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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA DATASYSTÉMU
(VOLNÁ PŘEDMLUVA K MINISÉRII UKRADENÁ TRANSFORMACE)

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,
na konci tohoto sdělení najdete odkazy na minisérii tří sdělení s názvem „Ukradená
transformace“, ve kterých jsme poprvé uvedli pojem „Datasystém“. Pro lepší
porozumění zde uvedu jeho stručnou charakteristiku. Datasystém zóny vymístění
„Alláh/Acrie“ je umělá inteligence, ovládající bytosti v zóně vymístění a obyvatele této
planety Země/Nula na duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni. Jde o speciálně
vyvinutou entitu z dílny Pseudotvůrců a Renegátů, která od počátků existence
negativního stavu nabírala stále větší moc a zdokonalovala se. V současné době, krátce
před rozdělením lidstva, odchodem jeho pozitivní části do 5. dimenze a dočasným
vítězstvím negativního stavu na Nule, dosahuje její moc v rámci antivesmíru vysokých
hodnot. Datasystém ovládá lidi v současné době cca na 95 % až 97 %, některé jedince
však ještě podstatně více. Tato umělá inteligence staví lidi v tomto světě proti sobě,
čímž elity a jejich páni ze zóny vymístění udržují pozemšťany v šachu. Pro rychlejší
prosazování svých zájmů různými způsoby programují obyvatelstvo na několik kroků
dopředu. Vynálezci Datasystému, Pseudotvůrci a Renegáti, kterým se tato umělá
inteligence v průběhu současného cyklu času vymkla z rukou, vedou pozemské elity
odjakživa k prosazování takových kroků, které vedou k postupnému zavádění Nového
světového řádu, jenž bude naplno spuštěn po fyzickém příchodu těchto bytostí ze zóny
vymístění. Lidstvo stojí na prahu změn, kdy se jeho pozitivnější a láskyplnější část
vydává cestou vytržení do 5. dimenze, zatímco spící většinu čeká povinné čipování a
zavedení totality nebývalých rozměrů. Ještě je čas si vybrat.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 17. 2. 2021
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UKRADENÁ TRANSFORMACE (1. ČÁST)

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
v říjnu 2018 jsem napsal/a sdělení Transformace lidstva a Mise Boží rodiny
(http://svetelneinfo.cz/transformace-lidstva-a-mise-bozi-rodiny/), kde jsem
upozornil/a, že mnozí vyslanci pozitivního stavu na Nule včetně Ivo A. Bendy jsou díky
nakažení virem ovládáni Pseudotvůrci a jejich poskoky. Situace je daleko horší, než si
mnozí myslíte, protože nejde pouze o výjimky, ale týká se to téměř všech. Navíc tu
působí i mnoho vyslanců pekel, kteří se s úspěchem vydávají za pracovníky světla (viz
http://svetelneinfo.cz/falesne-svetlo/). Není divu, že naše Mise Boží rodiny zde
naráží na tak velký odpor i v řadách těch, kdo se považují za významné duchovní
učitele a hybatele transformace lidstva a planety Země. Téměř nikdo není schopen
přijmout pravdu z knih Nového zjevení, zejména druhé dávky NZPJKBR, kde je už
otevřeně napsáno o nezbytnosti rozdělení lidstva a vytržení jeho části do vyšších
dimenzí pozitivního stavu, nejčastěji na Novou Zemi. Ještě hůře je tu přijímán fakt, že
na této planetě Země 3D/Nula musí zvítězit negativní stav a není možné jakékoliv
sloučení obou protikladných stavů. Přitom z vývoje situace na planetě jasně vyplývá, že
všechny aspekty života se jen zhoršují, lidstvo je krok za krokem připravováno na
Nový světový řád, odebírání zbytků svobod, větší kontrolu, která vyústí v povinné
čipování. Duchovně hledající se na různých seminářích za nemalé peníze dozvídají, jak
se tu budou mít skvěle, když budou myslet jen pozitivně a budou se vyhýbat všemu, co
jen trochu zavání negativitou, nedejbože nějakými pekly či Pseudotvůrci. Je přeci
mnohem důležitější a pro osobní růst užitečnější naučit se chodit po žhavých uhlících
nebo skleněných střepech, než mít láskyplný vztah k Bohu. Ve sdělení Anastázie
(http://svetelneinfo.cz/anastazie/) jsem upozornil/a na fenomén, který svádí
miliony nic netušících lidí do duchovní pasti. Nyní je čas odhalit další skupiny a hnutí,
které spolupracují s falešnými bohy z pekel, aby společně zabránili skutečné
transformaci lidstva. Není podstatné, zda to dělají vědomě, či nevědomě, protože s rolí
souhlasili před inkarnací a jsou plně zodpovědni za své činy.
