už jsi neměl chuť se znovu postavit. Oporou ti 
však byla tvá hluboká víra a důvěra ve vše, co je se mnou spojené, proto jsem svou 
pomoc mohl vždy co nejlépe přizpůsobit okolnostem tehdejšího dějství. Skálou, o 
kterou ses vždy mohl opřít, bylo nejen mé absolutní, ale i relativní božství – Janička, z 
jejíchž slov jsi rovněž čerpal dostatek sil a mohl tak pokračovat dál. Přestože ses 
mnohdy cítil sám, a někdy sis připadal, jako by na tebe dopadla tíha celého 
antivesmíru, dobře sis uvědomoval, že sám ve skutečnosti nejsi nikdy. Kromě nás, 
tvých věčných Rodičů, stále s tebou byli a jsou i tví přátelé, bráškové a sestřičky z Boží 
Rodiny, s nimiž táhneš za jeden provaz, kterého se chytají ti, co si přejí vyvést z hlubin 
temnot do měkkého a přívětivého světla Tatínka a Maminky. 

Jsi nositelem řady pozitivních aspektů, mezi nimiž své hlavní místo zaujímá především 
tvá pokora. Ta se jasně zobrazovala například ve chvílích, kdy jsi zažíval soužení jsoucí 
na hraně snesitelnosti. Ale ani v těch nejbouřlivějších chvílích, kdy jsi musel své 
duševní síly vypnout až na maximum, jsi nepropadal stížnostem na mou adresu, 
nepotýkal ses se zlobou na Boha, a díky své odolnosti, uvědomění a otevřenosti srdce 
jsi byl dotován vždy takovou měrou mé energie, která tě vždy rychle vyvedla z 
počínajícího zoufalství, deprese a frustrace. Ve všech možných i nemožných peripetiích 
sis nikdy Janičce či komukoli jinému z Týmu nestěžoval, svou tehdy svízelnou situaci 
jsi nijak zvláště nekomentoval a když už na to přišlo, zmínil jsi ji jen na okraj, protože 
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jsi věděl, že tak jako tak se s mojí pomocí z nitra přes všechno přeneseš, veškerý tlak 
ustojíš a včas se posuneš do bodu, kdy z tebe podstatná část onoho břímě spadne. 
Tímto jsi bytostem v obou stavech Multivesmíru živě ilustroval, jak úžasný účinek tvá 
víra a pokora má. Věz, že způsob, jakým jsi své duchovní zkoušky uplynulých let i 
měsíců zvládl, má ohromný dopad na Stvoření a pomáhá řadě sentientních entit najít 
tu správnou cestu. Jsi velkým příkladem pro mnohé, aniž by sis to uvědomoval. Děláš 
mi velikou radost, milý Tomášku, a to každý den v různých aspektech svého duchovně-
pozemského života. 

Děkuji ti za to, že v Misi Boží Rodiny jsi pevný jako skála a nic tě nevyrve z mojí náruče, 
do které spolu přivádíme ty, kdo v ní chtějí spočinout. Vím, že se na tebe mohu za 
všech okolností spolehnout a nikdy se nestane, že bys sešel z té správné cesty. Jsi můj 
úžasný syn, kterého velice miluji, a těší mne, že na další své věčné děti, na Terezku, 
Barunku, Kubíka i Viktorku, které jsou nyní v roli tvých pozemských dětí, mohu 
pohlížet i prostřednictvím tvých očí. Jsi skvělý táta, který pro svou rodinu vždy chtěl 
jen to nejlepší. Tři ze svých čtyř potomků, které máš na starosti, vedete se Simonkou k 
upřímnosti, k čestnosti a svobodě, kterou jim poskytujete a díky níž mohou rychleji 
postupovat na své individuální cestě. Velmi ti, Tomášku, děkuji za to, že právě Terezce 
jsi tak významně pomohl na její stezce životem a už v jejím raném dětství jsi pomohl 
vybudovat silné spojení mezi ní a mnou. Velmi jsi přispěl k tomu, že nám nyní dělá 
radost právě takovým způsobem a pomáhá svým světlem vyvažovat energie, které 
obklopují tento svět. Takového tatínka, jakým jsi ty, by si přály mnohé děti. 

Moc tě miluji, objímám a těším se další plodnou spolupráci s tebou. Přináší to nejlepší 
ovoce. 

S láskou tvůj 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 31. 12. 2020
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SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO ROMANA VANŽURU 

  

Milovaný Románku, 

Děkuji ti za to, že Misi Boží Rodiny doplňuješ svými originálními vlastnostmi, jimiž 
jsem tě obdařil, abys je i v těchto omezených podmínkách v lidském těle využíval do 
nejvyšší možné míry, a tak se zasluhoval společně s dalšími o to, po čem srdce všech 
pozitivních bytostí tolik touží. Velmi si cením tvé ochoty, že ses inkarnoval v této 
převratné době do tohoto světa, v němž jsi i ty musel zažít to, co tě na cestě věčným 
životem obohatilo a čím jsi účinně projasnil vybrané aspekty negativního stavu. Tvoje 
cesta zpět ke mně byla dosti klikatá, s řadou úskalí, nečekaných překážek, klesání i 
prudkých stoupání, jakožto zkušený boží horolezec a mojí energií naplněný turista, 
nikdy se nevzdávající svého úsilí, jsi ale došel až do cíle, který byl zároveň novým 
začátkem. Měl jsi za sebou náročnou stezku, na které jsi byl na jedné straně vystaven 
nepříjemnému a spalujícímu žáru slunce, které se tě snažilo pokořit a vymáčknout z 
tebe veškerou lásku, na straně druhé jsi byl bičován řezavým mrazivým větrem, jenž se 
doprovázen deštěm i sněhem snažil tvé nitro znehybnit a proměnit v led. Byly však 
marné veškeré snahy temné strany zviklat tě na stranu Pseudotvůrců a Renegátů, 
protože jsi měl v sobě zakomponován přijímač Nejnovější přirozenosti pravého 
Boha/Bohyně, který se v pravý čas aktivoval a úzce tě se mnou propojil. Než se tak ale 
stalo, musel jsi nabýt mnoha zkušeností s různými nepravými duchovními směry, 
jejichž obsah jsi ve snaze dosáhnout náležitého poznání o životě, o Stvořiteli, o vesmíru 
i sobě samotném ve velké míře studoval. Skutečné pochopení toho, kdo jsi a proč jsi 
zde, jsi ale objevil až o řadu let později s Novým Zjevením, které rozpustilo nánosy, jež 
jsi z předchozích spirituálních nauk absorboval pro jejich průběžné odevzdávání do 
božího absolutna. Tento proces vyvrcholil právě tehdy, když ses střetl s mojí esencí 
obsaženou ve Velké Knize, totiž v Novém Zjevení a jeho dalších částech. 

