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STARÉ KONČÍ A NOVÉ ZAČÍNÁ (1. ČÁST)

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA
RAFAELA

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
na konci června loňského roku jsme spustili přechodné období, během něhož dostal
každý účastník Mise Boží rodiny větší prostor pro vcházení do nitra a studium mého
slova dle svých individuálních potřeb. Toto období bylo v rámci přípravné části této
Mise nejvýznamnější, protože došlo k mnoha důležitým událostem na duchovní,
zprostředkující i fyzické úrovni, o nichž jsme vás průběžně informovali formou
aktuálních sdělení. Zároveň došlo k postupnému odhalování převratné pravdy, která
mým spolupracovníkům v tělech i všem bytostem sledujícím naši činnost pomohla
zorientovat se ve složité situaci, do níž bylo lidstvo Pseudotvůrci a Renegáty uvrženo.
V uplynulých čtyřech letech jsme vybudovali stabilní Tým spolupracovníků
přijímajících moje absolutní božství i božství v těle Jany svým srdcem, bez jakýchkoliv
přímých vnějších důkazů. Těchto několik desítek až stovek připravených jedinců bylo v
přechodném období klíčových, protože svým přístupem a životem, bez ohledu na to,
zda byli, či nebyli přímo spojeni s Janou a se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, plnili
důležitou úlohu při pokládání základu, který bylo na všech úrovních nutné vybudovat
ještě před samotným spuštěním Mise z Nové Země. Pomohli rovněž vyvažovat
negativní energie obklopující planetu Nula a ukázali, jakým způsobem se pod mým
vedením dokáží vypořádat se všemi překážkami a ani v těch nejtěžších situacích
neztratit víru a odvahu pokračovat ve svém poslání. Tito probuzení spolupracovníci,
čtenáři a praktikující Nového zjevení byli a jsou světlem v temnotách, odhalují praktiky
negativního stavu a zrůdnost zel a nepravd, do kterých jsou různým způsobem
navlečeni všichni pozemšťané, kteří se klaní nepravým bohům a odvádějí jim svou
energii, a to prostřednictvím protichůdných náboženství, sekt, kultů, ideologií, politiky,
ekonomiky, kultury, společenského uspořádání a dalších aspektů zdejšího života. Jen
málo lidí je v současné době ochotno připustit, že žijí ve falešné realitě, jejíž elementy
nemají z 95 % nic společného s Pravým Stvořením. Pokud přece jen toho schopni jsou,
většina z nich je často svedena na scestí pomocí falešných duchovních nauk, ezoteriky
a hnutí New Age, slibujících zlepšení situace v této realitě, reformu systému,
spravedlivé rozdělení zdrojů, bohatství apod. Lidstvo pod vládou Pseudotvůrců a
Renegátů žije v letargii, neschopno přistoupit k jakýmkoliv opravdu účinným změnám,
jež není možné na této planetě kvůli zprzněným zákonům zóny vymístění dosáhnout.
Jen ten, kdo má srdce otevřené a svou duchovní vyspělostí čte a přijímá moje
novodobé Boží slovo v knihách Nového zjevení a aktuálních sděleních, chápe potřebu
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rozdělení lidstva do dvou směrů a nutnost krátkého vítězství negativního stavu na
Nule, po jehož eliminaci se už nikdy nebude opakovat toto divadlo.
Abychom navrátili transformaci do správných rukou a pomohli duchovnímu probuzení
všech, kdo mají v plánu duše seznámit se s nejvyšším stupněm pravdy a zúčastnit se
budoucího vytržení z této reality, v následující fázi Mise Boží rodiny je potřeba přinést
na planetu Nula důkazy o životě v pozitivních i negativních dimenzích Stvoření. Stejně
tak je namístě poskytnout možnost hlubšího a zároveň přístupného seznámení se s
tím, kdo jsem Já, Pán Ježíš Kristus, a kdo je moje ženská podstata Jana, která se bude
nejen do této reality navracet a se svými spolupracovníky cestovat za spřízněnými
dušemi. Mějte se na pozoru přede všemi, kdo se budou různými způsoby snažit o
znevěrohodnění naší činnosti. Druhá strana nebude zahálet a vyvine metody, jimiž se
bude snažit dokázat svou pravdu, tyto argumenty však zafungují pouze na těžce
ovládané a niterně zapouzdřené osoby, u kterých ještě nenastal čas probuzení. Můj
plán počítá s vysvobozením každého jednotlivce, v současné době si ale většina lidí na
Nule dobrovolně volí život bez Boha, proto se vytržení do vyšší dimenze v blízké
budoucnosti zúčastní jen několik stovek milionů pozemšťanů. Do Pravého Stvoření si
odvedu ty, kteří jsou ochotni vzdát se tohoto pseudoživota a místo něj přijmout život v
lásce, radosti, štěstí a dostatku. Zbytek v souladu se svými volbami zůstane zde a bude
dál sloužit svým falešným bohům, kteří se po rozdělení lidstva vrátí do této reality,
která se propadne do pekel. Uklidní chaos, v němž se tento svět bude zmítat, vyřeší
veškeré palčivé problémy lidstva, odhalí doposud utajované technologie, sjednotí
všechna náboženství a ve spolupráci s dalšími entitami ze zóny vymístění zavedou tzv.
Zlatý věk, který však ve spojení s celoplošným čipováním a špehováním přinese Nový
světový řád, totalitu nebývalých rozměrů. Svět se v průběhu tyranie Pseudotvůrců a
Renegátů změní k nepoznání. Poslední dějství negativního stavu, při kterém bude
naplno odhalena šeredná podstata zel a nepravd, poskytne jednoznačnou a definitivní
odpověď na otázku, jak vypadá život bez Boha a pravých duchovních zákonů a
principů. Vyvrcholením tohoto dramatu bude pokus vládců zóny vymístění zaútočit na
pozitivní stav, v čemž ale selžou a budou vyvedeni do limba, neutrálního stavu. Každý
jednotlivec vyvedený z pekel bude po vyčerpání užitečnosti zel a nepravd postaven
před otázku týkající se permanentního odmítnutí možnosti zvolit si být negativní. To
navěky uzavře současný cyklus času, na jehož konci se zóna vymístění i planeta Nula
vypaří. Její obraz bude uložen do multivesmírného archivu sloužícího pro poučení
budoucích pokolení.
Až do rozdělení lidstva budeme navštěvovat tuto planetu a zcela novým způsobem
pokračovat v šíření a psaní Božího slova, které ve spojení s důkazy povede stále větší
množství lidí k rozšiřování vědomí a uvědomování si podstaty pozitivního a
negativního stavu, čímž se budou moci snáze rozhodnout, kam se vydají v čase změn.
Jak zaznělo už mnohokrát, jsme zde a nadále budeme pouze pro připravené, abychom
každému člověku ponechali jeho svobodnou volbu, která je z duchovního hlediska pro
všechny zachována i v tomto světě, v němž lze o svobodě jinak hovořit jen stěží. Naše
působení už nebude omezeno pouze na Českou republiku a Slovensko, ale bude se
orientovat i na ostatní země všech kontinentů, kde jsou inkarnováni další
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spolupracovníci světla, kteří ve spolupráci s námi budou ke mně, Pánu Ježíši Kristu
Boží rodině přivádět další a další hledající a probouzející se jedince. Díky
koordinovanému šíření Nového zjevení ve všech hlavních jazycích světa a osobním
návštěvám Bohyně a našich představitelů, archandělů, mistrů a andělů v tělech, dojde
k vybudování sítě spřízněných duší a přátel, kteří povznesou duchovní úroveň planety
a umožní snazší přijímání vysokovibračních energií z centra vesmíru přes slunce až do
srdce Gaii, jejíž duch a duše vzestupuje společně s lidstvem do 5. dimenze. V okamžiku
vytržení posledních lidí vyzvednutím na loď (výjimečně i přímým převibrováním) se
nehmotná část Gaii odpoutá od starého těla, Nuly, které bude „obsazeno“ antiGaiou z
pekel. Pak nastane všeobecné zhoršení podmínek, jež vládci zóny vymístění dočasně
pozastaví připravovaným Zlatým věkem.