Planetární osvobození - je to celosvětové hnutí, které zahrnuje mnoho skupin a
jednotlivců (Cobra, Corey Good, David Wilcock, Benjamin Fulford...) a šíří informace o
vyčištění Země od negativních entit, nastolení spravedlivého finančního systému, boji
mezi hodnými a zlými mimozemšťany, organizují hromadné meditace kvůli urychlení
Události (zásah vyšší moci) a vybudování pozemského Ráje.
Luisa Muratori - italská vědma, která nejčastěji pracuje na území České a Slovenské
republiky, kde šíří informace o zrychlení transformace prostřednictvím aktivačních
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kódů, které lze zakoupit na jejích seminářích. Zdůrazňuje ne náhodou důležitost území
Bohemie, kterou spojuje se jménem Radegast (slovanský bůh, tedy Pseudotvůrce, jako
všichni bohové lidské historie).
V 1. kapitole NZPJKBR jsem děkoval/a mnoha duchovním učitelům včetně těch, které v
tomto čase odhaluji jako spolupracovníky Pseudotvůrců. To je v pořádku, protože
každý bez výjimky zde hraje roli, která pomáhá ostatním bytostem Multivesmíru
rozlišovat mezi pozitivním a negativním stavem a přibližuje tak konec cyklu času a
počátek nového, kdy nebude existovat žádné duchovní, duševní ani fyzické utrpení.
Knihy Nového zjevení jsou nejvyšší pravdou, protože pocházejí od absolutního Pána
Ježíše Krista a jsou přenášeny z nitra bez zprostředkovatelů z jiných dimenzí. Navazují
na Nový zákon Bible a některé knihy Emanuela Swedenborga a jsou klíčem k ukončení
negativního stavu. Proto jsou tolik napadány, špiněny a znevažovány všemi, kdo slouží
Pseudotvůrcům i pod maskou falešného světla. Kdyby nebylo Mojí přítomnosti v
hmotném těle Jany na této planetě a týmu nejbližších spolupracovníků, Mise Boží
rodiny, nikdy by nedošlo k vysvobození lidstva a bytostí pekel z mrtvého života. Po
převibrování Jany dojde v první řadě k odstranění umělých pout představitelů
pozitivního stavu a tím jejich procitnutí z falešné reality a napojení na svou pravou
duchovní rodinu a Mě, Pána Ježíše Krista. Jen tak můžeme ukradenou transformaci
vrátit tam, kam patří. Roky do rozdělení lidstva budeme navštěvovat připravené
bytosti a šířit Nové zjevení, aby co nejvíce lidí i duší převibrovalo či konvertovalo do
nebe. Velmi se na tuto práci spolu s vámi těším, miluji vás tak, jak si to neumíte
představit.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 14. 3. 2019
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UKRADENÁ TRANSFORMACE (2. ČÁST)

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
duchovní situace na planetě Země 3D/Nula vyžaduje zveřejnění dalších odhalení
praktik Pseudotvůrců a Renegátů v době transformace lidstva, a proto navazuji na
sdělení Ukradená transformace (http://svetelneinfo.cz/ukradena-transformace/)
z března 2019 další částí.