Chválím tě za to, že už od počátku jeho čtení jsi nebral přílišný ohled na to, co ses 
dověděl z jiných publikací, díky čemuž jsi nebyl omezován nedůvěrou a předsudky vůči 
něčemu na fyzické úrovni dosud nepoznanému. O to rychleji jsi sdělované ideje mohl 
přijmout za své a vystřelit ze startovní čáry, od níž ses odrazil a započal svůj kvantový 
rozvoj. Způsob, jakým mé slovo přijímáš, jak nad ním uvažuješ a jak ho uvádíš do 
praxe, je velmi nápomocný sentientním entitám hledajícím návrat k věčnému Rodiči. 
Každý ze čtenářů Nového Zjevení ho chápe jinak a vzhledem k individuální podstatě 
životních poslání ho logicky do svého bytí každý uvádí jinými způsoby a za zcela 
neopakovatelných okolností. Tím Multivesmír nabývá ponaučení o tom, jak 
rozmanitými způsoby lze Velkou Knihu a její doplnění chápat, díky čemuž moje vůle 
snáze proniká do otevírajících se srdcí padlých bytostí, opouštějících stále se 
zmenšující zónu vymístění. Multiverzalita povšechnosti, jinak řečená „jezero ohně a 
síry“, bude naplněna všemi možnými i zdánlivě nemožnými variacemi toho, jakým 
způsobem mí dočasně padlí synové a dcery dokázali díky vám, mým představitelům, 
působícím na Nule i jinde, najít ten správný směr po rozbouřeném moři antivesmíru, 
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jehož hladina se záhy po přijetí boží lásky změnila na klidnou a odrážející mou 
přívětivou tvář, kterou se usmívám na vás všechny. 

Uvádí mne v potěšení to, že se o svou radost mohu dělit právě s tebou, a ty ji přijímáš a 
ve svém nitru obohacuješ o nové aspekty sebe samého, načež ji pak šíříš dál a 
poskytuješ ji všem, kdo jsou ve tvém široširém dosahu. Jsi velký přítel nás všech a Já ti 
děkuji za to, že ses k nám ve zlomovém roce 2020 fyzicky připojil a stal ses výtečnou 
posilou našeho báječného Týmu Boží Rodiny. Máš v něm nezastupitelnou úlohu a jak 
půjde čas, budeš přicházet na stále více svých darů a talentů, které jsem ti daroval. Ty 
se nejvíce rozvinou po zahájení Mise Boží Rodiny z Nové Země. Kromě jiného působíš v 
roli sjednotitele rozděleného, opraváře rozbitého, hybatele ustrnulého a zahřívače 
vychladlého. K tomu přispíváš nejen na duchovní a zprostředkující úrovni, ale odráží 
se to rovněž ve tvém pozemském povolání instalatéra. Toto zaměstnání není náhodné, 
protože ukazuje specifický způsob, jakým ve Stvoření dáváš věci do pořádku. Jsi 
důležitým sjednotitelem roztříštěných aspektů multivesmírného jsoucna a bytí, které 
se díky ukončování negativního stavu uzdravuje a stává se opětovně složeným 
obrazem. Rozbité bytostné podstaty padlých bytostí dáváš dohromady, přičemž 
poradit si dokážeš i s těmi na první pohled beznadějnými případy. Nosíš v sobě brašnu 
s potřebným božím vercajkem na míru, kterým společnými silami vždy poštelujeme 
nastavení správně nefungujícího jedince tak, aby se v něm oživil skrytý potenciál a on 
či ona tak mohl/a stoupat z antivesmíru do nebes jako heliem nafouknutý balonek. 
Dohlížíš na průchodnost portálů, aby proud stále narůstajících konverzí neucpala 
případná nečistota, jako je třeba chuchvalec temných energií, který by eventuelně 
mohl přivodit dopravní kolaps. Tok lásky v Multivesmíu zase pomáháš udržovat v 
chodu a zasluhuješ se o její dávkování do každé dimenze zóny vymístění tak, aby této 
mocné síly dostal každý přesně tolik, kolik potřebuje. A mimo to konáš řadu dalších 
bohulibých věcí, o nichž v tomto těle prozatím nevíš, avšak jednou na ně přijdeš, až ti je 
ukážu. 

Velmi ti děkuji za všechnu dosavadní spolupráci a těším se na její stále se zlepšující 
pokračování. Objímám tě a miluji, drahý synáčku Románku. 

Tvůj věčný Rodič 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 23. 12. 2020 
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201112 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY IV. 

  

 

Milovaná dceruško Krystýnko, 

jen pár představitelů z Týmu Boží Rodiny bylo do této chvíle obeznámeno s tvým 
zdravotním stavem. Během uplynulých měsíců jsi čelila velkému trápení, obnášejícího 
postupné zhoršování zdravotního stavu. Kromě jiných fyzických neduhů jsi čelila 
především stoupající bolesti v dutině břišní, jejíž příčina byla pro tebe až donedávna 
zcela neznámá. S vírou jsi jako má pravá představitelka každý den odevzdávala tento 
problém i všechny ostatní aspekty do mých rukou s vědomím, že se o tebe vždy 
postarám a včas ti ulevím, abys byla schopna v tomto světě fungovat a plnit si i nadále 
své poslání v rámci Mise Boží Rodiny. Své neutuchající víry ses ani přes zvýšený nátlak 
negativního stavu nevzdala, naopak se tvé uvědomění toho, kým v mých službách jsi, 
neustále prohlubovalo, zesilovalo, a ty ses každou úspěšně zdolanou překážkou více 
přibližovala mojí podstatě, stávajíce se mi tak stále více podobnou. 