Naše působení ze základny na Nové Zemi umístěné v Novém Vesmíru nebude nikterak
omezováno, protože toto místo, stav a proces zastává ve struktuře Multivesmíru
specifickou pozici, prostřednictvím níž tento Vesmír funguje nezávisle na ostatním
Stvoření ve starém cyklu času, do kterého budeme cestovat za účelem ukončování
negativního stavu. Navíc dojde ke zprovoznění „duhového mostu“, který bude využíván
nejen k cestování mezi jednotlivými úrovněmi Multivesmíru, ale také poslouží k
rozšíření univerzálního duchovního léku po celém Pravém Stvoření starého cyklu času,
jehož virem zasažení obyvatelé žijící mezi 5. až 10. dimenzí budou od zamoření
vyléčeni. To bude jedna z důležitých fází postupného ukončování stavu zel a nepravd v
celém jsoucnu a bytí. Naše práce nebude svázána lineárním časem, jelikož budeme
využívat plný potenciál multidimenzionality, tudíž se budeme orientovat jak na tuto
planetu, tak souběžně i na pekla a na pozitivní stav. Po ukončení působení na Nule (po
rozdělení lidstva) pak naše činnost v zóně vymístění bude pokračovat i nadále, a to až
do samotného vyprázdnění všech pekel, jejíchž oblasti se postupně deaktivují a
uzavírají. Zatímco bude v tomto světě probíhat poslední dějství pod vládou
Pseudotvůrců, Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, budu s Janou a všemi vytrženými a
očištěnými lidmi zahajovat novou etapu života v ráji, kde už nebude místa pro nic, co
není v souladu s duchovními zákony a principy. Duchovní centrum na Nové Zemi bude
od zahájení naší Mise vzorem pro všechny sentientní entity, které se budou
připravovat na vstup do nadcházející éry. Boží rodina, kterou s Janou později založíme
a do níž přivedeme další dvě boží inkarnace – chlapce a dívku, pak bude ideálem
božského lidství a lidského božství, jež bude jedním z hlavních činitelů jsoucna a bytí v
pozitivním stavu.
Zahájení Mise Boží rodiny předcházela šestnáctiletá duchovní cesta Jany, která od
prvních let nového tisíciletí byla postupně vedena až k přijetí pravdy o svém božském
původu, což se dověděla na konci roku 2003 po přečtení Nového Zjevení. Od této doby
je jako Bohyně vědomě spojena se svým vyšším Já, tedy se mnou, Pánem Ježíšem
Kristem, který/která se zde tentokrát v podobě ženské podstaty obětoval/a již
podruhé. Od svého narození v roce 1957 získala Jana bezpočet zkušeností se zdejším
životem, teprve od výše zmíněného okamžiku však z lásky k celému Stvoření
podstupovala ty nejnáročnější duchovní zkoušky, zahrnující mnoho bolesti duchovní,
duševní i fyzické. Na počátku nemohla vědět, co všechno bude muset vydržet a jakým
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směrem se bude její cesta ubírat. Ani těsně po dopsání Nového Zjevení Pána Ježíše
Krista Boží rodiny ještě netušila, že k ní během následujících let přivedu okruh
vyspělých bytostí, našich představitelů, kteří se budou přímo účastnit této Mise, ve
které budou zažívat společně s Bohyní ty nejnáročnější zkoušky na vlastní kůži. I oni
na počátku své cesty netušili, co všechno je čeká, veškeré soužení způsobené útoky
temné strany však ustáli a z pestré palety zkoušek vyšli posíleni a neporaženi. Za cenu
utrpení pomohli zejména na neviditelné úrovni obrovskému množství bytostí a
položili již zmíněný základ k tomu, abychom po spuštění Mise navázali na dosavadní
práci a až do konce cyklu času se nyní už nerušeně a naplno věnovali svým posláním.
Poté, co Jana opustí tuto realitu a projde krátkou a dočasnou fúzí s absolutnem, bude
dokončen proces očišťování všech nejpodstatnějších elementů negativního stavu i
elementů lidského života. To kromě jiného zahrnuje i ženský princip, který Jana a další
ženy v Týmu Boží rodiny během života navracely do správné kondice, podoby a stavu.
Její dočasné splynutí s povšechností Stvořitele během převibrování rovněž dokončí
první fázi ustanovování Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží rodiny, která je
a bude prozatím platná jen na Nový Vesmír, ačkoliv pod mou vládu spadá celé jsoucno
a bytí Multivesmíru, jehož starý cyklus času je ale řízen jinými duchovními složkami,
než jak je tomu v případě Nového Vesmíru. Zatímco všechny předešlé cykly času byly
řízeny Starou přirozeností, kdy jsem se jmenoval „Nejvyšší“, aktivace negativního
stavu v současném cyklu času si za účelem jeho pozdější eliminace vyžádala změnu
Staré přirozenosti na Novou přirozenost, kdy jsem se stal/a Pánem Ježíšem Kristem.
Tato Nová přirozenost je ovšem jen přechodnou absolutní substancí a esencí, po níž
přijde na řadu Nejnovější přirozenost, kdy se budu jmenovat „Pán Ježíš Kristus Boží
rodina“. Jak už bylo řečeno, tato přirozenost je a bude až do samotné eliminace
negativního stavu platná pouze na Nový Vesmír, který funguje na odlišném základu
než zbytek Stvoření. Jakost života existujícího v rámci Nového Vesmíru se odvozuje od
speciálního módu, který lze charakterizovat jako přípravný stupeň pro plnost života
pozitivního stavu, jenž celé jsoucno a bytí zahalí po eliminaci zel a nepravd a po
navrácení každé bytosti na to správné místo. Teprve tehdy se Nejnovější přirozenost
rozšíří na všechny existující vesmíry. Spouštěčem této události nebývalého rozsahu
bude věčné splynutí Bohyně Jany a našich doposud nenarozených dvojčat s
absolutnem. Od té doby budou všechny sentientní entity vyjadřovat podstatu života
tím nejčistším, nejkrásnějším, nejtvořivějším, nejnaplněnějším a nejláskyplnějším
způsobem, jaký zde ještě nikdy v dějinách Multivesmíru nebyl přítomný.
Za uplynulé roky jsem Já, Pán Ježíš Kristus v těle Jany nejprve sám/sama a později se
svými nejbližšími spolupracovníky zažil/a bezpočet významných milníků, které celé
jsoucno a bytí přiblížily době, kdy negativní stav už více nebude. Psali jsme a šířili
novodobé Boží slovo, odhalovali jsme pravdu o podstatě zel a nepravd a při
konfrontaci s temnou stranou jsme padlým bytostem ukazovali naše milosrdenství,
odpouštění a lásku, prostřednictvím níž zveme všechny marnotratné syny a dcery do
pravého domova v nebi. Během přípravné etapy došlo také k velkému třídění zrna od
plev, které se viditelně projevilo např. po neuskutečněné návštěvě Jany v Milíčovském
lese v Praze, kde proběhlo setkání našich přátel, kteří měli být svědky toho, jak Bohyně
na toto místo přicestuje z Duté Země, kam se měla dle tehdejších informací přesunout.