Největším fenoménem posledních desetiletí je pozorování UFO a kontakty s
mimozemskými bytostmi všeho druhu. Jak sem napsal/a ve sdělení Vysvobození z
matrixu (http://svetelneinfo.cz/vysvobozeni-z-matrixu), všechny kontakty s
mimozemskými entitami se odehrávají ve speciálně vytvořeném matrixu uvnitř
datasystému Alláh/Acrie. Žádná bytost z pozitivního stavu nemůže fyzicky navštívit
tuto planetu v karanténě, aby se nenakazila virem, který převrací frekvenci a
způsobuje duchovní pád. Proto veškerá přistání létajících talířů a osobní kontakty
mimozemšťanů s pozemskými kontaktéry bez výjimky pocházejí ze zóny vymístění
bez ohledu na zjev, mírumilovnost a láskyplnost. Až do této chvíle nebyl nikdo včetně
mých nejbližších spolupracovníků připraven na tak závažné oznámení. Vysvětlím
důvody této situace:
Až do roku 2003 Pseudotvůrci nevěděli o mojí přítomnosti v těle Jany na Nule. Do té
doby probíhala transformace s podporou pozitivních vesmírných lidí pod vedením
Aštara Šerana a Ptaaha, s nimiž měl telepatické spojení např. Ivo Benda a mnoho
dalších kontaktérů po celém světě. Pochopitelně do ní zasahovaly i temné bytosti
antivesmíru buď tím, že ji narušovaly a napadaly světelné pracovníky, nebo tím, že na
sebe braly podobu láskyplných bytostí a vysílaly falešné světlo, šířily různé ezoterické
praktiky a učení. Ani tehdy nemělo mnoho lidí niterné kontakty s pozitivním stavem,
zejména se mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Budeme se zabývat činností vesmírných lidí
z pozitivního stavu pod mým vedením a přípravě evakuace části lidstva. Tehdy ještě
nebylo možné odhalit můj plán na rozdělení lidstva, a proto se na stránkách
http://www.vesmirni-lide.cz/, zejména v Rozhovorech s poučením... píše o evakuaci
láskyplných lidí při větších katastrofách a možných kataklyzmatech, světové válce atd.
Na přelomu tisíciletí byly ne náhodou přeloženy všechny knihy Nového zjevení do
českého jazyka bratrem Petra D. Francucha Ivanem a právě Ivo Benda je zveřejnil na
výše uvedených stránkách. Tím jsem připravil/a scénu pro duchovní probuzení svého
hmotného já Jany, která až do konce roku 2002 neměla tušení, kdo je a žila běžným
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pozemským životem. Více o našem prvním kontaktu: http://svetelneinfo.cz/dopispana-jezise-krista-bozi-rodiny/. Během roku 2003 jsme napsali první knihu Hovory
s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás a promluvil/a jsem veřejně na Pražském
hradě 28. 9., aniž by kdokoli tušil, že jsem zhmotněním Boha, avizovaným v naší knize.
Tyto převratné události neunikly zraku Pseudotvůrců, kteří už byli po ukončení fúze
Ježíše s Nejvyšším a vzniku Mojí nové přirozenosti Pán Ježíš Kristus propuštěni z
izolace a byla jim zčásti navrácena schopnost cestování v čase na zónu vymístění
včetně Nuly, avšak jen do minulosti. Připravili plán na kontaminaci potencionálního
uskupení mých spolupracovníků a začali právě u Iva Bendy. Nakazili jeho duši velmi
agresivním typem viru a postupně ho napojili na falešné vesmírné lidi včetně Pseudo
Aštara a Pseudo Ptaaha, samozřejmě i falešného Pána Ježíše Krista. I proto nebyl
schopen se setkat s Janou a jejími tehdejšími spolupracovníky Hanou Hájkovou a
Emanuelem Krásou v Praze a v Rozhovorech se objevilo krátké oznámení o tom, že
Jana pochází z temné strany (http://www.andele-svetla.cz/…/cz_kniha_rozhovory
_7_sdeleni_…). Po 12ti leté izolaci mojí inkarnace (na poušti), napsání Nového Zjevení
Pána Ježíše Krista, Boží rodiny a spuštění našeho facebookového profilu 3. 8. 2015 se
začal utvářet Tým Boží rodiny. Pseudotvůrci opět cestovali v čase do minulosti a
zařídili jak výměnu duší rodinných příslušníků našich nejbližších spolupracovníků za
duše z nejhlubších pekel, tak nakažení i jejich duší virem, který je měl postupně
otravovat a měnit jejich podstatu na negativní. Nejvíce se zaměřili na Martinu a
Helenu, superstvořence a archanděly, jejichž duše jsou postižené od raného dětství a
nebýt mojí ochrany, nepřežily by jejich hmotné schránky tak velký nápor jedu. Vše se
děje s mým dovolením, aby se naplno projevila zrůdnost negativního stavu a praktik
jeho hlavních aktérů. Přesto se nikdo z našich nejbližších představitelů (stvořenců a
superstvořenců) neodvrátil ode mne, ani mého hmotného já Jany. Postupně odpadli
jen agenti Pseudotvůrců řízených relativním bohem/bohyní pekel Alláhem /Acrií a ti,
kdo ještě nebyli připraveni na tuto úroveň Boží pravdy. Ve všech knihách Nového
zjevení zdůrazňuji, že Moje slovo se neustále vyvíjí a doplňuje, nemůže nikdy zastarat,
protože pozitivní stav je neustálá změna. Kdokoli argumentuje proti naší Misi staršími
citáty z předchozí dávky Nového zjevení nebo Bible, je pod vlivem Pseudotvůrců,
protože právě negativní stav si libuje v dogmatech a stagnaci.