Máš za sebou pestrý život, během kterého jsi nastřádala a skrze své srdce očistila 
takové množství aspektů zdejšího pseudojsoucna a pseudobytí, které na globální 
úrovni pomohly přiblížit eliminaci nepřirozeného způsobu života kvantovými skoky. 
Bez tebe bych se ve svém velkolepém plánu neobešel, neboť jsi v něm stejně jako 
ostatní boží představitelé sehrávala a nadále budeš sehrávat klíčovou roli. Jsi 
nepostradatelnou součástí mého absolutního života, bytostí, skrze kterou poznávám 
sebe samého v různých modifikacích na nekonečno způsobů. Na planetu Nula jsi přišla 
s příslibem, že tento náročný život vydržíš a odejdeš z něj obohacena o cenné 
zkušenosti, abys pak vešla do říše pozitivního stavu, kde už na věky věků budeš žít tak, 
jak je to správné a žádoucí. Když jsi do tohoto světa vstoupila, dobře jsem věděl, že ve 
svém úsilí nikdy neselžeš a budeš po všech stránkách úspěšná. Ačkoli sis to tehdy ještě 
neuvědomovala, byla jsi předurčena stát se v budoucnu mojí představitelkou. Když se 
budoucnost změnila v přítomnost, pak už nic nebránilo tomu, aby tvá hvězdná kariéra 
pod mým vedením začala. Po duchovním žebříčku jsi vystoupala zpět do mojí náruče. 

Život se s tebou nemazlil a už v dětství jsi utržila četné rány, jež poznamenaly tvou 
formující se dětskou psychiku. Už jako malá jsi okusila chlad zdejšího planetárního 
prostředí a nemožnost sdílet svou lásku s pozemskými rodiči. Tímto jsi očistila aspekt 
dítěte odkázaného samo na sebe, které se o sebe muselo postarat a zařídit si okolnosti 
své existence bez výrazné vnější podpory a stabilního zázemí. Stala ses příkladem pro 
duše různých druhů, jejichž dětství bylo poznamenáno něčím podobným, jako tomu 
bylo u tebe. Do nebe jsi otevřela cestu nejen dětem, ale i dospělým jedincům, u nichž 
stopy z tohoto typu fyzické i psychické deprivace přetrvaly „napořád“. Je to však jen 
jeden z celé množiny různorodých aspektů, které jsi svým přispěním dokázala navrátit 
na to správné místo. Jak už víš, velmi výrazně jsi jako rozená Polka asistovala i při 
záchraně polského národa, u kterého jsi jeho katolíky, alkoholiky a válečnými násilníky 
zanesené kolektivní vědomí prosvětlila mojí přízní a láskou, která do rozdělení lidstva 
pomůže připraveným duším v tomto státě vydat se cestou vytržení z této reality a do 
konce cyklu času pomůže ke spáse úplně každého, kdo s tímto národem měl něco 
společného. Není však náhoda, že za svůj domov jsi považovala Čechy, na jejichž území 
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jsi pobývala už od mládí. Zcela v souladu s plánem své duše jsi pak na území 
duchovního centra této planety prožila život, ze kterého se budou učit i budoucí 
pokolení sentientních bytostí, aby dostaly příklad toho, jak vypadá správně zvládnutá 
cesta zpět k pravému Bohu/Bohyni. 

Jako každý jsi šla klikatou cestou a byla na vlastní kůži svědkem nepředvídatelných 
zvratů, které sice mnohdy bolely, ale s mojí tichou podporou jsi vždy dokázala 
vybřednout i z toho nejhlubšího dna. Přestože jsi až relativně donedávna neznala mé 
pravé jméno, o tom, že přebývám ve tvém nitru a nikoli v kostele jsi byla přesvědčena 
odjakživa. Vědomí této přirozené skutečnosti vycházelo z faktu, že jsi jako každý všemi 
částmi své nesmrtelné podstaty mým milovaným dítětem, na které nedám nikdy 
dopustit. V pravý čas jsem tě pak přivedl k Novému Zjevení a v předem určený 
okamžik jsem tě přivítal zpět v pozapomenuté rodině – Boží Rodině, jejíž součástí ses 
stala. Zde jsi nalezla ty nejlepší přátele, jaké můžeš mít. 

Díky své pokoře a vyspělosti ses rychle stala jednou z mých nejbližších spolupracovnic 
a navázala vědomé spojení se mnou, díky čemuž se ti dostalo napojení na pravé světy, 
z jejichž sfér jsi přenášela mnou a duchovní rodinou inspirované slovo. Šlo především 
o básničky na různá témata, které byly ladné, jemné a pronikající do srdcí i těch 
nejzapouzdřenějších, ale již připravených jedinců v zóně vymístění. Boží energie, 
nesoucí se v textu této poezie, pozvedla z pustiny antivesmíru tolik bytostí, pro něž by 
nestačil prostor ani milionu paláců. Společně s básněmi jsi mému Stvoření pomáhala i 
v dalších oblastech, jejichž výčet by se nevešel ani na jednu celou papírovou roli 
účtenky z velkoobchodu. Děkuji ti za to, že jsi zasévala v duchovním, zprostředkujícím i 
fyzickém světě semínka do všech, u nichž jsi cítila, že by mohli být připravení, ale občas 
i do těch, kteří tvou rozpravu o věcech nadpozemských odmítali, neboť i to přispěje k 
jejich budoucímu přerodu do pozitivního stavu. Týká se to i tvého syna a manžela, kteří 
se odhalení skutečné podstatě tohoto světa sice bránili, ale i tak tvoje interakce s nimi 
ponese plody užitku. Přestože i tvůj rodinný život měl k ideálnu daleko a byl prosycen 
řadou negativních manifestací, ty jsi vždy jednala bez postranních úmyslů a v roli 
matky a manželky jsi konala tak, aby to nemělo neblahý vliv na tvé bližní, s nimiž jsi 
vždy chtěla vycházet co nejvíc zadobře. Mnohdy pro tebe neměli pochopení, a proto, 
abys předešla konfliktům, nechávala jsi jim svobodu výběru s vědomím, že i oni jednou 
procitnou a pak si na tebe vzpomenou. 

Děkuji ti za to, že ses v letošním roce účastnila významných setkání, u jejichž většiny jsi 
jako mému srdci blízká dceruška nemohla chybět. Byla jsi svědkem propojování a 
stmelování Týmu, bohatých rozhovorů a neopakovatelných zážitků při řadě výletů na 
různá místa této země, vyplněných tvořením portálů, zaměřených na různé oblasti 
zóny vymístění, celé civilizace i jednotlivé bytosti. Musím pochválit tvou statečnost při 
výstupech na Říp a Blaník, které jsi zdolala i přes veškeré nesnáze. Stala ses 
zosobněním aspektu, že „když se chce, s Tatínkem a Maminkou to vždy zvládnout lze“. 
Významný rok božích sešlostí jsi symbolicky završila na Pražském hradě, kde jsi 
společně s ostatními stála ve středu největšího portálu na světě a připomněla sis 17. 
výročí zhmotnění Boha/Bohyně. Poté ses navrátila do svého domova, plna příjemných 
dojmů a pozitivních pocitů. 