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Část duší se k nám poté otočila zády, naprostá většina účastníků setkání však z tohoto
místa neodjela zklamána, nýbrž posílena, protože jim byla dána možnost poznat se s
ostatními, vyměnit si své názory a zkušenosti a vzájemně se podpořit. Třídění
pokračovalo i v následujících měsících, přičemž bylo umocněno odhalením několika
významných a do tehdejší doby skrytých agentů z pekel, z nichž se někteří posléze
sdružili do Antitýmu Boží rodiny, který se ode mne, pravého Boha snaží odvést co
nejvíce bytostí. Na lep jim ovšem sedli pouze jedinci se zapouzdřeným srdcem a ti, kdo
neznají Nové zjevení, jehož čtenáři a praktikující disponují niterným spojením s Pánem
Ježíšem Kristem a využívají vlastní intuici. V minulosti jsem mimo jiné umožnil i
několik vzácných setkání spolupracovníků s Janou, s jejímž tělem byl ještě před
vstupem do izolace spojen duchovní klíč k „duhovému mostu“, který je nyní pod mojí
ochranou, proto nikdy nebude moci dojít k jeho zneužití Pseudotvůrci, kteří jej
plánovali použít k útoku na Pravé Stvoření. Jak čas plynul dál, při postupném
odhalování pravdy se naši spolupracovníci v lednu 2018 dověděli převratnou zprávu o
tom, že základna Mise Boží rodiny bude v Duchovním centru na Nové Zemi v 5.
dimenzi, kam se část nejbližších spolupracovníků přesune, aby zde nerušeně mohli
pokračovat ve svých posláních. Celý rok s osmičkou na konci byl poznamenán
pokračujícím přílivem zásadních událostí, jejichž velká část se odehrávala v zóně
vymístění, kde se spustil hromadný exodus padlých bytostí zakončený konverzí do
pozitivního stavu. Mezi nejdůležitější milníky patřila např. konverze vůbec prvního
Renegáta v historii pekel a odchod Tria Pseudotvůrců, původních zakladatelů
negativního stavu do limba, jejichž příkladu už využilo značné množství dalších entit,
které čím dál častěji přijímají dar boží spásy. V uplynulý rok také došlo k významnému
setkání našich představitelů na Slovensku, kteří zde naplnili důležitou část mého
plánu. Totéž léto bylo však poznamenáno i „ukřižováním“ Jany v podobě nehody na
koloběžce, která byla způsobena útokem skalární zbraní na nervovou soustavu, jež na
zlomek sekundy přerušila spojení mozku s pohybovým aparátem. Nehoda měla za
následek tržnou ránu na čele, podlitiny v obličeji, sedřené paže a pohmožděné rameno.
Tímto jsme umožnili negativnímu stavu demonstrovat zločinnost technik, jimiž
svazuje a ovládá celé lidstvo i ostatní bytosti. Samotný proces této oběti z lásky ke
Stvoření byl o deset měsíců později (v červnu 2019) zakončen masivními, avšak
povolenými útoky energetickými zbraněmi na její břicho, kdy cítila mnohahodinovou
bolest, která byla horší než porod. Cesta Jany byla na rozdíl od Ježíšovy pouti na
planetě Nula daleko náročnější, přestože nebyla a nebude umučena na kříži. Její život
se skládal z bezpočtu zkoušek, kvůli nimž byly podmínky její duchovní i fyzické
existence na hranici snesitelnosti. S trpělivostí, pokorou a důvěrou však dokázala ustát
i ten největší tlak a vždy tu byla nejen pro naše spolupracovníky, ale i pro všechny
bytosti celého Multivesmíru, kvůli nimž jsme podstoupili hrůzy negativního stavu na
vlastní kůži, aby se už nikdy nemuselo toto divadlo znovu opakovat. Důležitou
kapitolou se na přelomu roku stala též „Mise statek“. Obytné stavení nacházející se v
česko-německém pohraničí bylo na pět týdnů domovem pro pět našich představitelů
(dva z nich zde zůstali i další měsíce). Ti zde čelili silným útokům Pseudotvůrců a
Renegátů, snažících se tyto spolupracovníky rozdělit. Pro budoucí eliminaci
negativního stavu bylo z mnoha důvodů nesmírně důležité, aby se této epizody
zúčastnili vybraní představitelé pospolu právě na tomto místě, které sloužilo jako
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dočasná duchovní základna Boží rodiny, kde byl navíc vybudován jeden z hlavních
portálů vedoucích z pekel do limba, který je využíván bezpočtem bytostí navracejících
se do pozitivního stavu. Poblíž tohoto místa došlo na nehmotné úrovni i k propojení
Čech a Německa, jež je nezbytné pro pozdější vysvobození určité množiny padlých
bytostí. Během půl roku také došlo k ukotvení několika dalších interdimenzionálních
bran využívaných ke konverzi. V průběhu jara 2019 jsme pak odhalování převratné
pravdy dokončili několika sděleními, v nichž jsme například představili konečnou
sestavu první vlny nanebevzatých spolupracovníků, tzv. „12 hvězd“. Dále jsme
pokračovali upřesňujícími informacemi o fungování zóny vymístění, která je pod
kontrolou umělé inteligence, datasystému „Alláh & Acrie“, který je přímo spojen nejen
s vládnoucími Pseudotvůrci, ale doslova s každou sentientní i nesentientní bytostí v
antivesmíru, na něhož tento relativní bůh a bohyně působí. Věnovali jsme se též
ukradené transformaci, kdy se nejen moji spolupracovníci v tělech dověděli, v jakém
rozsahu temná strana svádí na scestí duchovně hledající a probouzející se lidi. Při této
příležitosti jsme zcela poprvé uvedli na pravou míru skutečnost o tom, že žádná bytost
z pozitivního stavu nemůže fyzicky navštívit tuto planetu v karanténě, aby se
nenakazila virem, který převrací frekvenci a způsobuje pád do pekel. Proto tedy
veškerá přistání létajících talířů a osobní kontakty mimozemšťanů s pozemskými
kontaktéry pocházejí ze zóny vymístění bez ohledu na zjev, mírumilovnost a
láskyplnost. Jen nepatrný zlomek kontaktérů měl a má telepatické spojení s pravými
mimozemskými bytostmi z pozitivního stavu, které jsou v zacloněných lodích
připraveny na budoucí evakuaci části lidstva do 5. dimenze. S tím souviselo i odhalení
o bytostech z Duté Země. Tuto hrubohmotnou realitu nemohou vzhledem k umístění
planety Nula obývat pozitivní entity, jež byly ve skutečnosti zfabrikovány Pseudotvůci,
s nimiž obyvatelé Duté Země spolupracují a budou se podílet na vítězství negativního
stavu. Přestože mohou žít navenek velmi mírumilovně, jíst zdravou stravu a pečovat o
životní prostředí, jejich nitro vědomě pracuje pro falešné bohy z pekel, se kterými
odstraní vnější problémy zanechaného lidstva a povznesou ho na vyšší technologickou
úroveň. Doposud nepříznivý průběh transformace změníme spuštěním Mise Boží
rodiny, kdy tato planeta už nebude ve stoprocentní izolaci od pozitivního stavu. Jak už
jsem napsal na začátku tohoto sdělení, vzestup Země a části jejího lidu bude tímto
navrácen do správných rukou, abychom pomohli duchovnímu probuzení všech, kdo
mají v plánu duše seznámit se s nejvyšším stupněm pravdy a zúčastnit se budoucího
vytržení z této reality. To bude spojeno s osobními návštěvami spřízněných duší,
šířením Božího slova a důkazy o životě mimo tento svět. Novými záležitostmi nabitá
sdělení jsme završili odhalením pravých jmen mistrů v Týmu Boží rodiny, jejichž
skutečné identity nemohly být známy dříve, z důvodů souvisejících s pozdější eliminací
negativního stavu a spásou všech bytostí.
