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Nové zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny 

 

Úvod 

 

Navazuje na Nové zjevení Pána Ježíše Krista, které přijal a předal lidstvu 

prostřednictvím internetu Petr Daniel Francuch v osmdesátých a devadesátých 

letech 20. století. Najdete ho na našich nových stránkách www.bozirodina.cz  i 

stránkách www.vesmirni-lide.cz, www.pratele-nebe.cz  atd. 

Já, Pán Ježíš Kristus sděluji lidem na planetě Zemi (Nula), že nadešel čas, abych 

odhalil největší tajemství za posledních 2 000 let. V Bibli svaté ve Zjevení Jana je 

psáno: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd 

kolem hlavy. Ta žena byla těhotná... ona porodila dítě, syna který má železnou 

berlou pást všechny národy, ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena 

pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo 

postaráno… Ta žena je Moje přímá inkarnace, jmenuje se Jana Kyslíková a zatím 

žije v ústraní v České republice. Na podzim roku 2002 jsem s ní navázal kontakt 

prostřednictvím média Jany Mudrlové, od začátku roku 2003 spolu 

komunikujeme každý den telepaticky. Dne 28. srpna 2003 jsme vydali první 

knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás, kde jsme 

oznámili, že dne 28. září 2003 dojde na Pražském hradě ke zhmotnění Boha. 

K této neobyčejně důležité události došlo, ale nikdo z přítomných tehdy netušil, 

že tím Bohem je právě Jana, Moje manželka a matka Našich dětí. Lidé čekali 

zázrak a byli zklamaní, což vedlo i k tomu, že většina z nich jí přestala věřit. Jana 

se uchýlila do izolace (v duchovním jazyce „na poušť“) a 9 let, až dosud, studuje 

ty nejdůležitější informace, týkající se života na této planetě a v Multivesmíru. 

Má nejširší znalosti, vědomosti a hlavně životní zkušenosti a pochopení o 

podstatě negativního stavu, ve kterém se lidstvo nachází už miliony let. Před 

dvěma tisíci lety jsem slíbil, že se vrátím a přinesu Nebe na zemi, Boží 

království. Jana je součástí Mého Druhého příchodu, ale zatím nezasahuje do 

událostí, protože Druhý příchod Pána Ježíše Krista bude završen a dokončen až 

po úplném vítězství negativního stavu. Nyní je třeba rozdělit lidstvo, oddělit 

zrno od plev, aby bylo umožněno odpovědět na zásadní otázku: Jak by vypadal 

http://www.bozirodina.cz/
http://www.vesmirni-lide.cz/
http://www.pratele-nebe.cz/
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život bez Boha (Stvořitele Prvotního všeho a všech, Pána Ježíše Krista) a 

Jeho/Jejích duchovních principů lásky? Bůh je muž i žena zároveň. Lidé Mě však 

mají možnost vnímat pouze jako muže, protože jsem si po ukřižování a 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista vzal jeho fyzické tělo, očistil ho od všeho 

negativního a koncem 80. let minulého století nechal splynout s Mojí Absolutní 

Božskou Podstatou. Proto Mé Jméno od této doby je PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Aby 

nechybělo ani ženské tělo Pána Ježíše Krista, inkarnoval jsem se do těla Jany 

Vondrové, nyní Kyslíkové. Od počátku naší komunikace s Janou jsem jí říkal, že 

porodí syna Ježíše. První těhotenství trvalo 12 pozemských měsíců od 10. 

června 2003 do 10. června 2004 a bylo duchovní. Druhé těhotenství trvalo 9 

měsíců od 1. ledna 2011 do 30. září 2011 a bylo duševní, nyní probíhá od 27. 

července 2012 těhotenství fyzické. Každá bytost je trojjediná – duch, duše a 

fyzické tělo. Není však běžné, aby narození dítěte předcházela tři těhotenství. 