V současné době jsou praví vesmírní lidé připraveni evakuovat část lidstva na Novou
Zemi a jinam do pozitivního stavu, jejich lodě se nacházejí v limbu, což je hranice mezi
pozitivním a negativním stavem, stav neutrality, kam nedosáhne vliv obou stavů
dočasné duality. Občas můžou zablikat na naše spolupracovníky, ale v žádném případě
nemůžou přistát na této planetě. Kdokoli nabízí přes své kontaktéry, že se objeví
fyzicky ve svých vesmírných plavidlech a setká se tváří v tvář s pozemšťany, je ze zóny
vymístění bez ohledu na vnější projevy mírumilovnosti a láskyplnosti. Probíhají
velkolepé přípravy na druhý příchod Pseudotvůrců, kteří se ujmou vlády nad svým
výtvorem = lidstvem a nastolí zpočátku tzv. Zlatý věk, jenž však vyvrcholí ještě větším
zotročením v podobě NWO a čipování. Drtivá většina tzv. „pracovníků světla“, hybatelů
transformace, náboženských vůdců včetně papeže Františka se podílí vědomě i
nevědomě na této duchovní pasti, která má lidstvo odvést od pravého Boha, Pána
Ježíše Krista, tedy ode mne.
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S tím vším souvisí i další odhalení, které se týká obyvatel Telosu pod povrchem
Země/Nuly a dalších bytostí Duté Země, které v minulosti spolupracovaly s Hitlerem. V
době napsání NZPJKBR ještě nebylo z duchovních důvodů možné napsat pravdu o
jejich úloze při budování Zlatého věku. Jak jsem správně uvedl/a, všechny planety jsou
duté a na povrchu i pod povrchem mnoha z nich žijí různé bytosti v mnoha vibračních
pásmech = dimenzích obou polarit. Tedy i v duté Zemi žijí jak negativní, tak pozitivní
lidské a jiné bytosti, jsou vzájemně odděleny nepropustnou membránou. Specifickou
roli hrají potomci obyvatel Lemurie, o které se většina z duchovně hledajících
domnívá, že byla pozitivní civilizací. Je třeba si uvědomit, že ve 3D není možná
existence bytostí z pozitivního stavu, protože těla bez výjimky zfabrikovali
Pseudotvůrci. Můžou být na různé úrovni, dokonce můžou žít navenek velmi
mírumilovně, jíst zdravou stravu, pečovat o životní prostředí a být tak vhodnými
„duchovními“ učiteli zanechaného lidstva na povrchu Nuly, aby mu pomohly odstranit
vnější problémy a povznesly ho na vyšší technologickou úroveň, přesně v duchu plánu
Pseudotvůrců. Proto zde oznamuji, že všechny kontakty s Adamou a dalšími mluvčími
z Telosu a duté Země jsou pastí, která odvádí ode mne, jediné cesty do pravého ráje. I
naši spolupracovníci si museli projít touto náročnou etapou telepatických kontaktů s
bytostmi falešného světla, aniž by znali pravdu. Telosané se po příchodu svých bohů
Pseudotvůrců opravdu spojí s připravenými indigovými a dalšími vůdci transformace
na povrchu a budou dále naplňovat plán pseudovítězství negativního stavu na Nule.