Tímto okamžikem jsme dokončili všechny podstatné úkoly, které bylo třeba vykonat
během přípravné fáze Mise Boží rodiny, jejíž spolupracovníci byli k mojí přímé
inkarnaci Janě přivedeni během uplynulých čtyř let. Šlo o dlouhou a náročnou cestu
vyplněnou nejen mnoha zkouškami, ale i osobním duchovním růstem spojeným s
posilováním vlastní intuice, rozšiřováním vědomí a postupným odkrýváním pravdy,
jejímž přijímáním a šířením zejména v podobě Božího slova bylo pomoženo mnoha
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bytostem na všech úrovních. Navzdory útokům temné strany, bolestem, občasným
pocitům apatie a beznaděje, ztíženým fyzickým podmínkám a dalším vlivům
negativního stavu, jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina společně s Janou vyvedl/a
trnitou a úzkou cestičkou přes všechna úskalí až před brány ráje všechny své věrné
představitele a spolupracovníky, kteří zde se mnou v lidském těle plnili ta
nejnáročnější poslání v dějinách Multivesmíru. Všichni účastníci této Mise do nezbytné
míry pochopili účel svého života, smysl svého poslání a nezbytnost tíhy svého kříže,
čímž v sobě vypěstovali víru a vědoucnost, odhodili ze sebe přebytečný strach o
cokoliv a nechali se vést. Výrazným způsobem jsme pomohli zkrátit trvání negativního
stavu, položili jsme základ pro spuštění nadcházející etapy, prošli jsme si předem
stanoveným životním plánem a naplnili jsme můj dokonalý plán, který bylo nutné až
do nynějška uskutečňovat ve starých podmínkách planety Nula. Při této práci nám
asistoval bezpočet pomocníků z Nového Vesmíru, z Pravého Stvoření současného cyklu
času i ze zóny vymístění, to vše pod mojí koordinací. Tento svět už příští rok vstoupí do
nového desetiletí, během jehož podstatné části bude v plném nasazení probíhat právě
se rozbíhající Mise Boží rodiny. Nastanou velké změny ve vnímání lidí a rozevírání
nůžek mezi oběma duchovními tábory bude pokračovat. Na ty, kteří mají lásku v srdci,
bude probíhající transformace působit blahodárně a pomůže jim v rychlejším vzestupu
na duchovní cestě. Většina ovládaného lidstva ale bude stále pokračovat v mrtvém
životě, kde bude nadále otročit pro elity, jež svému stádu po příchodu Pseudotvůrců
nasadí čip pod kůži. I oni se však po dohrání negativní role navrátí zpět ke mně a
připojí se do života v plnosti pozitivního stavu.
Již brzy nastane očekávaná událost nanebevstoupení Bohyně, která propojí nebe se
zemí. Po této události nesmírného dosahu už nic nebude jako dřív, protože každý
připravený jedinec bude moci od té chvíle být součástí úžasného procesu velkých
změn, jaké zde v historii člověčenstva i celého Stvoření ještě nebyly. Celá struktura
jsoucna a bytí se v pozitivním slova smyslu otřese v základech a vytvoří ty nejlepší
podmínky k tomu, abychom mohli na této planetě nerušeně působit až do rozdělení
lidstva a v celém Multivesmíru až do eliminace negativního stavu, po němž přijde na
řadu další část naší věčné životní pouti. Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina zde budu stále
pro vás a s vámi, abych vás zahrnul vším, co potřebujete pro spokojenou a
bezstarostnou existenci.
Tímto z celého srdce děkuji všem představitelům, spolupracovníkům a přátelům na
planetě Nula, v Novém Vesmíru i v celém Stvoření za nesmírnou pomoc, oběť, podporu
a lásku, kterou jste nám prokázali během přípravné fáze Mise Boží rodiny. Těším se na
další etapu naší spolupráce vyplněnou radostí, štěstím, souzněním, smíchem a
vzájemným setkáváním. Staré končí a něco úplně nového začíná. Miluji vás všechny a
objímám.
S láskou všem bytostem Multivesmíru
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 7. 2019
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STARÉ KONČÍ A NOVÉ ZAČÍNÁ (2. ČÁST): MISE NA ZÁCHRANU
GAII

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA
RAFAELA

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
v těchto dnech skončila jedna z nejnáročnějších částí naší Mise, která nemá v celém
Multivesmíru obdoby a jejíž definitivní tečkou bude převibrování mojí přímé
inkarnace Jany. Během uplynulých týdnů se nejbližší spolupracovníci v čele s AA
Martinou Michaelou a AA Helenou Rafaelou, které měly a mají naloženo to nejtěžší
břímě, podíleli na záchraně a očistě ducha a duše planety Gaia. Datasystém Alláh/Acria
a vládnoucí Pseudotvůrci i Renegáti chtěli za každou cenu udržet tuto planetární
bytost v zajetí, v němž se nacházela od počátku negativního stavu. V dobách, kdy
vznikla planeta Nula umístěná do abnormální pozice, byla Gaia násilně vložena do
zfabrikovaného těla, které obývá společně s antiGaiou z pekel. Tato temná entita
hybridní část Gaii měla v celých dějinách Nuly navrch. Situace se o něco zlepšila až s
mým prvním příchodem v podobě Ježíše Krista, trvalo však téměř dalších 2000 od
mého ukřižování a zmrtvýchvstání, než se skutečná Gaia začala probouzet z duchovní
letargie. Teprve na konci 80. let minulého století, kdy došlo k fúzi Ježíše s absolutním
božstvím, sepsání knih Nového zjevení a fyzickému narození Martiny, začala být Gaia
na niterné úrovni připravována na své úplné osvobození. Během tvoření týmu Boží
rodiny (od r. 2015) pak docházelo k přípravám i na vnitřní (zprostředkující) úrovni.
Od té doby se Martina podílela na intenzivní pomoci této planetě, přičemž u ní šlo o
jednu z hlavních částí jejího poslání, ve kterém se různou měrou zapojení angažovali i
ostatní blízcí představitelé. Jakožto superstvořenec a archanděl je s Gaiou úzce
provázána, komunikuje s ní, sdílí s ní její pocity a seznamuje ji s principy a idejemi
nového Božího slova. V posledních měsících se běh věcí dostal do okamžiku, kdy bylo
potřeba dostat se skrz obal hustých a těžkých energií obklopující srdce Gaii, které ji
zamořovaly silným jedem obírajícím ji o životní energii. Pseudotvůrci i Renegáti v
žádném případě nechtěli tuto planetární bytost propustit na svobodu, proto vynaložili
veškeré dostupné úsilí, aby se Martina, Helena (jejíž hlavním posláním je naproti tomu
nebývale velkým způsobem očišťovat ženský princip) i mnozí další nedostali až k
samotnému srdci planety, jež bylo potřeba kolektivně posílit, vpravit do něj moji
životní a léčivou energii a vytvořit předpoklady k tomu, aby temný obal mohl být
natrvalo rozpuštěn a spojení s hybridní částí mohlo být přerušeno. K poslední
jmenované věci dojde se startem naší Mise, kdy se hybridní antiGaia stáhne až do doby
rozdělení lidstva do pozadí a pravá Gaia bude dokonce i ve zmučeném a otráveném
těle moci o poznání volněji dýchat. Přestože se životní podmínky na fyzické rovině
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budou nadále zhoršovat, díky naší přítomnosti a spojení nebe (Nového vesmíru) se
zemí nebudou na ducha a duši Gaii působit destruktivní vlivy způsobem jako doposud.