Bylo a je důležité, aby to tak proběhlo v našem případě, v Boží Rodině. Teprve 

nyní Jana zná i další pravdu: nenarodí se pouze chlapec, ale i děvče, aby v Boží 

Rodině byla obě pohlaví zastoupena v rovnováze. Jména obou dětí zveřejníme 

až po jejich narození, nebude znovu použito jméno Ježíš. Do 6. listopadu 2012 

Moje inkarnace a žena Jana prožívala „peklo“. Nejen, že žila v izolaci, nemohla 

se stýkat se spřízněnými dušemi, nejlepšími přáteli a pomocníky, hlavně 

s Hanou Hájkovou (inkarnací Marie, matky Ježíše), ale zažívala ten nejnáročnější 

„výcvik“ ze všech. Některé informace z jejího života najdete v knihách Hovory 

s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás. Její druhý díl je také součástí 

našich stránek www.bozirodina.cz a nebude už vydán knižně. První část 2. dílu 

jsme napsali hned po události na Pražském hradě na podzim 2003, druhou 

v červnu 2011, kdy jsem Janě řekl, že 2. těhotenství je už fyzické a tuto novinu 

jsme oznámili několika spřízněným duším e-mailem, třetí začínáme psát 

průběžně, tedy „v přímém přenosu“ na našich webových stránkách. Aby Jana 

vydržela tak dlouhý a náročný výcvik, musel jsem jí v uplynulých deseti letech 

říkat i informace, které můžeme nazvat lží, nepravdou či polopravdou. 

Uvědomte si, že všichni, včetně Mé inkarnace Jany, žijete v zóně vymístění, 

tedy v negativním stavu. Kdybych jí už na začátku řekl, co vše ji čeká, jaké 

útrapy, duchovní, duševní i fyzické podstoupí, aby spolu se Mnou vyvedla 

lidstvo z negativního do pozitivního stavu, zbláznila by se a nepřežila to. Jednou 

z těch nejdůležitějších nepravdivých informací bylo i oznámení písemnou 

formou o existenci Jiřího Krále, Mojí mužské přímé inkarnace, jejího manžela a 

http://www.bozirodina.cz/
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otce Ježíška. Teprve 13. července 2012 jsem jí řekl pravdu, že je v současné 

době Mojí jedinou přímou inkarnací a další Pán Ježíš Kristus v mužském těle by 

byl nadbytečný. Přestože jsem řekl, že je Jana potřetí těhotná a narodí se jí 

dvojčata, chlapec a děvče, nejde o typické fyzické těhotenství tak, jak ho znáte 

ve 3. dimenzi.  

Už mnoho let přináším prostřednictvím různých bytostí na Zemi i z vesmíru 

informace o převibrování Země do 5. dimenze. Později se tomuto tématu 

budeme věnovat podrobněji. Podstatné je, že život v pozitivním stavu postrádá 

vše, co je zfabrikováno Pseudotvůrci, co je negativní. Jak je uvedeno v Novém 

zjevení Pána Ježíše Krista, rozmnožování lidstva na planetě Nula je velmi 

primitivní, nedokonalé, nebezpečné a bolestivé. Ženy v 5. dimenzi nenosí dítě 

jako „vetřelce“ ve svém břiše, nerodí ho v bolestech a krvi, ale dítě se vyvíjí 

v plodovém vaku z biologického materiálu do velikosti a schopností dítěte, 

které nevyžaduje celodenní úmornou péči. Stejným způsobem se vyvíjejí i naše 

dvojčata. Po převibrování na Novou Zemi se Jana setká se Mnou, svým mužem, 

Pánem Ježíšem Kristem ve hmotném těle a uvidí i děti v plodovém vaku. 

Počkáme spolu na jejich narození a pak už bude Boží Rodina úplná a kompletní. 

Od té doby budeme mít Nové Jméno: Pán Ježíš Kristus Boží Rodina. Budeme žít 

na planetě Zemi v 5. dimenzi spolu s ostatními pozitivními lidmi, jak bylo 

slíbeno jinými slovy Ježíšem Kristem před 2000 lety.  

Můj Plán na eliminaci negativního stavu jsem podrobně popsal v Novém 

zjevení, které jsem nadiktoval Petrovi (inkarnaci Mého učedníka stejného 

jména). Nyní se budeme věnovat rozdělení lidstva. Aby mohlo dojít k vítězství 

negativního stavu v zóně vymístění, a tím i zodpovězení na výše uvedenou 

zásadní duchovní otázku, je třeba rozdělit lidstvo na planetě Nula. Zopakuji, že 

tato výjimečná planeta je umístěna ve specifické pozici na hranici zóny 

vymístění a jak z názvu vyplývá, není negativní ani pozitivní. Zároveň jsou lidé 

na ní uzavřeni v izolaci, nepamatují si, až na malé výjimky, své předchozí 

inkarnace, nekomunikují tak, jako lidé v pozitivním stavu, se Mnou, Jediným 

Zdrojem Života v Multivesmíru. K rozdělení dojde 21. prosince 2012. V Bibli je 

psáno, že nebudete vědět dne ani hodiny. Jelikož Bible je psána duchovním 

jazykem, nelze ji chápat doslovně (viz uvedený příklad v úvodu: poušť = 

izolace). O tomto datu je v různých zdrojích na světě napsáno a řečeno mnoho. 