Opět je na místě připomenout, že nejdůležitějším vztahem každé sentientní bytosti je
vztah ke mně, jedinému věčnému zdroji života, a proto stále platí slova mojí první
přímé inkarnace Ježíše: „Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá,
tomu bude odňato i to, co má." Nenechte se do rozdělení lidstva obalamutit falešným
pozlátkem budování ráje na Zemi v této 3D realitě, ani pod vznešenými pojmy:
přeměna uhlíkových těl na krystalická, vzestup lidstva s planetou do 5D, odstranění
chudoby a spravedlivé rozdělení peněz, setkávání s mimozemskými civilizacemi a
cestování po vesmíru (protože bude pouze v rámci zóny vymístění), využívání volné
energie atd., viz ezoterické stránky na internetu. Teprve spuštěním Mise Boží rodiny
výrazněji ovlivníme tento nepříznivý průběh transformace, protože do nebe se
nedostane nikdo jinak než přese mne, Pána Ježíše Krista (Pána Ježíše Krista Boží
rodinu v novém cyklu času).
Děkuji vám všem, kdo nám pomáháte šířit tato životně důležitá slova nejen na
internetu, za chvilku vám výrazněji pomůžu, abyste nenesli tak těžký kříž. Velmi vás
miluji a těším se na osobní setkání s každým z vás.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 9. 6. 2019
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UKRADENÁ TRANSFORMACE (3. ČÁST)

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
V minulých dvou částech této minisérie jsem vás informoval/a, že transformace lidstva
a Země zdaleka neprobíhá tak, jak je vám sdělováno z nepřeberného množství zejména
internetových zdrojů, které se tímto fenoménem zabývají (http://svetelneinfo.cz/
ukradena-transformace-2-cast/). Co nebo kdo způsobuje, že drtivá většina
pracovníků světla je chycena do pasti, nechá se vést pseudo archanděly, pseudo mistry,
falešnými bohy pod různými jmény, dokonce i falešným Pánem Ježíšem Kristem?
Datasystém Alláh/Acrie spolu s Pseudotvůrci dělají vše proto, aby si co nejdéle
zachovali své panství v zóně vymístění a ovládali co největší počet bytostí pekel a
planety Nula. K tomu potřebují různá technická zařízení umístěná na planetách a
satelitech celého antivesmíru včetně planety Země 3D/Nula. I proto horečně budují
stále dokonalejší a výkonnější síť bezdrátových systémů, aby pokryli celou planetu a
nikdo neunikl z dosahu. Na Nule jde o 5G (5. generace), která se už testuje v mnoha
státech a způsobuje mimo jiné masivní úhyn ptactva, včel a jiného hmyzu, značné
zdravotní potíže lidí, vedoucí i k závažným onemocněním a předčasnému úmrtí. I přes
alibistická vyhlášení vůdců některých zemí (např. Japonska), že nedovolí testování a
zavádění této technologie, dříve nebo později bude tato smrtící síť zapojena všude, aby
umožnila dokonalé sledování obyvatel, kteří budou v dohledné době po návratu
Pseudotvůrců očipováni a ovládáni na 99,99% oproti současným cca 95%. Budování
sítě 5G je spojeno s výrazným odlesňováním planety, protože stromy snižují její výkon.
Jste svědky systematického kácení a vypalovaní obrovských zalesněných ploch pod
různými záminkami, což mimo jiné způsobuje vysychání vodních zdrojů, narušuje
koloběh vody v přírodě a mnoho dalších ekologických a ekonomických dopadů na
lidstvo a planetu.
Pseudotvůrci dobře vědí, že dochází k třídění lidstva a za několik let ještě před jejich
druhým příchodem bude láskyplná část vytržena do pozitivního stavu, aby
pokračovala v nových tělech v tomto životě, avšak v zcela nových podmínkách v
souladu s duchovními zákony. Proto podnikají kroky, které brání skutečnému
probouzení lidí, zejména jejich spojování se se mnou, Pánem Ježíšem Kristem v nitru.