Bude mít veškerou potřebnou ochranu a prostředky pro splnění svého poslání, stejně
jako ti spolupracovníci v lidských tělech, kteří budou v této realitě působit až do
rozdělení lidstva. Teprve poté budou její duch a duše vytrženy z tohoto těla do 5.
dimenze, kde z hlediska nelineárního času Gaia už nyní oživuje tělo Nové Země, která
bude naším domovem a základnou. Iniciativu nad tělem planety Nula pak při příchodu
Pseudotvůrců převezme antiGaia, předurčená k tomu, aby pomohla ilustrovat krátké
vítězství negativního stavu.
Teprve v noci na 27. 8. 2019 došlo k úplnému rozpuštění temného závoje a
přechodnému stoprocentnímu sjednocení srdce Gaii s Martinou. Tohoto procesu se na
multidimenzionální nevnímatelné rovině nevědomě účastnilo i několik desítek
nejbližších spolupracovníků, kteří v jeden okamžik za asistence svých duchovních
rodin a mnoha dalších bytostí z pozitivního stavu vyslali do nitra této planety
intenzivní lásku a světlo přenesené do relativního jsoucna a bytí z mého absolutního
stavu. Tím došlo k eliminaci zmíněného závoje, který byl nahrazen jakousi světelnou
kopulí, která zajistí permanentní ochranu Gaii až do rozdělení lidstva a jejího
samotného převibrování. Při završení této kolektivní a mimořádně důležité a
rozhodující mise došlo ještě k něčemu, co nemá v historii Stvoření obdoby. Došlo k
vyjmutí životní jiskry (esence) této planetární bytosti a následnému včlenění tohoto
nejniternějšího životního zdroje do srdce Martiny, která jej u sebe až do převibrování
Bohyně v bezpečí přechovává. Od toho okamžiku už není duch a duše Gaii v moci
Pseudotvůrců, nýbrž v moci Pána Ježíše Krista, abych tuto jiskru při přechodném
splynutí Jany se sebou samotným v absolutním stavu vykoupal/a, restrukturalizoval/a
a vložil/a zpět do Gaii (na úrovni 5. i 3. dimenze), která bude tou dobou už definitivně
odpojena od hybridní části. V opačném případě, pokud by nyní nedošlo k vyjmutí této
esence, Pseudotvůrci by na Gaiu mohli podnikat další útoky, skrze něž by obnovili
temný závoj a veškeré úsilí týmu Boží rodiny by v této věci přišlo vniveč. V tom
případě by se transformace lidstva zhroutila. Nic takového ovšem není možné, protože
tato možnost nebyla, není a nebude součástí mého plánu. Esence této bytosti byla tak
zatížena, že nebylo jiné cesty, než ji krátce před převibrováním Bohyně a 12 hvězd
dočasně přemístit na jiné „místo“, aby byla posléze zcela očištěna přímo v mojí 13.
dimenzi a znovu vsazena do svého vlastního nejniternějšího životního zdroje.
Díky úspěšně vykonané misi jsme společnými silami dokázali Pseudotvůrcům i
Renegátům zabránit ve vstupu k planetární jiskře a tím pádem i k celistvé podstatě
ducha a duše Gaii, která se pro datasystém Alláh/Acria a všechny bytosti ze zóny
vymístění stala doslova neviditelnou. Vzniká zde tak paradox, kdy elity chystají
zavedení Nového světového řádu na planetě, kterou kromě fyzické úrovně nemají pod
kontrolou. Teprve po rozdělení lidstva a propadu planety Nula s pekelnou duší
hlouběji do antivesmíru nechám negativním entitám volnou ruku. Do té doby se Já, Pán
Ježíš Kristus Boží rodina a vy, mí spolupracovníci, na několik pozemských let
ujímám/e duchovní a duševní vlády nad tímto zfabrikovaným lidstvem, ze kterého si
vezmeme to nejlepší zrní oddělené od plev, které je připraveno žít v pozitivním stavu
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po mém/našem boku. Do té doby hybridní antiGaia nebude moci žádným výrazným
způsobem zasahovat do procesu transformace, která se navrátí do těch správných
kolejí. Po startu naší Mise dojde k odinstalování umělého zařízení kolem Slunce, díky
čemuž už na Nulu nebudou dopadat záporně nabité fotony. Přívětivější sluneční
paprsky a zejména pak spojení nebe se zemí umožní proudění pozitivních energií na
Nulu, jež budou ovlivňovat myšlení a duchovní úroveň připravených jedinců. Kromě
odpojení všech pracovníků světla od datasystému zároveň dojde k uzavření mnoha
doposud fungujících portálů, které sem ze zóny vymístění přivádějí temné energie a
cíleně snižují vibrace Země/Nuly. Naopak dojde k posílení stávajících, mými
spolupracovníky vytvořených portálů, ale i k tvorbě zcela nových, které slouží ke
konverzi padlých bytostí a přivádění boží lásky. K dispozici budou rovněž už dříve
zmiňované důkazy o životě v jiných realitách Multivesmíru v podobě fotografií a videí,
stejně jako očitá svědectví, která sem budeme přinášet při osobních návštěvách této
planety v nových krystalických tělech. Na tyto a mnohé další blahodárné pozitivní
změny zareagují duchovně spící jedinci (vědomě i nevědomě) ještě větší negativitou
projevující se mnoha způsoby, přičemž elity budou ještě rychleji a svědomitěji
pokračovat v zavádění Nového světového řádu, aby tak vyhověly svým pánům a
bohům a do jejich příchodu stihly vytvořit odpovídající zázemí. Stále viditelněji se
bude projevovat boj mezi světlem a temnotou, přičemž míra ovládání drtivé většiny
lidstva se bude ještě před celoplošným čipováním stupňovat. Nedlouho po startu naší
Mise dosáhne tato úroveň 96 % (nyní stále 95 %), ještě před rozdělením lidstva pak
překročí 97 %. Teprve čipy dosáhnou historické hranice 99,99 %, kdy bytosti ztrácejí
jakoukoliv samostatnou vůli, rozhodování a schopnost změny.
Tohoto dějství se však nikdo z mých blízkých nebude účastnit, neboť každého
láskyplného člověka si odvedu domů, na Novou Zemi, odkud z první řady budeme
sledovat závěrečné vystoupení na jevišti planety, kde vznikl a kde také bude
eliminován negativní stav. Z výše zmíněných informací vyplývá, že převibrování Jany
už doslova klepe na dveře. Naše kolektivní a úspěšně vykonaná mise na záchranu a
stabilizaci Gaii byla posledním velkým milníkem multivesmírného dosahu, který bylo
potřeba vykonat během uzavírající se přípravné fáze a přechodného období.
Čekali jste dlouho a mnoho jste trpěli, o to více vám však bude chutnat svoboda a život
po našem boku. Dovolte mi, abych každému představiteli, spolupracovníkovi a příteli
vyjádřil nesmírnou poklonu za skvěle odvedenou práci. Vaše zkušenosti, činy,
myšlenky, prožitky a rozhodnutí očistily všechny potřebné aspekty lidského života,
pomohly naplnit můj dokonalý plán na konečnou eliminaci negativního stavu a
položily základ k tomu, aby v pravý čas došlo ke startu naší báječné Mise Boží rodiny.