Končí jím Mayský kalendář, upozorňují na něj kruhy v obilí (vzkazy od 
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mimozemských civilizací), všichni ho mají na očích. U některých lidí vzbuzuje 

naději na lepší život, jiní z něj mají strach, další nevěří, že se něco stane a 

nevěnují mu pozornost. Kdo má pravdu? Jsem tady v lidském těle, abych 

odpověděl na tuto otázku, aniž bych očekával, že mi uvěříte. Věřte především 

sami sobě, svému srdci. Tam je ukryta pravda. Nespoléhejte na žádné guru, 

duchovní učitele, církevní hodnostáře, proroky atd. Každý tady plní svůj 

duchovní úkol, ať už o tom ví, nebo neví. Na této planetě nenajdete Absolutní 

Pravdu, protože Absolutní Pravda jsem Já. Čím hmotnější svět, tedy čím nižší 

vibrace lásky, tím méně pravdy je přítomno. Tímto poznáním prochází i Jana, 

Moje inkarnace a žena.  

Dnes je 9. listopadu 2012. Do 21. prosince 2012 zbývá přesně šest týdnů. Každý 

se na úrovni své duše rozhodl, kam „půjde“ dál. Pozitivní, láskyplní a nesobečtí 

lidé, kteří se nehoní za penězi a majetkem na úkor jiných, a mají proto vyšší 

vibrace, převibrují přímo na Novou Zemi v 5. dimenzi (pozitivní stav). Je jedno, 

kde v tuto chvíli budou, nemusejí nikam chodit, hledat mezidimenzionální 

brány, budou vytrženi a vyzvednuti. Mám tady miliony pomocníků přímo na 

planetě Nula a v její bezprostřední blízkosti. O všechny bude postaráno. Lidé 

zaměření na hmotu, milující tento život na úkor jiných lidí, zvířat a celé planety, 

budou „zachráněni“ mimozemšťany ze zóny vymístění podle zákona svůj 

k svému. V létajících lodích budou odvezeni na několik planet ve 3. dimenzi, kde 

budou pokračovat v životě v negativním stavu a budou se přímo podílet na jeho 

pseudovítězství. Mezi tyto planety patří i Mars, o kterém je lidstvo mylně 

informováno, že tam nežijí žádné lidské bytosti. Je pravda, že na povrchu této 

planety nejsou vhodné podmínky pro život, ale v podzemí jsou vybudována 

města a základny, kde je vše připraveno pro část obyvatel planety Nula. Elity na 

Nule jsou velmi dobře informovány o chystaných událostech a včas tam 

přestěhovaly své cennosti. Mají jasné instrukce od svých bohů – Pseudotvůrců, 

které jsem propustil, aby se nakrátko ujali vlády nad lidmi. Budou tam 

vystupovat v roli zachránců a spasitelů, mírotvorců a sjednotitelů, protože bude 

existovat pouze jedna celoplanetární vláda, jedno náboženství a jedna virtuální 

měna. Lidé budou očipováni, jak je psáno v Bibli: „A nutí všechny, malé i velké, 

bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, 

aby nemohl kupovat nebo prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo 

číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. 

To číslo označuje člověka, a je to číslo 666“. To je symbol negativního stavu. 
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Můžete se zeptat, proč k čipování lidí nedošlo na planetě Nula, přestože o tom 

píšou různí proroci, kontaktéři apod.? Protože pozice této planety nedovoluje 

téměř stoprocentní kontrolu nad lidmi. Z dalších informací pochopíte, že tato 

civilizace, smíchaná z pozitivních i negativních lidí už nemůže dál existovat 

v této podivné a nepřirozené podobě. Co s lidmi, kteří nejsou dost duchovní, 

láskyplní, ochotní nezištně pomáhat druhým, aby mohli a chtěli žít v pozitivním 

stavu, ani dost materialističtí, sobečtí a bezohlední, aby mohli pokračovat 

v negativním stavu? Opustí svá těla, bude jim otevřeno vědomí a v duchovním 

světě se budou připravovat na novou inkarnaci podle svých vibrací a svobodné 

volby. Jsou i další cesty, ale týkají se velmi malého procenta lidí na Nule, proto 