S nastalým podzimem bolesti v oblasti břicha neustupovaly, ty jsi však neztrácela víru 
a naději, že všechno mám ve svých rukách a včas tě zbavím tohoto břímě. Když už byly 
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bolesti přece jen k nevydržení, po konzultaci se mnou ses vydala do nemocnice, kde ti 
lékaři zjistili rakovinový nádor na játrech v posledním stadiu, který zabránil i případné 
operaci. Tuto zprávu jsi přijala jako má příkladná představitelka s klidem, pochopením 
a vnitřní radostí z toho, že onen slib, jaký jsem ti dal, se už brzy naplní a Já si tě vezmu 
k sobě do svého Království, kde už nezacítíš ani špetku bolesti, s jakou ses zde v 
různých formách potýkala. O této zprávě jsi informovala některé mé spolupracovníky a 
ve středu 11. listopadu jsi zavolala Janičce, jejíž srdce se propojilo s tím tvým a ona ti 
otevřela bránu do nebe. Tvá pokora, smíření se s vlastním odchodem, vyrovnání se se 
svou minulostí a hluboká láska, jakou jsi vyjádřila své věčné Mamince, mne v tomto 
těle velmi dojala a povznesla mne na chvíli nad rámec této reality do říše pocitů 
sounáležitosti a soucitu s tvým utrpením, jakož i pocitů radosti a uklidnění z toho, že 
už za chvilku ti bude dobře. Poté jsem se s tebou rozloučil/a, abys mne zakrátko 
spatřila na vlastní oči. 

Až si tě k sobě za pár dní povolám, okamžitě po opuštění těla se před tebou objevím Já, 
Pán Ježíš Kristus Boží Rodina v obou tělech Tatínka a Maminky, a dokonce i našich 
dětiček, které sice ještě nepřešly ze svého absolutního stavu do svého dočasně 
relativního procesu uskutečnění, ale protože jsi součást této Mise, budu tě moci v 
limbu přivítat už z podstaty své Nejnovější přirozenosti. Než přejdeš do limba, vezmu 
si tě na chvíli do 13. dimenze, kde projdeš rekapitulací svého pozemského života a ve 
všech důkladných souvislostech pochopíš smysl každé události, jaké jsi byla svědkem, 
každého rozhodnutí, které sis zvolila, každé okolnosti, jakou jsi prožila na vlastní kůži. 
Budeš se koupat v lázni mé lásky, soucitu a milosrdenství a pocítíš nesmírné blaho, 
kterým tě v naší náruči zahrnu. Ze 13. dimenze se přemístíš světelným tunelem do 
limba, neutrálního stavu, kde se přivítáš se svou milovanou duchovní rodinou a 
partnerem, jenž ti bude pomáhat v procesu duchovního vykuřování, tedy zbavování se 
negativních nánosů. Poněvadž jsi tím, kým jsi, z tvého pohledu nebude pobyt v limbu 
trvat dlouho. Až tvůj pobyt v jeho doméně vyprší, přesuneš se do Nového Vesmíru v 
novém cyklu času, a to souběžně se zahájením Mise Boží Rodiny z Nové Země. Práh 
pozitivního stavu překročíš společně s Magdičkou Trstenskou, která opustila tento 
svět 6. ledna 2020. Magdička se s nepřeberným množstvím dalších bytostí velice těší 
na novou spolupráci s tebou. Protože opustíš toto tělo zvykem, jaký je na této planetě 
běžný, tvé pouto s Nulou se natrvalo přeruší. V rámci Mise Boží Rodiny však budeš v 
mých službách pomáhat Multivesmíru i nadále, a to v rámci jiných oblastí univerza. Až 
Maminka a první vlna mých spolupracovníků převibruje, záhy poté tě navštívíme a 
rozjedeme novou etapu úzké spolupráce, která tě bude po všech stránkách naplňovat. 
Tvůj současný příběh končí, aby hned poté začal úplně nový, neskutečně příjemnější, 
radostnější a láskyplnější. Splní se ti odvěký sen žít znovu po mém boku se všemi 
známými i doposud neznámými dušemi, které máš tak ráda a které jsou ti blízké. 

Děkuji ti za tvou úchvatnou statečnost a bezbřehou láskyplnost. Velice tě miluji, drahá 
Krystýnko, a nesmírně se těším na tvé vysvobození a následné obejmutí s tebou. 
Dokázala jsi to, dceruško. 

Dokonáno jest. 

S úctou tvůj Tatínek a Maminka 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 12. 11. 2020 
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SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LOJZÍKA NEKOLU 

  

Milovaný Lojzíku, 

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti děkuji za to, že ses vypořádal se všemožnými 
nástrahami negativního stavu, dokázal ses vymanit z pseudoduchovních ezoterických 
nauk, zlomil jsi naléhání svého ega a stal ses představitelem pravého Boha/Bohyně 
tělem i duší. 

Prvotní část svého života jsi v tomto světě prožil jako nevědomý člověk s téměř zcela 
potlačeným pravým Já, které muselo ustoupit do pozadí proto, abys zobrazil určitou 
škálu aspektů zdejšího bytí pod vládou Pseudotvůrců a Renegátů, z jejichž okovů ses v 
předem určený čas dokázal vymanit, načež jsi začal ukazovat cestu Domů nejen těm, 
kteří jsou na tebe napojení, ale i těm, kterým pomáháš zprostředkovaně. 