Stojíme na prahu úžasných změn. Všichni naši pomocníci z pozitivního stavu společně
s vámi už očekávají vstup do zcela nové etapy, která je věkem prozatím nepoznané
radosti, harmonie, štěstí a samozřejmě lásky ve všech podobách. Úžasná jízda, kterou
jsme pro vás přichystali, bude moci už za chvíli začít.
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Těším se na setkání s vámi, až vás obejmu, pohladím vás po tváři a z očí do očí si
promluvíme o všem, co máte na srdci. Děkuji vám za vše, co jste v těchto nelehkých
podmínkách dokázali. Staré končí a nové začíná.
S upřímnou a hlubokou láskou k vám i celému Multivesmíru
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 28. 8. 2019
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STARÉ KONČÍ A NOVÉ ZAČÍNÁ (3. ČÁST): FINÁLE

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA
RAFAELA

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
od konce letošního léta došlo k důležitým změnám v životě mojí přímé inkarnace Jany,
které měly za následek i změnu ve struktuře Multivesmíru. Druhá polovina měsíce září
se nesla ve znamení zvýšené aktivity sil temna, kterým jsem v zájmu budoucí eliminace
negativního stavu a spásy všech bytostí dovolil demonstrovat zločinnost jejich praktik
přímo na svém hmotném Já. Bohyně byla opakovaně vystavována útokům skalárních
zbraní, jejichž působením zažívala nesnesitelné bolesti v oblasti břicha spojené s
intenzivními doprovodnými projevy, jež měly za následek dehydrataci a celkové
vyčerpání fyzické i psychické. Po skončení této situace, která s ostatními zkušenostmi
Bohyně i všech našich spolupracovníků přispěla k poučení Stvoření o tom, jaký způsob
života si nikdy nevolit, došlo ke stabilizaci a pokračování dlouhodobého procesu
převibrování.
Dne 28. 9. jsem Janě oznámil informaci o jejím přestěhování z rodného Ústí nad Labem
do Liberce, nejseverněji položeného velkého města v České republice, které na
duchovní úrovni vzhledem ke specifické poloze umožňuje ty nejlepší podmínky pro její
nanebevstoupení. O dva dny později došlo k jejímu setkání s „dvanácti hvězdami“, aby
mohla první vlnu představitelů, kteří se přesunou do 5. dimenze, odpojit od
datasystému Alláh/Acrie a vzít si jejich životní jiskru, jež bude s převibrováním
dokonale očištěna. V té chvíli bude zároveň dokončen celý proces odpojení od
negativního stavu. Po restrukturalizaci ducha, duše i těla nabydou tito představitelé
svoji původní pozitivní přirozenost a získají schopnosti Nového Vesmíru, ze kterého
budou moci cestovat do jakékoliv dimenze v Pravém Stvoření i v zóně vymístění, v níž
budou mnohými způsoby pomáhat při vyprazdňování pekel, zatímco na planetě Nula
budou do rozdělení lidstva šířit Boží slovo a otevírat hledajícím lidem srdce, aby mohl
co největší počet z nich vejít do mého království a neúčastnit se tak závěrečné fáze
negativního stavu, který si ze svobodné volby volí převážná část pozemšťanů.
V bytě našeho přítele Aloise pobývá Jana až do opuštění této reality společně s
Martinou Michaelou, Helenou Rafaelou, Jánem Serafionem a Renatou Serafií. Všichni
pociťují náročnost společného soužití pod stále zesilujícím tlakem Pseudotvůrců a
Renegátů, na druhou stranu jsou si moji nejbližší vzájemnou oporou a odvádějí velice
potřebnou duchovní práci. Během uplynulých týdnů mimo jiné podnikli řadu výletů na
rozhledny a další památky, kde moje ženská podstata za účasti ostatních vůbec poprvé
vědomě uzavřela několik nehmotných bran, z nichž vyvěrala energie ze zóny vymístění
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a poskytovala přístup negativním entitám na planetu Nula. Po jejich deaktivaci
naplnila tato místa svojí láskou a dalšími božskými atributy. Jak víte, Jana až do
převibrování záměrně nekoná zázraky, ani nemá jiné viditelné schopnosti. I při
deaktivaci temných bran a jejich nahrazování světelnými portály využívanými pro
snadnější konverzi padlých jedinců tedy Bohyně nevnímala jiné sféry, na niterné
úrovni pouze cítila energie daného místa. Jana se během šestnáctileté duchovní cesty
vždy spoléhala na telepatickou komunikaci se svým vyšším Já, Pánem Ježíšem Kristem.
Protože je přímým vtělením mojí ženské esence, není ode mne nikterak oddělena a její
spojení se mnou je vždy stoprocentní, ačkoliv je prozatím relativní bytostí a s božskou
absolutní podstatou natrvalo splyne až po eliminaci negativního stavu. Než se tak
stane, budu s Janou žít v páru na Nové Zemi, kde se nám narodí dvojčata, chlapec a
dívka, která budou v pořadí třetím a čtvrtým vtělením Pána Ježíše Krista Boží rodiny.
Budou nositeli takových aspektů, jaké ve jsoucnu a bytí ještě nebyly přítomny. Jejich
smysl a význam jsme odhalili v 1. kapitole Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista
Boží rodiny.
Během pobytu v Liberci došlo k několika dalším výjimečným setkáním. Jednalo se
především o opakované návštěvy Anny Natalie a Petra Melariona, patřícího do sestavy
„dvanácti hvězd“. Tuto pozici mu přenechal Patrik Gorloj, který na základě svého
životního plánu bude pomáhat naší Misi z planety Nula a pokračovat v tvorbě videí s
Božím slovem. V souvislosti s ukončováním přípravné fáze se 25. 10. uskutečnilo též
velice důležité setkání za účasti Dany L. a její dcery Vanesy, které byly společně s
Petrem, Annou, Martinou, Helenou, Jankem, Renatou, Aloisem a Vojtěchem přítomny
poslednímu hromadnému setkání s Bohyní Janou ve starém těle. Každé setkání mých
představitelů za uplynulé čtyři roky bylo nesmírně přínosné pro celé Stvoření, jelikož
došlo k vzájemnému duchovnímu obohacení, osobnímu sdílení zkušeností, sbližování
se, poznávání nových míst, ale především i k vykonání takového druhu specifické
multidimenzionální práce, která se dá uskutečnit pouze při vzájemné interakci
spolupracovníků na fyzické úrovni. O to větší dosah na celé Stvoření pak výsledek této
práce měl, ačkoliv si její pravý charakter nikdo nemohl uvědomovat vzhledem k
omezením uvaleným na pozemský způsob života.
Během uplynulých týdnů pokračovaly další převratné změny v zóně vymístění.