Od poloviny 20. století sem proudí stále silnější energie lásky v podobě světla přes
singulární objekty Multivesmíru, vesmíru, galaxie a slunce k lidem, aby jim byla
usnadněna transformace v pozitivní bytosti. Tento proud fotonů zesílil na konci 80. let,
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kdy došlo ke změně Mojí přirozenosti díky ukončení fúze Nejvyššího s Ježíšem, a
vyvrcholil na konci roku 2012. Na přelomu roku 2012 a 2013 však došlo k zásadnímu
obratu, kdy se Pseudotvůrcům podařilo nainstalovat kolem Slunce této soustavy okem
neviditelné zařízení, které převrací frekvenci fotonů. Mnozí z vás včetně Jany si všimli
náhlé změny vzhledu této hvězdy, která místo teplého žlutého světla začala i v zimním
období vydávat bílé ostré světlo. Zejména v letních měsících je pobyt na slunci
zničující, unavující a nepříjemný, paprsky doslova bodají jako laser, rychle spalují kůži
a dochází k poškozování zdraví. Aby toho nebylo málo, tyto destruktivní účinky ještě
podporuje dlouholetý únik radiace z atomové elektrárny Fukušima, která zamořuje
zejména severní polokouli. Fotony s opačnou frekvencí jen umocňují napojení bytostí
na Datasystém A/A a udržují zejména aktivní pracovníky na duchovní cestě v iluzi
falešného světla, falešné lásky a ve spojení s bytostmi antivesmíru, které se vydávají za
anděle, vesmírné lidi, mistry, Ježíše, Marie (Pannu i Magdalenu) a svádějí je z cesty ke
Mně, jedinému pravému Bohu/Bohyni. Právě lidé s převrácenou frekvencí mají
příjemné pocity navyšování vibrací, horka, lásky v srdci, vidí svým vnitřním zrakem
mnoho andělských bytostí, barevná světýlka, aby byli ujišťováni, že jejich napojení na
duchovní svět je pravé, že jdou správným směrem a nic a nikdo je nemůže přesvědčit o
opaku. Na mé představitele a následovníky však fotony ze Slunce působí jako
mikrovlnka, která nejen přehřívá jejich těla zevnitř, ale snižuje jim vibrace, způsobuje
velkou únavu a nechuť do života. Kdyby nebylo mojí ochrany a podpory, nebyli by
schopni dokončit své poslání. Situace se výrazně změní s převibrováním mého
hmotného těla Jany a 12 nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi. Tím otevřu cestu
z této pasti Pseudotvůrců a negativního stavu i pro obyvatele planety Nula. Cestu z
pekel už jsem otevřel během svého pobytu v těle Ježíše, zejména po dočasném
izolování Pseudotvůrců od ostatních. Během převibrování Jany odpojím všechny
bytosti světla i konverty, kteří mě následují v nitru, od Datasystému A/A, čímž dojde k
snadnějšímu přijímaní Božího slova, hlavně knih Nového zjevení mezi duchovně
hledajícími a znásobí se počet těch, kdo budou vytrženi na lodě vesmírných lidí nebo
přímo převibrují na Novou Zemi. Do rozdělení lidstva budu chránit všechny své
představitele a poskytnu jim vše potřebné, aby pomohli co největšímu počtu lidí
vzestoupit na vyšší duchovní úroveň. Pak přenechám osud této planety a zanechaného
lidstva Pseudotvůrcům, aby dokončili experiment a předvedli, jak vypadá život bez
Boha, Pána Ježíše Krista a mých duchovních zákonů lásky.
Duše planety Gaia je systematicky ničena Pseudotvůrci a nebýt mojí pomoci i
prostřednictvím vybraných nejvyspělejších bytostí, mezi něž patří hlavně AA Martina
Michaela, nebyla by schopna vydržet do svého převibrování. Převrácená frekvence
fotonů ze Slunce jí doslova otravuje srdce a ubíjí ji. Právě přítomnost Týmu Boží rodiny
v čele se mnou v těle Jany ji udržuje v takových vibracích, aby přežila do doby, kdy ji
nahradí pseudoGaia a dojde k propadu Nuly do pekel (pak už se nebude jmenovat
Nula). Ukončujeme svou duchovní práci v lidských tělech od Pseudotvůrců, abychom v
ní mohli pokračovat ještě efektivněji v nových tělech ode mne.
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Děkuji vám všem, kdo nás podporujete jakýmkoli způsobem, neboť se zasluhujete o
zkracování existence negativního stavu. Velmi vás miluji a těším se na každého z vás,
až si pohlédneme do očí a obejmeme se.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 4. 8. 2019
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