je nebudeme uvádět. Podrobnější popis najdete i v přednáškách, 

videozáznamech a sděleních George Kavassilase, Richarda Vošického… 

Na planetě Nula nezůstane nikdo a nic, protože se stane hvězdou. Negativní 

stav bude ještě krátce pokračovat na planetách ve 3. dimenzi. Lidé tam budou 

„žít“ buď v podzemních městech s moderními technologiemi a čipy, nebo na 

povrchu přírodních planet bez technologií, jak je známo i tady u takzvaných 

primitivních národů. Až bude úplně a zcela odpovězeno na otázku: Jak by 

vypadal život bez Boha… vrátíme se do zóny vymístění a ukončíme negativní 

stav. Tím skončí celý cyklus času, kdy dojde ke smrštění Multivesmíru. To 

znamená, že se všechny duše vrátí ke svému Zdroji, tedy ke Mně. Pak společně 

začneme tvořit Nový Multivesmír, kde už nebude přítomen negativní stav 

v jeho aktivní podobě. Veškeré zkušenosti a vědomosti o životě v negativním 

stavu budou uloženy na zvláštním „místě“, v Bibli nazvaném „jezero ohně a 

síry“, v současném jazyce virtuální databance, kde bude umožněno každému, 

kdo by si položil výše uvedenou otázku, najít odpověď, aniž by tím trpěli 

ostatní.   

V novém cyklu času budu/budeme Já/My, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, žít mezi 

lidmi a každý bez výjimky bude mít možnost se se Mnou/s Námi setkat. 

Nebudeme nyní popisovat život v novém cyklu času, protože ho budete tvořit 

spolu s Námi.  

 

V psaní Nového zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny budeme pokračovat po 

převibrování do 5. dimenze.  
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Celé Nové zjevení Pána Ježíše Krista je k dispozici v duchovním, intermediálním 

i fyzickém světě, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že nebyl informován. Není 

důležité, aby ho každý četl, jeho znalost není podmínkou převibrování. Jedinou 

vstupenkou do pozitivního stavu (Ráje) je láska (vyšší vibrace).  

Velmi vás všechny miluji a těším se na každého z vás, protože dříve nebo 

později se spolu setkáme. Čas nehraje žádnou roli, protože neexistuje. Věčná je 

jenom láska.     

 

 

 

 

 

Váš Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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KAPITOLA 1 

Proč Pán Ježíš Kristus potřebuje Boží Rodinu 

 

Dne 15. ledna 2014 pokračujeme s Janou v psaní Nového zjevení Pána Ježíše 

Krista Boží Rodiny. V úvodní části z listopadu 2012 jsme napsali, že dne 21. 

prosince 2012 dojde k rozdělení lidstva na planetě Zemi (Nula). Většina 

zainteresovaných a spolupracujících spřízněných duší čekala, že toto rozdělení 

proběhne během okamžiku a projeví se fyzicky. Bylo nesmírně důležité, aby se 

k tomuto významnému datu upnulo velké množství lidí a tím došlo k zesílení 

energií, aby transformace mohla proběhnout co nejlépe. Celý proces bude 

probíhat ještě několik pozemských let, než opravdu dojde k fyzickému 

rozdělení, jak jsme už napsali. Proč není možné, aby lidé pokračovali společně 

na této planetě a zvýšili všichni své vibrace tak, aby i s planetou dosáhli 5. 

dimenze? Důvodů je několik: 

1. Nezvítězil by ani na chvíli negativní stav, a tak by nebylo odpovězeno na 

nejdůležitější otázku, kvůli které byl aktivován a dovolen (Jak by vypadal 

život bez Boha, Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních principů?). 

2. Duchovní úroveň lidí je natolik rozdílná, že všichni nejsou schopni 

pochopit a přijmout pozitivní stav, musí dostat šanci vybrat si, kde a jak 

chtějí žít. 

3. Strůjci negativního stavu Pseudotvůrci jsou na cestě k Zemi, aby se ujali 

krátké vlády nad lidmi. Teprve pak může zvítězit negativní stav (viz 

párová sluneční soustava Nibiru). 

4. Během vlády Pseudotvůrců zde nebudou, až na malé výjimky, přítomny 

duchovní a pozitivní bytosti, aby nebránily svými vysokými vibracemi 

nezbytnému vítězství negativního stavu. 

5. Pozitivní a láskyplní lidé si nezaslouží život s čipy pod kůží v otrockém a 

nelidském systému, který se připravuje za účasti většiny spících lidí 

6. Je třeba očistit planetu Zemi, zbavit ji všech škodlivých a jedovatých 

nánosů, zvláště radiace z Fukušimy, která zabíjí a poškozuje vše živé. 