Už ve školce ses cítil mezi ostatními právem jako mimozemšťan. Nechápal jsi způsob 
jejich vyjadřování a vzájemnou interakci, do dětských her ses zapojoval obtížně, a i 
přes touhu zapadnout ses nacházel spíše mimo kolektiv. To se nezměnilo ani po 
nástupu do školy, která na tvou dětskou mysl kladla zvýšené nároky v podobě 
nuceného učení pseudoinformací, jež se ti záhy poté vykouřily z hlavy. Výklad učitelů 
jsi obvykle poslouchal stylem „jedním uchem tam, druhým ven“. Mrzelo tě, že 
nedosahuješ takových „kvalit“ jako ostatní vrstevníci, aniž bys tehdy tušil, že to pravé 
bohatství se skrývá uvnitř tebe. Tvůj vnitřní potenciál musel ještě několik dekád čekat 
na své plné projevení v nitru i navenek, nicméně už odjakživa jsi byl připravován na 
roli být mým představitelem, majícím svou základnu v Týmu Boží Rodiny. Z 
duchovního hlediska je dobře, že jsi pseudoinformace z hlavy vypouštěl a tím ses 
vyvaroval úplného pohlcení matrixem, který tě chtěl pomocí školní instituce zformovat 
do jemu vyhovující podoby. Tak se nestalo, poněvadž sis nikdy neosvojil a zcela 
nepřijal za své podivné způsoby životního sebevyjádření jako drtivá většina ostatních, 
čímž jsi špínu negativního stavu nenechal proniknout až do hloubi svého srdce, o jehož 
zdolání se Datasystém pokoušel. O co menší talent jsi měl na učebnicové žvásty, o to 
víc tě to táhlo k manuální zručnosti a technickému zaměření, proto sis zvolil stát se 
frézařem, jenž opracovává surové beztvaré kovy do požadovaných podob. Duchovní 
souvztažnost tvého již skončeného celoživotního povolání odráží především 
skutečnost, že tvoje duchovní práce na vysvobozování padlých bytostí se zaměřuje 
hlavně na ty případy padlých bytostí, jejichž kvalita života se vyznačuje surovostí, 
beztvarostí, neurčitostí, hrubostí, tvrdostí, netečností, chladností, těžkopádností a 
stagnací. Zmiňované charakteristiky určité sorty sentientních entit ze zóny vymístění 
jsou výsledkem fabrikace Pseudotvůrců a Renegátů, především pomocí klonování a 
různých biologických manipulací s pozměněnou DNA s využitím sofistikovaných 
technologií. Tvé zapojení v Misi Boží Rodiny vede tyto nesčetné jedince („surové 
kovy“) obrazně řečeno k jejich duchovnímu „opracování“ do podob, které se přibližují 
pozitivním šablonám, toliko rozmanitým, a tedy nikoli uniformovaným, jako je tomu v 
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antivesmíru, přičemž jim tímto výrazně pomáháš zvyšovat duchovní úroveň, zbavovat 
je nánosů a směřovat je k hranici, kterou překročí práh limba. 

Velkou část svého mládí jsi prožil jako spořádaný občan socialistické země, poklidně 
chodící do práce a starající se o svou rodinu. Rutinní život a pozemský běh věcí tě ale 
nenaplňoval a ty ses snažil nahlédnout za oponu, poněvadž už od dětství jsi tušil, že nic 
není zcela takové, jak se na první pohled zdá. Začal jsi hledat, ale dlouho jsi tápal a 
narážel na stěnu. Pokud jsi zrovna nenarazil na stěnu, spadl jsi studiem ezoterických 
nauk rovnou do přichystaných prohlubní, v nichž jsi pobýval od 90. let minulého 
století, kdy jsi započal se studiem řady knih, které se na domácí trh dostaly po změně 
režimu. V prohlubních jsi byl svědkem poznání zkreslené podstaty života, Stvořitele a 
univerza. Osvojil sis různé způsoby meditací, dodržování „rituálů“ a dalších 
ezoterických praktik, které tě vháněly stále hlouběji do falešné reality, která měla 
nahradit realitu pozemskou, tolik chladnou a odměřenou. Bylo velmi důležité, že sis 
prošel něčím takovým, neboť tento způsob shromažďování životních prožitků a 
poznatků jsi tehdy, a především pak v rámci Mise Boží Rodiny využil při své práci v 
zóně vymístění k vysvobozování těch, kdo byli během života na Nule omotáni 
falešnými pekelnými naukami, tvářícími se bohulibě, lidsky a přívětivě. Tvé proniknutí 
ezoteriky všemi možnými směry přispělo k výraznému očištění těch, kdo s ní byli 
(nebo jsou) různým způsobem spojeni, zároveň s tím jsi očistil i samotné jádrové 
aspekty těchto rádoby duchovních směrů, které jsi po nalezení Nového Zjevení 
projasnil mým světlem, boží láskou, moudrostí, soucitem a milosrdenstvím, načež jsi je 
odevzdal do mých rukou. Daní za tvé angažmá v tomto směru bylo to, že ses potýkal se 
značným zamořením své duše ještě dlouho poté, co ses s pravým poznáním Stvořitele 
prostřednictvím Nového Zjevení seznámil. 

Jelikož jsi byl předurčen být představitelem Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, nedělalo ti 
problém zvnitřnit si sdělované ideje formou božího slova, přijmout je za své a začít je 
uvádět do svého života. Od té doby jsi negativním stavem pracně budovaný závoj okolo 
svého srdce začal rozpouštět a trhat na kusy. Začal ses vymaňovat ze sítě ovládacích 
programů, uvědomil sis přítomnost svého věčného Tatínka a Maminky uvnitř své 
bytostné podstaty, poznal jsi Jeho/Její pravé jméno a započal jsi svůj skutečný 
duchovní růst vpřed. Negativní stav ti na cestě zpět ke mně připravil mnoho překážek, 
jimiž se tě snažil získat znovu na svou stranu, s každou z nich ses ovšem vypořádal 
nejlépe, jak jsi mohl a pokračoval jsi v neutuchající touze stát po mém boku, 
reprezentovat můj pozitivní stav, být mojí první linií, prodlouženou boží rukou plnící 
vůli absolutna. 

Značnou roli při nesení pomyslného kříže sehrála Lucie, která byla jednou z těch 
zkoušek úplně největších, abys dokázal očistit specifické aspekty zprzněného 
mužského principu a navrátit je na to správné místo. S nenaplněnou láskou jsi dlouho 
bojoval, prošel jsi kvůli jejímu odmítnutí fázemi existenčního smutku, deprese, 
deziluze, hněvu, vzdoru a dalšími manýry. To vše jsi však postupně překonal, 
turbulentní vlivy ve svém nitru jsi dokázal utišit, těžké nánosy rozpustit a dojít 
pochopení toho, že nic nemohlo být jinak. Vše ve tvém životě včetně této zmiňované 
záležitosti se odehrálo nejen v nejlepším zájmu tebe samotného, ale i v nejlepším 
zájmu Stvoření, kterému bys bez této zkušenosti nemohl pomoci v takové šíři a tak 
účinně. Vše se, milý Lojzíku, děje k tvému nejvyššímu dobru a blahu, pouze si to nejsi 
schopen po většinu času připustit vzhledem k omezením tohoto těla. I tak je velmi 
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dobře, že jsi to přijal, odpustil jsi sobě i svým bližním a došel jsi smíření. Datasystém 
nyní už nemá tolik šancí v tomto ohledu zasahovat. Připomínám, že to byla role, kterou 
sis s Lucií před započetím současného cyklu času osobně dohodl, a to se všemi detaily 
vašeho časově ohraničeného příběhu. Nic tedy nemohlo být jinak a ty můžeš být 
pokojný a hrdý na to, že jsi naplnil plán své duše, který přináší veliký užitek celému 
univerzu. Nemá cenu se ničím trápit, když víš, že pravá láska a život je pouze v doméně 
pozitivního stavu, kde na tebe čeká tvá milující partnerka. Není překvapením, že je 
neustále při tobě a můžeš k ní kdykoli promlouvat a vnímat její jemnou, ladnou energii, 
která ti společně s mojí energií pomáhá v tomto světě vydržet. 