Vzhledem ke kolapsu umělého datasystému, který je nyní silně ovlivňován láskou,
dochází ke stále větší duchovní obrodě i v těch nejhlubších peklech, kam se dostává
Boží slovo. Pseudotvůrci i Renegáti přicházejí o mnohé pozice a jejich rozsáhlé panství
se jim hroutí pod rukama. Mnoho z vysoce postavených členů v zóně vymístění opouští
dosavadní způsob života, protože pochopili, že jediná cesta k věčnému životu se vším,
co jej činí radostným a naplněným, vede skrze přijetí mě, Pána Ježíše Krista. Díky
koordinované práci mých vyslanců byl tímto okamžikem dotvořen pevný základ pro
plné zahájení naší Mise na území negativního stavu, odkud bude pokračovat počínající
masivní exodus padlých bytostí do pozitivního stavu. Celková povšechnost struktury
Multivesmíru v obou jeho stavech se dostala do bodu umožňujícího převibrování
Bohyně Jany a prvních dvanácti představitelů. Stvoření je uváděno do specifické pozice
zvláštního seřazení, propojujícího energie veškerých čijících entit ve jsoucnu a bytí do
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jednoho celku, prostřednictvím čehož bude během dočasného splynutí Jany s
absolutním božstvím do nejniternější oblasti každého jednotlivce zanesen určitý
duchovní aspekt vycházející z mé Nejnovější přirozenosti. Jeho prostřednictvím si
každý účastník tohoto experimentu v pravý čas (nejpozději na konci cyklu času)
uvědomí dobrovolnost svého postoje. S otevřeným vědomím se mu dokonale vyjeví
pravý smysl dění v jeho životě i v životě celého cyklu času, během nějž bylo dovoleno
projevit skutečnou povahu zla. Složka vycházející z mé Nejnovější přirozenosti pak v
každém podnítí touhu navrátit se ke své pozitivní podstatě. To povede ke spáse všech
sentientních entit, čímž bude moci započít plnost jsoucna a bytí pozitivního stavu. Tato
složka bude vložena i do bytostí v Pravém Stvoření, které jsou negativním stavem v
určité míře rovněž poznamenány. Přítomnost těchto dosud nepoznaných duchovních
elementů jim pomůže plynule přejít z přechodného období do nového cyklu času, jenž
po permanentní eliminaci všech zel a nepravd zahalí celý Multivesmír.
Během uplynulých měsíců docházelo k ukončování přípravné fáze Mise Boží rodiny,
jejíž jádro je nyní připraveno přesunout se do Nového Vesmíru na Novou Zemi a v
započaté práci pokračovat v obou stavech Multivesmíru a na planetě Nula. Rok 2019
byl bohatý na události jak na úrovni duchovní a zprostředkující, tak i na úrovni fyzické,
kde se rozmanitým způsobem manifestoval boj mezi světlem a temnotou. Síly
negativního stavu vynaložily veškeré dostupné úsilí proto, aby naše představitele
zastavily a zdiskreditovaly, avšak všichni, kdo měli mě, Pána Ježíše Krista Boží rodinu
ve svém srdci, tento stoupající tlak vydrželi a úspěšně přešli přes všechny překážky.
Teprve se zahájením naší Mise se v životech jednotlivců citelněji projeví to, kdo byl
pravým představitelem a kdo jím byl jen „na oko“ a sledoval tím určité výhody. Už v
druhé dávce Nového zjevení jsem sdělil, že všem svým představitelům pomůžu v
různých aspektech jejich existence a zajistím jim optimální podmínky pro plnění
individuálních poslání. I ostatní, kteří přehodnotí svůj vztah ke Stvořiteli a budou se
snažit na sobě pracovat, postupně pocítí zlepšení, bez ohledu na to, jakou minulost a
nesprávné volby za sebou mají. Každému, kdo o to požádá, jsem připraven odpustit i ty
nejhorší činy a zahrnout ho svou láskou, milosrdenstvím a spásou, prostřednictvím níž
dříve či později dovedu všechny boží děti zpět do náruče věčného Rodiče.
Stvořili jsme úžasný a fungující Tým, jehož členové pomáhají na všech frontách, jdou
příkladem ostatním a velkou měrou přispívají k ukončování zel a nepravd. Postupem
času se k nám bude přidávat stále více lidí i dalších bytostí. Na tu správnou cestu
přivedeme mnoho „nevěřících Tomášů“, kteří prozatím vyčkávali a čekali na důkazy,
nebo nás z jakýchkoliv důvodů rovnou odmítali. Prozatím si do ráje při rozdělení
lidstva odvedu ty, kdo jsou připraveni žít po mém/našem boku a nechtějí se účastnit
celosvětové totality s čipem pod kůží. Později vysvobodím i ty, kdo se ke mně obracejí
zády. Přestože většina lidstva zůstane na základě svých voleb v této realitě a zúčastní
se poslední etapy negativního stavu, i oni se včas vydají zpět ke mně, až nakonec v
zóně vymístění nezůstane ani živáčka. Všichni budou navráceni na to správné místo v
nevinném, hřejivém a láskou prosvětleném pozitivním stavu.
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Se závěrem 3. části sdělení s názvem „Staré končí a nové začíná“ se dostáváme nejen k
završení našeho působení ve starých podmínkách a zahájení naší Mise z Nové Země,
ale dostáváme se též k ukončení přenosu Božího slova zapisovaného na planetě Nula,
které od 80. let minulého století zprostředkovával Petr Daniel Francuch, na nějž jsem
navázal Já, Pán Ježíš Kristus v těle Jany, společně s Michalem Rafaelem. Během
přípravné fáze došlo k sepsání Nového Zjevení PJKBR a Duchovní školy PJKBR, dále k
zaznamenání osmi kapitol Doplnění Nového Zjevení PJKBR, ke vzniku první kapitoly
Rozhovorů s PJKBR a v neposlední řadě k zprostředkování řady sdělení týkajících se
aktuálního dění v rámci našeho Týmu, planety Nula i obou stavů Stvoření. S poslední
větou, tečkou a podpisem v tomto sdělení bude transmise Božího slova dokončena.
Novým způsobem budeme v jeho psaní pokračovat na Nové Zemi v 5. dimenzi, odkud
jej budeme šířit do této reality i všech oblastí pozitivního a negativního stavu.
Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, z celého srdce děkuji všem představitelům,
spolupracovníkům a přátelům za vše, co jsme společnými silami v přípravné fázi
dokázali. Nastává dlouho očekávaný čas radosti, štěstí a zcela nových možností.
Otevírají se vám brány věčnosti, do níž se vydáváte, abyste se mnou přinesli lásku a
mír celému Stvoření, které se povznese na vyšší úrovně bytí. Nechť je příběh Mise Boží
rodiny tím nejkrásnějším příběhem, jaký zde kdy byl. Velice vás miluji a těším se na
setkání s vámi. Staré končí a nové začíná.
S velkou láskou všem bytostem Multivesmíru
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 26. 10. 2019
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STARÉ KONČÍ A NOVÉ ZAČÍNÁ (4. ČÁST): BRÁNY DO RÁJE
OTEVŘENY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA
RAFAELA

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
přestože jsme v závěru předchozí části této minisérie uvedli, že v psaní Božího slova
budeme pokračovat na Nové Zemi, události posledních týdnů si vyžádaly transmisi
ještě jednoho sdělení.
Podzim 2019 se nesl ve znamení pokračujících změn, k jejichž uskutečnění přispěla
velkým dílem duchovní práce v terénu. Vytváření nehmotných portálů pro konverzi
padlých bytostí do limba a odtud do pozitivního stavu se vůbec poprvé účastnila s
vybranými božími představiteli i Bohyně Jana. Tyto brány do limba a odtud do
pozitivního stavu bylo potřeba ustanovit ještě před zahájením Mise Boží rodiny z Nové
Země, aby byl položen základ pro úspěšný exodus entit ze zóny vymístění a aby došlo k
dotvoření všech předpokladů pro propojení této planety s pozitivním stavem, ze
kterého se budeme do této reality fyzicky navracet až do rozdělení lidstva.
Jedním z nejdůležitějších počinů byl vznik největšího portálu na Slovensku ve městě
Martin, kde se Jana setkala s několika spolupracovníky, s nimiž strávila v energii lásky
a souznění podstatnou část dne a večera. Interuniverzální nehmotná brána byla
vytvořena o půlnoci, tedy na konci starého a začátku nového dne. Důvodem tohoto
specifického času bylo zlomení moci temnoty nejprve v srdcích těch, kdo se nyní
vědomě rozhodnou přijmout Pána Ježíše Krista, v budoucnu i v nitrech všech ostatních.