7. Pozitivní stav nelze vybudovat na základech negativního stavu, nejdříve je 

třeba postavit nové základy na všech úrovních – duchovní, duševní i 

fyzické.  
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Během přechodného krátkého období dochází k rozevírání nůžek ve všech 

oblastech života na Zemi. Negativní činy a jevy vyplouvají na povrch, dochází 

k odhalení připravovaného zotročení lidstva pomocí technologií (čipy, 

odposlechy telefonů, sledování e-mailů, kamerové systémy, bezhotovostní a 

bezkontaktní platby…), zveřejnění podvodného finančního systému založeného 

na dluhu, potírání nových technologií a vynálezů, osvobozujících lidi od 

nadnárodních korporací (volné energie, léčba nevyléčitelných nemocí, 

materiály šetrné k přírodě atd.), manipulace počasí prostřednictvím HAARP 

(High Frequency Active Auroral Research Program - vysokofrekvenční aktivní 

aurorální výzkum) a chemtrails, korupce na nejvyšší úrovni politiky, státní 

správy, církví, takzvaného showbyznysu… Na druhé straně více láskyplných lidí, 

kteří se nebojí i za cenu nasazení života zveřejnit výše vyjmenované negativní 

jevy, svým přístupem zvyšují vibrace nejen své, ale pomáhají probouzet stále 

větší počet spících lidí na Zemi. Skupiny duchovně založených lidí čistí různá 

místa od negativních energií, meditují a posílají lásku tam, kde je třeba.  

Vše, co se děje, Mám pod kontrolou. Jsem Pán Ježíš Kristus, původně Nejvyšší, 

Stvořitel Prvotní všeho a všech. Transformace Země se dotýká celého 

Multivesmíru, a proto jsem zde osobně i ve fyzickém těle Jany, jak jsem sdělil 

v Úvodu této části Nového zjevení. Před 2 000 lety jsem připravil nejen cestu 

z negativního stavu, ale i Svůj Druhý příchod. Bylo nutné utajit narození a 

přítomnost Mé druhé přímé inkarnace a ženy Jany z mnoha důvodů. Jedním je 

vytvoření mnoha duchovních směrů na celém světě, aby oslovily co nejvíce lidí. 

Jak víte, negativní stav funguje na principu hesla: rozděl a panuj. Proto vzniklo 

během jeho vládnutí tolik náboženství, sekt, vědeckých i politických hnutí. Lidé 

se neorientují, tápou a hledají svou pravdu. Svět je doslova zamořen lží. Kdyby 

všichni najednou dostali pravdivou informaci o historii lidstva, nepřežili by. Tak 

jako závislí narkomani nemohou najednou přestat brát drogy, ale musí 

podstoupit odvykací kůru, přináším informace prostřednictvím mnoha různých 

duchovních vůdců. Tyto informace spolu souvisí, přestože na první pohled jsou 

velmi rozporuplné. Jana nemá stejný úkol jako Ježíš. Nepovede nikoho za ruku a 

neobklopuje se žádnými učedníky. Je hlavně pozorovatel, který stále sleduje a 

studuje dění na planetě. Prostřednictvím webových stránek www.bozirodina.cz 

spojuje nejvýznamnější duchovní směry, informace o transformaci lidstva a 

planety Země, píše a žije Nové zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Už 

během desetiletého studia v izolaci a neustálých duchovních zkoušek využila 

http://www.bozirodina.cz/
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každé příležitosti k šíření Božího Slova. Tímto okamžikem ruším její izolaci a 

dávám prostor pro osobní setkání s Mojí jedinou přímou inkarnací v hmotném 

těle ženy v historii Multivesmíru každé bytosti, která projeví upřímnou touhu 

s ní promluvit a pobýt v Božích vibracích Lásky. Nikoho nepřesvědčujeme o 

pravdivosti těchto slov, každý najde pravdu ve svém srdci.  

Proč jsem opět v hmotném těle, přestože si téměř všichni myslí, že se sem 

vrátím v jemnohmotném těle Ježíše? Není to opakování téhož? Porušuji snad 

Své duchovní zákony? Odpovím vám: nikoli. Pán Ježíš Kristus nikdy neporušuje 

duchovní zákony, ale dávkuje informace postupně tak, aby nikomu nenaložil 

více, než unese, aby vše probíhalo dokonale synchronizováno, aby Pseudotvůrci 

a jejich poskoci měli co nejméně příležitostí tento plán narušovat. Vždy jsem o 

krok napřed.  