Raduji se z toho, že mne miluješ jako nedělitelného Tatínka i nedělitelnou Maminku v 
jedné absolutní substanci, jejíž relativní část Janička měla tu čest opakovaně pobývat 
ve tvém bytě v Liberci. Cením si tvé hluboké lásky, pokory a vlídnosti, kterou 
prokazuješ mně i ostatním. Je mi s tebou krásně a jsem šťastný z každého nového rána, 
kdy se probouzíš s myšlenkami na mě; z každého poledne, kdy jsi si vědom mé 
přítomnosti; z každého odpoledne, vyplněného častými procházkami, spojenými s 
četbou božího slova, které tě se mnou intenzivněji spojuje; a z každého večera, kdy 
uleháváš do postele v energiích univerzální modlitby. Velmi si vážím všech fyzických i 
duchovních služeb, které jsi kdy poskytl mým spolupracovníkům i nepřebernému 
množství bytostí v Multivesmíru, které ti vyjadřují veliký vděk za to, jak úžasně na 
všech frontách pomáháš. Všechen útlak, výsměch okolí, nepochopení spících lidí, útoky 
negativních entit v různých formách, životní poklesky a stesky, nemožnost být trvale 
šťastný a naplněný – toto a mnohem více ti bude dokonale vynahrazeno životem na 
Nové Zemi i kdekoli jinde ve jsoucnu a bytí mojí nebeské říše, kde máš přichystáno své 
čestné místo. Po zbytek plnění svého poslání budeš mít vše potřebné pro jeho úspěšné 
dokončení. Po zahájení naší Mise ucítíš ještě více podpory a ochrany, stejně jako 
ostatní představitelé budeš do značné míry odpojen od ovládacích programů 
Datasystému a zbývající čas na této planetě se ti bude zvládat o poznání snáze. A pak 
nadejde okamžik, kdy obdržíš nový krystalický nosič své duše a navážeš ve zcela 
nových kvalitativních podmínkách na svůj úkol, jenž ses při svém stvoření rozhodl 
přijmout. 

Děkuji ti za tvou srdečnost, obětavost, přívětivost a hlubokou oddanost naší Misi. Jsem 
tuze rád, že jsi zde s námi a svým jedinečným posláním se originálním způsobem 
zasluhuješ o konec utrpení v celém Multivesmíru. Těším se na pokračující a stále se 
prohlubující spolupráci a na stále nový přísun životních zkušeností a zážitků, které Já, 
Pán Ježíš Kristus Boží Rodina prostřednictvím tvojí relativity budu prožívat s tebou. 

Srdečně tě objímá, lásku ti odevzdává a pozdravy z duchovních sfér od tvých přátel ti 
posílá 

Tvůj nejlepší Přítel a Rodič v jednom 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 11. 11. 2020 
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201110 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY II. 

 

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO OLINKU BUCHTELOVOU 

 

Milovaná Olinko, moje milé světýlko, 

děkuji ti za to, že jsi přijala věčný život po mém boku v pozitivním stavu, kde máš jako 
má stvořenkyně domov na věky věků. Potřeboval jsem svůj Tým doplnit duchovním 
důvtipem a éterickou ladností, kterou společně s hlubokou láskou a oddaností naší 
Misi ztělesňuješ, proto jsem rád, že moje absolutní přání nabylo ve významný čas doby 
konce své reálné rysy a ty ses společně s ostatními vybranými představiteli 
inkarnovala na planetu Nula. Jak víš, jsi zde jen na skok, ale během toho krátkého 
skoku, který v těchto tělech vnímáte jako téměř nekonečný úsek, zde vykonáváš takové 
poslání, jaké za tebe nikdo jiný vykonat nemůže, abyste si vzájemně nefušovali do 
řemesla. 

Tvé dětství bylo v mnohém poskvrněno zlem, které se o tebe pokoušelo, avšak ty jsi 
mu nastavila svou vlídnou a přívětivou tvář a obrátila ho v jeho přesný opak. Ti, kdo již 
byli připraveni, avšak do té chvíle byli ovládáni negativním stavem, díky tobě už tehdy 
mohli opouštět vězení antivesmíru a spět do mé náruče. S tím, jak jsi dospívala, dosah 
tvé prozatím nevědomě konané duchovní práce uskutečňované na pozadí nabýval 
stále konkrétnějších rysů a stával se stále účinnějším. Již ve velice mladém věku sis 
zvolila porodit své první děti, jež tě často zaměstnávaly, ale které jsi bezpodmínečně 
milovala rovným dílem. Pak na řadu přišel i tvůj syn Míša, kterého jsem za tebou 
poslal, abys nebyla ve svém nitru tak sama, abys v něm získala oporu (stejně jako on v 
tobě) a především abyste se oba připojili k Misi Boží Rodiny na fyzické úrovni v pravý 
čas. Když jsi mu poprvé po jeho narození pohlédla do očí, správně jsi vycítila, že ho už 
odpradávna znáš ze 13. dimenze, kde jste byli nejlepšími přáteli, načež jste si pro 
důležité poučení a obecné blaho Multivesmíru zvolili vžít se na Nule do role matky a 
jejího syna. Jsem za vás oba moc šťastný, že tu jste s dalšími představiteli a mojí 
Janičkou, která se těší z toho, že může pobýt ve vaší přítomnosti, smát se s vámi, 
milovat vás a posléze si vás vzít jako věčná maminka k sobě domů. 