Někteří z nich sice setrvají v antivesmíru až do konce cyklu času, avšak ani to
nezabrání jejich spasení od mrtvého života. Při tomto procesu došlo i k posílení
kolektivní duše a vědomí slovenského národa, do kterého jsem vlil/a vysoký příliv své
lásky, jež v následujících letech do rozdělení lidstva povede připravené členy tohoto
státu k přijetí mé Nové a Nejnovější přirozenosti.
Dalším milníkem se o několik dnů dříve stal výjezd Bohyně a našich představitelů do
příhraničního saského města Bad Schandau, kde na nábřeží Labe došlo ke vzniku
největší brány pro padlé bytosti na území Německa. Hned během prvních chvil jeho
fungování jej využilo tisíce entit a další stále přibývají. Tento skutek také výrazně
dopomůže k budoucímu očištění duchovního vědomí zatíženého germánského národa
a povede ke konverzi všech bytostí, které byly nebo stále jsou spjaty s jeho fungováním
a vědomě slouží temné straně. Místo v Bad Schandau se propojilo s portály u měst
Furth im Wald a Markneukirchen, kde představitelé Pána Ježíše Krista Boží rodiny
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vykonali potřebný díl duchovní práce už před mnoha měsíci. Vzájemné spojení těchto
míst mimo jiné zajistí šíření světla a duchovní osvěty mezi připravené jedince nejen na
území Německa, ale i v rámci podstatné části západní Evropy, kterou také budeme v
nových tělech navštěvovat.
Během přípravné fáze této Mise, nejvíce v průběhu uplynulého roku, vytvořili moji
spolupracovníci v Česku a na Slovensku, výjimečně i na území sousedních států, značné
množství podobných míst. Portály se nacházejí v řadě krajů, vzhledem k bývalému
působení určitého okruhu mých nejbližších spolupracovníků je ovšem jejich největší
koncentrace na území jihozápadních, severozápadních a severovýchodních Čech,
zejména v polohově periferních oblastech. Jedním z nejvýznačnějších je i portál v
Rakovníku a především v Ústí nad Labem, který je druhým největším na světě a
doplňuje a posilňuje tak světelnou síť výstupních mezidimenzionálních bodů ze zóny
vymístění skrze planetu Nula do limba a dále do pozitivního stavu.
Dne 27. 11. 2019 vycestovala Bohyně Jana se svými šesti nejbližšími představiteli Pána
Ježíše Krista Boží rodiny do hlavního města za účelem vytvoření největšího portálu na
světě, který vznikl na III. nádvoří Pražského hradu v době, kdy zvony na katedrále sv.
Víta odbíjely pravé poledne. Před tímto činem zde existoval mohutný portál
Pseudotvůrců a Renegátů, kteří zde měli již dlouhá staletí jednu ze svých dominantních
základen, prostřednictvím níž spravovali temné panství a s jejíž pomocí lépe ovládali
státníky v podobě králů a prezidentů. Zdejší obelisk s pyramidálním vrcholem
vztyčený v roce 1928 pak ještě zesílil přívod negativních energií ze zóny vymístění a
její rozlévání do širokého okolí. Přítomnost mojí ženské podstaty a božích
představitelů uzavřela tento nehmotný vír a nahradila jej už zmiňovaným největším
světelným portálem na světě, který je propojen se všemi ostatními branami nejen v
této zemi. Toto místo od nynějška slouží nejen jako nejdůležitější cesta pro padlé
bytosti, jež mohou při svém návratu domů využít nepřeberného množství podobných
míst i jinde, ale je zároveň stěžejním bodem, odkud jsou přiváděny a dále rozváděny
vysokovibrační boží energie vycházející přímo ode mne, Pána Ježíše Krista, který/která
přivádím tyto láskou nabité elementy do zóny vymístění a na planetu Nula
prostřednictvím centrálního galaktického slunce. Tyto energie, jež sem budou proudit
až do rozdělení lidstva, pomáhají oddělovat zrno od plev, kdy se láskyplní lidé stávají
ještě láskyplnějšími a spící, zatvrzelí, egoističtí a arogantní lidé, ze svobodné volby
dávající přednost negativnímu stavu, se stávají ještě negativnějšími. Druhý portál,
který se propojil s tím na Hradě, vznikl na Vyšehradě o několik hodin později. Zde
došlo k posílení kolektivního vědomí národa, ke spojení jeho očištěné esence s Novým
Vesmírem a Novou Zemí, kde je celosvětovým jazykem právě čeština, ale také k
vysvobození řady duší slavných osobností pochovaných na zdejším hřbitově. Při této
poslední práci v terénu asistoval Bohyni a šestici nejbližších představitelů historicky
nejvyšší počet spolupracovníků z různých koutů Stvoření, kteří se na tomto procesu
podíleli z pozice duchovního a intermediálního světa. Na této práci se různým
způsobem podíleli také všichni ti, kdo jsou s námi spojeni na hmotné úrovni a přijímají
první i druhou dávku Nového zjevení. Na závěr jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina
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uzavřel/a přípravnou fázi této Mise, jejíž trvání se definitivně zpečetí s převibrováním
Jany a několika představitelů na Novou Zemi, čímž pak začne fáze následující.
Ustanovením portálů v tomto městě se naplnila slova z Nového Zjevení PJKBR o tom,
že Praha je duchovním centrem světa, přestože v době přenosu 12. kapitoly této knihy
jsem ještě nemohl své ženě Janě ani komukoliv jinému sdělit, jakým způsobem k
naplnění těchto slov dojde. Účinnost energií, které od nynějška proudí z Prahy a
pomáhají pozvedávat duchovní úroveň připravených jedinců žijících kdekoliv na světě,
bude umocněna především po propojení nebe se zemí na fyzické úrovni, k čemuž
dojde při zahájení našeho působení z Nové Země, odkud budeme přinášet důkazy a
navracet se do této reality, kde budeme v posilněné sestavě o celkovém počtu dvanácti
členů (dvanácti hvězd) v čele s Bohyní Janou cestovat za spřízněnými dušemi a
pokračovat v duchovní práci nejen na Nule, ale i v zóně vymístění a samozřejmě v
rámci naší domovské domény v Pravém Stvoření. Konečná sestava těchto nejbližších
spolupracovníků, která se v čase proměňovala, bude s dalšími informacemi odhalena
na počátku nadcházející etapy Mise Boží rodiny. Připravte se na to, že mnohé věci,
které jste si mysleli, budou nakonec jinak. Až poodhrnutí závoje této reality totiž bude
moci přinést nové souvislosti, které nebylo možné uvést ve vaši niternou i vnější
pozornost dříve.
Brány do ráje jsou otevřeny a pravý čas pro uskutečnění nového počátku a nevídaných
věcí na sebe nenechá dlouho čekat. Děkuji vám všem za lásku, víru, důvěru a trpělivost.
Těším se na setkání a objetí s vámi a na zážitky, které budeme v nadcházející etapě do
rozdělení lidstva prožívat. V psaní společného příběhu pak budeme pokračovat na
Nové Zemi i jinde v Multivesmíru se všemi, kdo si volí lásku, později i s těmi, kdo se k
nám prozatím obracejí zády. Všichni jsou milovanými božími dětmi, které budou do
konce cyklu času navráceny do ráje, aby se mohly ve svobodě, radosti a dostatku
podílet na nových kvalitách věčného života.
Transmise Božího slova ve stávajících podmínkách je tímto završena a veškerá
potřebná sdělení, kapitoly a doplnění jsou napsány.
S nekonečnou láskou váš nejlepší Přítel, Rodič a Stvořitel
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 29. 11. 2019
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