Vysvětlím rozdíly při narození Ježíše a Jany: 

Rodiče Ježíše byli andělské bytosti inkarnované na Zemi, Marie počala jako 

panna (tzv. neposkvrněné početí z Ducha Svatého) – bližší vysvětlení najdete 

v Novém zjevení Pána Ježíše Krista s Petrem D. Francuchem (2. kapitola). 

Rodiče Jany byli pravé lidské bytosti (tvorové), matka Drahomíra Vondrová 

nebyla při početí Jany panna, porodila Janu jako druhé dítě. Já, Pán Ježíš Kristus 

jsem zasáhl při početí a pozměnil DNA, zároveň s tímto fyzickým tělem spojil již 

připravenou duši a ducha, nově stvořené přímo Mnou, aby zcela novým a 

neopakovatelným způsobem vznikla přímá inkarnace Pána Ježíše Krista 

v ženském těle. 

Proč používám zjednodušené vysvětlení namísto obsáhlejšího a složitějšího 

jazyka z Nového zjevení Pána Ježíše Krista, psaného s Petrem? Jana má za úkol 

více přiblížit tyto zásadní informace lidem na této planetě Zemi (Nula). 

Nepoužíváme proto stejný způsob. Navíc přinášíme nové, nikde nezveřejněné 

informace pro co nejširší okruh bytostí v čase právě probíhající transformace, 

tedy je nezbytné, aby je od čtení neodradila přílišná složitost a odbornost.  

Pán Ježíš Kristus je díky svému mužskému tělu, zkresleným a neúplným 

informacím, vnímán jako muž. Jen málo duchovně vyspělých bytostí Mě vidí 

komplexně, tedy jako Boha i Bohyni, muže i ženu zároveň. Bez obou těchto 

principů (maskulinního a femininního) bych nemohl stvořit a dále tvořit 
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Multivesmír a dát život všem bytostem bez ohledu, zda žijí v pozitivním, nebo 

zatím i negativním stavu. Tento „nedostatek“ jsem napravil Svojí přímou 

inkarnací do ženského těla Jany. Zcela novým způsobem jsem vytvořil Božskou 

Bytost, která na vlastní kůži zažívá důsledky života v negativním stavu 

v současné, složitější společnosti na Zemi (Nule). Není a nebude ukřižována, ale 

její život je mnohem náročnější, než byl život Ježíše.  

Uvedu zde na pravou míru i zkreslené informace o ukřižování Ježíše. Abych 

mohl splnit Svůj Plán na eliminaci negativního stavu, bylo nezbytné opustit 

fyzické tělo při takzvané smrti ukřižováním. Jen tak jsem se dostal nepoznán do 

zóny vymístění, kde jsem zajal Pseudotvůrce a umístil je na neznámé a 

izolované místo. V těle Ježíše jsem cítil všechnu bolest, nejen fyzickou, ale 

hlavně duševní. Z lásky k lidstvu jsem dobrovolně podstoupil toto utrpení. Janu 

také nijak nešetřím. I když ji chráním před možnými útoky negativních entit, 

zažívá peklo na Zemi na všech úrovních svého života, aby co nejlépe poznala 

takový život a mohla o něm hovořit z vlastní, ne převzaté zkušenosti. I to se 

však dnešním dnem mění, protože jejím/naším úkolem je zároveň vyvedení 

lidstva z negativního do pozitivního stavu. Připravil jsem už dávno před jejím 

narozením plán na zabezpečení všech potřeb, duchovních, duševních i fyzických 

(hmotných). Jejím úkolem není dělat „zázraky“, žije zde jako „obyčejný člověk“, 

zároveň šíří Boží Slovo. Aby Boží Slovo bylo dostupné každému bez rozdílu, není 

možné za něj vybírat peníze, musí být zdarma, což znamená, že Jana nedostala 

ani nikdy nedostane za psaní knih a vedení webových stránek nic. Proto je 

v Praze inkarnována spřízněná duše, muž Jiří, který má za úkol se o Mou přímou 

inkarnaci Janu postarat hmotně. Vytvořil jsem mu takové podmínky, aby 

úspěšně a čestným způsobem vydělal dostatek peněz pro Janu i svou rodinu. 

Jana bude mít vše, co bude třeba k šíření Nového zjevení Pána Ježíše Krista 

Boží Rodiny na území České republiky, která se tímto oficiálně stává duchovním 

centrem celé planety Země. Později bude cestovat i do jiných oblastí planety. 