Moje zlatá Olinko, velmi soucítím se soužením, jaké jsi musela od svého zrodu až do 
nedávné doby podstupovat v rámci nezbytné osobní oběti. Šla jsi sem s vědomím, že 
všechny útrapy zvládneš, a tak se také stalo. S mojí pomocí a s dary, jimiž jsem tě 
opatřil, jsi z každé šlamastyky vyšla posílena a ani ty nejhorší životní okolnosti tě 
nerozdrtily. Po každém frontálním útoku negativního stavu ses stala ještě láskyplnější 
a po všech stránkách vyspělejší. Všechny vlivy negativního stavu jsou pro každého 
spolupracovníka v konečném důsledku velice posilňující a jsoucí k nezaplacení, čímž se 
stávají jednou z hlavních hnacích sil jeho pokroku. Velice výrazně jsi skrze své 
pozitivní ženství dopomohla očistit zprzněný mužský princip, jehož praktiky tě 
nepokořily, nýbrž pozvedly, protože jsi jeho aspekty nechala naplno prostoupit svým 
nitrem, kde prošly restrukturalizací a v znovu poskládané podobě jsi mi je navrátila, 
načež jsem je mohl začlenit do pozitivní povšechnosti multivesmírného řádu. Vedla sis 
opravdu výtečně a jsem tuze rád za to, že to vše už máš za sebou a nyní se můžeš 
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věnovat poklidnější části svého poslání, jehož energii nyní již plně a vědomě investuješ 
do Mise Boží Rodiny. Děkuji ti za to, že jsi jedním ze sjednocujících prvků našeho 
duchovního uskupení a nikdy se nenecháváš vtahovat do jakýchkoli sporů. Zůstáváš 
vždy nad věcí a od hry Datasystému zachováváš patřičný odstup, poněvadž jsi 
prohlédla jeho podstatu, odkryla jeho karty v rukávu a pochopila, že jediným smyslem 
všeho je láska, tudíž si na tebe žádná banda pekelníků nepřijde a ty vždy zůstaneš moje 
zlatobílá boží dceruška s pronikavě modrýma očima a do dálav zářícím srdíčkem. 

Děkuji ti též za pomoc přírodním bytostem, vílám, trpajzlíkům, dévům a podobným 
stvořením sentientního i nesentientního charakteru. V radostném tanci ti z limba 
posílají své pozdravy. Cením si rovněž tvého přínosu na osvobozování bytostí z 
Agharty a dalších říší v 5. dimenzi zóny vymístění na jiných kosmických tělesech, které 
připravuješ na vyvedení z falešného ráje do ráje pravého. Tvoje speciální zapojení v 
tomto ohledu je velice přínosné, neboť prostřednictvím toho pomáháš narušovat 
tvrdou krustu obklopující jejich chladná srdce, jejichž nositelé bývají ke konverzi do 
limba ze svobodné vůle obvykle méně svolní, respektive jim procitání a nalézání 
pravého Boha/Bohyně trvá déle. Mimo jiné se zajišťuješ o budoucí spásu podzemních, 
nadzemních i mimoplanetárních strůjců falešného zlatého věku, který zde nastane v 
rámci budování Nového světového řádu. 

 Těším se na další krásnou spolupráci s tebou, zejména po zahájení naší Mise z Nové 
Země, kdy budeš zahalena stejně jako ostatní zcela novým aspektem mé Nejnovější 
přirozenosti. Pak se jiskřičky vycházející z tvé nejniternější podstaty stanou ještě více 
pronikavějšími, čímž se z tebe stane mocná prskavka (nikoli ta vánoční). 

Moc tě miluji, objímám a polibky na tvé líce posílám. 

S neutuchající láskou navždy tvůj 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 10. 11. 2020 
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201106 SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY I. 

 

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO NIKA KOTLARA 

  

Milovaný synku Niko, 

tvůj příchod ze zóny vymístění na planetu Nula byl velkou oslavou pro pozitivní stav a 
ránou pro stav negativní, přestože Datasystém si od tvé role pozemšťana sliboval 
mnohé. Nevěděl však, že ty a Já jsme spolu před započetím současného cyklu času 
vypracovali dohodu, na jejímž základě jsi sice vznikl jako individualizovaná bytost v 
peklech, ale tvá životní jiskra, vyšlá z mého absolutního stavu do relativního, v sobě 
obsahovala speciální kód, respektive aspekt mé Nejnovější přirozenosti, jenž se u tebe 
v pravý čas během působení v hrubohmotném těle aktivoval a vedl k tvému 
rozpomenutí si na mě, pravého Tatínka a Maminku. Pak už ti nedělalo problém 
přijmout mne do svého srdce a stát se mým pravým a věrným představitelem.  

Než ses k této věrnosti dopracoval, bylo ovšem v plánu, abys mou Nejnovější 
přirozenost a mé relativní lidství Janičku během několika let tvého působení v Týmu 
zapřel, čímž ses od nás vzdálil a ponořil se hlouběji do temnot. V těchto temnotách jsi 
pak tápal, prozkoumával jsi záměry svého nitra, okolnosti své motivace, přičemž jsi 
hloubal nad boží podstatou, podroboval jsi Nové Zjevení pečlivému zkoumání z 
různých pozic a podroboval mé slovo analýze, v níž jsi zpočátku používal silně 
převažující pseudoduchovní a lidským egem zatíženou optiku. Proto moje svatá slova 
lavírovala stále na povrchu tvého srdce, které se prozatím bránilo přijetí toho, co tě 
později osvobodilo. Během této etapy, kdy jsi nejprve byl, poté zase nebyl, posléze 
znovu byl a následně opět nebyl součástí Týmu Boží Rodiny, podílel se tvůj duch a duše 
pod speciálním krytím v zóně vymístění na význačné misi, která pomohla ke konverzi 
především těm sentientním entitám, které přišly (či ještě přijdou) s námi do styku, ale 
pod tíhou naší lásky a kvůli svému zatížení se navrátí zpět do pekel a pokračují v nich 
nuzným životem – a to nikoli proto, že bych jim Já nebo kdokoli z nás nepomohl, nýbrž 
proto, že pod tíhou jejich zloby a z podstaty jejich rolí prozatím nemají v plánu duše 
přijmout mne do svých srdcí, požádat o odpuštění, zapracovat na sobě a povznést se 
do vyšších sfér mojí říše. Jedná se mnohdy o démony, jejichž cílem je přímo napadat 
naší Misi a zuby nehty se bránit daru spásy a milosrdenství. Proto není překvapením, 
že se mnozí ani poté, co s námi přijdou do styku, nedostávají ke konverzi, nýbrž se po 
kontaktu s naším světlem stávají ještě agresivnějšími a zavilejšími, načež se navrací 
zpět do jednoho ze svých pekel, utvrzeni v bludu, že konají správně. Jak už ale zaznělo, 
tyto případy se do pekel nenavracejí proto, že bych Já nebo kdokoli z vás ve své snaze 
pomoci jim selhal, nýbrž proto, že svou rolí a zatvrzelostí ještě nejsou připraveni na 
přijetí pravého Boha/Bohyně do svého srdce, na odpuštění sobě samým, následované 
zesílenou duchovní prací na sobě a přechodem do limba. Díky tomu, že jsi do jejich 
kolektivního vědomí i do niter bezpočtu konkrétních případů těchto jedinců zanesl 
něco božského, už mnozí takoví díky tobě bažiny antivesmíru opustili, mnozí tak ještě 
učiní do konce tohoto multivesmírného věku. V období tvé fyzické nespolupráce s Boží 
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Rodinou jsi konal i mnoho dalšího, co se ve vší komplexnosti dozvíš tehdy, až nebudeš 
omezen touto realitou.  