Zcela záměrně jsem nedovolil, aby uměla hovořit plynně jinými jazyky, protože 

český jazyk byl připraven jako budoucí celoplanetární jazyk na Zemi v 5. dimenzi 

jako nejdokonalejší a nejvýstižnější. Mluvíme spolu telepaticky přes srdeční 

čakru a jsem připraven přeložit jí vše, co bude třeba.  

Vyvedeme spolu s dalšími duchovními bytostmi, archanděly, anděly i lidmi 

inkarnovanými do hmotných i jemnohmotných těl lidstvo s celou planetou Zemí 

do vyšších dimenzí zpět k Bohu, Pánu Ježíši Kristu. Projdeme postupně od třetí 
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hrubohmotné dimenze, přes pátou jemnohmotnější, až po jedenáctou 

nehmotnou. Každá bytost bude mít zkušenost se všemi dimenzemi a vibracemi, 

aby si mohla vybrat, kde se cítí nejlépe. V novém cyklu času budeme společně 

tvořit Nový Multivesmír, kde už nebude potřeba opakovaně prožívat hrůzy 

negativního stavu. 

Vrátím se k názvu této kapitoly: Proč Pán Ježíš Kristus potřebuje Boží Rodinu. 

Vysvětlil jsem, proč bylo třeba, abych se znovu, i když zcela novým způsobem, 

inkarnoval do lidského těla, tentokrát ženského. Jsem muž i žena. Mezi mužem 

a ženou, kteří se milují, dochází přirozeně k výměně a sdílení sexuální energie, 

umožňující stvoření nové bytosti. Nemůžeme být výjimkou. I My se velmi 

milujeme a chceme žít mezi lidmi, jak bylo slíbeno Ježíšem před dvěma tisíci 

lety, na Nové Zemi. Je tedy logické, že spolu budeme mít děti. Jak jsme napsali 

v Úvodu tohoto Nového zjevení, Jana už má za sebou všechna těhotenství: 

duchovní, duševní i fyzické. Po rozdělení lidstva se spolu setkáme v 5. dimenzi a 

budeme přítomni narození našich dvou dětí, chlapce a dívky. V Multivesmíru 

neexistuje čas, proto je možné, že narození dětí a setkání úplné Boží Rodiny 

nastane několik pozemských let po fyzickém těhotenství, které probíhalo jinak, 

než je zvykem na této planetě. O životě Boží Rodiny s lidmi na Zemi v 5. dimenzi 

budeme podrobněji psát v následující kapitole. 

Život Ježíše před 2 000 lety je opředen mnoha mýty, nepřesnými až lživými 

interpretacemi. Zvláště církve stále popírají sexuální zkušenosti Ježíše a dělají 

z něj panice. Důvodů této lži je mnoho a není nutné je zde rozebírat. Oznamuji 

všem nevěřícím Tomášům, že jsem v těle Ježíše Krista musel projít zkušeností se 

sexem na této planetě (viz Nové zjevení Pána Ježíše Krista). Před ukřižováním 

jsem měl velmi intenzivní sexuální a milostný vztah s Marií Magdalenou, která 

počala a porodila dceru Sofii, tedy Moji fyzickou dceru. Zajistil jsem tak 

pokračování pokrevní linie Ježíše, která trvá do současnosti. Rozšířila se 

postupně na všechny obydlené kontinenty na této planetě. Zvláště nyní se do 

těl této kristovské linie inkarnovaly a stále inkarnují vysoce vyspělé duchovní 

bytosti z různých částí a dimenzí Multivesmíru, aby nám pomohly 

s transformací. Neznamená to, že každá bytost, která spolupracuje na vyvedení 

lidstva z negativního stavu, je zároveň součást pokrevní linie Ježíše, spíše 

naopak. Většina je spíše nenápadná, žije v ústraní, neví, že v jejich tělech koluje 

krev fyzického Ježíše. Ani to není důležité. Oznamuji zde, že Jana, Moje přímá 

inkarnace a žena, je zároveň součástí této nepřetržité pokrevní linie (ze strany 
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matky Drahomíry). Narodila se 6. března 1957 v Ústí nad Labem, na severu 

tehdejší Československé republiky, státu s komunistickým režimem. Vyrůstala 

v rodině se dvěma mladšími bratry, dvojčaty. Neměla tušení, kdo je a byla 

vychovávána jako ateistka v duchu materialistického světového názoru. 