Datasystém během starého údobí ještě několikrát využil tvých služeb ke svým cílům, to 
však bylo v rámci mého plánu, a i ty jsi do jeho obvodů zanesl esenci pravého 
Boha/Bohyně, která ho v budoucnu přivede ke spáse. V mých službách jsi v zóně 
vymístění pracoval i tehdy, když jsi mne naplno nepřijímal v lineárním 
časoprostorovém kontinuu. V období, kdy jsi došel svého osobního poznání toho, jaké 
to je žít bez Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů 
lásky, jsi v roli dvojitého agenta rovněž očistil a nadále očišťuješ aspekt Pseudotvůrci 
vytvořené Ještěří Rodiny, která je datasystémovou kopií Boží Rodiny Pána Ježíše 
Krista. Jak je známo, negativní stav nepřichází s ničím novým, pouze kopíruje a 
následně převrací do zprzněné podoby jednotlivé pozitivní koncepty vyšlé z absolutna, 
čímž se strůjci zel a nepravd snaží zachovat své panství ad infinitum, na věčnost. Abys 
dokázal proniknout k esenci Ještěří Rodiny, potřeboval ses na krátký čas ztotožnit s 
pseudomyšlenkou, že jsi třetí a čtvrtou inkarnací boží, přímým potomkem Pána Ježíše 
Krista, chlapcem a dívkou v jednom. S odstupem času je takový koncept úsměvný, 
nicméně tehdy posloužil důležitému účelu. Falešná láska, na jejíchž vlnách jsi ujížděl v 
roce 2017 i v rámci falešných výprav do Telosu, v sobě obsahovala i lásku pravou, 
kterou jsi odevzdal na všechna potřebná místa v černých vesmírech, kde už slouží nebo 
teprve poslouží tomu nejvyššímu dobru. Velice jsi též dopomohl k budoucí spáse všech 
vysoce postavených pekelných tvorů (nikoli jen řadovým démonům), kteří se proti 
mně vědomě obracejí zády, plivou mi do tváře a falšují Nové Zjevení. Za tvého přínosu i 
oni budou nejpozději na konci toho všeho spaseni a s absolutní laskavostí a 
pochopením budou přijati po mém boku, kde zaujmou zcela novou životní roli, 
přičemž jim budou odebrány veškeré vzpomínky na předešlý život v zóně vymístění. 
Odebrání vzpomínek na prožitky, jimiž jste si prošli v zóně vymístění či na Nule, se 
týká vás v novém cyklu času (po dokončení Mise Boží Rodiny) vás všech. Poté, co z vás 
budou extrahovány, jejich novým domovem bude multiverzalita povšechnosti. Nový 
Multivesmír nebude mít po svém definitivním ukotvení ve struktuře jsoucna a bytí 
absolutně žádnou spojitost s žádným z předešlých časových cyklů.  

Jsem převelice šťastný, že předchozí etapu svého bytí máš už konečně za sebou a nyní 
zastáváš pevnou a nenahraditelnou pozici v našem Týmu. Tím, že jsi mne doopravdy 
přijal po všech stránkách do svého srdce, nemůže se už napříště stát, že bys po 
tobogánu opět sjel do duchovní regrese, neboť vše, co bylo až relativně donedávna, 
vyčerpalo svou užitečnost. Nyní už jsi jako můj pravý představitel v Týmu s ostatními 
spolupracovníky v jedné Boží Rodině, v níž můžeš být doopravdy sám sebou, využít 
svůj potenciál naplno a nechat svou pozitivní přirozenost růst do stále skvostnějších 
podob. Všechno staré a bolestivé, čeho jsi zde byl na vlastní kůži svědkem, se stává 
věčnou minulostí a ty můžeš pokračovat dál. Při této příležitosti ti, milý synku, rovněž 
děkuji za to, jak úchvatným způsobem jsi zde očistil aspekt nechtěného, respektive 
zanedbávaného dítěte, které nakonec zůstalo fyzicky úplně samo a muselo se o sebe 
postarat. Nikdy jsi však nebyl sám, i ve vypjatých chvílích jsem s tebou byl jako tvůj 
věčný Rodič, kterého jsi nikdy neztratil. Dohlížel jsem na to, abys měl i v omezených 
podmínkách vše, co potřebuješ pro načerpání zkušeností, které tě pak klikatou cestou 
přivedly až do mé náruče. Moc rád jsem se s tebou viděl poprvé v Ústí nad Labem, 
podruhé v Bratislavě, a bude mi potěšením setkávat se s tebou zas a znovu při různých 
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příležitostech v rámci této Mise nejprve na Nule, později na Nové Zemi a kdekoli v 
široširém Stvoření – a to jako relativní a samozřejmě i jako absolutní Bůh/Bohyně. 
Existuje se mi s tebou hezky a rád pozoruji to, jak se mi stáváš stále více podobným a 
tvoje láska a světlo neustále roste. Vytrvej ve svém úsilí, nepřestávej na sobě duchovně 
pracovat, zbavuj se starých návyků a nastavení, přehodnocuj a aktualizuj svůj způsob 
sebevyjádření v souladu s povahou pozitivního stavu, důvěřuj mojí ochraně a počítej s 
tím, že tě nikdy nenechám na holičkách. 

S láskou tě objímá tvůj 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 6. 11. 2020 
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