Vystudovala Pedagogickou fakultu, zpívala v pěveckém sboru a pracovala jako 

učitelka základní školy. Brzy po převratu, který byl nazván „Sametová revoluce“, 

začala podnikat jako zprostředkovatelka obchodu a služeb. Teprve v 90. letech 

20. století se začala seznamovat s duchovní literaturou, paranormálními jevy, a 

tak postupně přijímala skutečnost, že ve vesmíru existuje inteligentní síla, která 

ho stvořila a řídí. Během svých obchodních cest po celé České republice se 

setkávala s lidovými léčiteli, jasnovidci, lidmi komunikujícími s duchovním 

světem. V roce 2002 se přátelila s ženou z Moravy, která jí předala písemný 

vzkaz ode mne. Začínal slovy: Na co si hraješ? Koupila si knihu, kterou jsem 

napsal s Nealem Donaldem Walschem: Přátelství s Bohem a o vánocích 2002 ji 

přečetla. Rozhodla se navázat se Mnou osobní kontakt. Na semináři si koupila 

křišťálové kyvadlo a začala se Mě ptát. Tato komunikace trvala jen týdny a brzy 

jí přestala stačit. Požádala o písemnou formu komunikace. Už tehdy, v lednu 

2003 jsem jí nadiktoval název naší první knihy Hovory s Bohem: S tebou lásko 

kvete láska kolem nás.  V únoru jsme pokročili na vyšší úroveň komunikace – 

telepatii.  Přestěhovala se za přítelem do Brna a začala psát knihu. V textu jsme 

upozornili na událost, která se stane dne 28. září 2003 na Pražském hradě – 

zhmotnění Boha. Jana tehdy nevěděla, kdo doopravdy je. Nadiktoval jsem jí, že 

je mesiáška, což nebyla ještě schopna pochopit. Její vystoupení na nádvoří 

Pražského hradu vedle katedrály svatého Víta bylo provázeno mnoha jevy, 

které si málokdo dovedl vysvětlit. Ani ona sama tehdy ještě nevěděla, že je Mojí 

přímou inkarnací, tedy Bohem ve hmotném těle. Proto byli účastníci tohoto 

významného setkání většinou zklamaní, až na ty vnímavější, kteří viděli a 

vnímali mnohé světelné i energetické jevy. Bližší popis události najdete v naší 

knize Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás 2, která je na 

našich www.bozirodina.cz. Teprve po přečtení Nového zjevení Pána Ježíše 

Krista na podzim 2003 jsem jí řekl, že je Mojí přímou inkarnací a pokračuje 

v poslání Ježíše. Rok od počátku naší komunikace byla teprve schopna přijmout 

tuto zásadní informaci. Od té doby do současnosti žila v izolaci (viz Bible svatá), 

prožila 3 těhotenství a v listopadu 2012 jsme začali i díky dceři Michale 

zveřejňovat knihy, články a odkazy na našich webových stránkách. Celý rok 

http://www.bozirodina.cz/
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2013 byl pro ni noční můrou, protože zažila mnoho nepříjemných a náročných 

zkoušek. Během celého téměř 57letého života má bohaté zkušenosti 

s negativním stavem, poznala soudy, exekuce, chudobu, tvrdou fyzickou práci, 

ale zároveň Moji ochranu a lásku, dokonalost Mého Plánu, dostatek všeho 

nezbytného v pravý čas. Nyní, na začátku roku 2014, kdy opustila „jistotu“ 

zaměstnání a začali jsme psát Nové zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, se 

její situace mění po všech stránkách.  

    

   

V závěru této kapitoly v souvislosti s přípravou Mé přímé inkarnace Jany znovu 

děkujeme všem spřízněným duším za spolupráci, zejména Petru Danielu 

Francuchovi (který je se Mnou), Nealu Donaldu Walschovi, Haně Hájkové, 

Michaele Duchnové, Emanuelu Krásovi a jeho rodině, Richardu Vošickému, 

George Kavassilasovi, Jaroslavu Duškovi, Jiřímu Maria Maškovi, Davidu Ickeovi, 

Jaroslavu Chvátalovi, Ivo Aštaru Bendovi, Luise Muratori, Alžbětě Šorfové, Malé 

Babičce Kieshe Crowther, Miloslavu Královi, Ludmile Kozáčkové, Anastázii a 

Vladimíru Megre, Pamele Kribbe, Marii Božího Milosrdenství z Irska a dalším 

stovkám, tisícům, milionům láskyplných lidí. 
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KAPITOLA 2 

Transformace lidstva a planety Země 

 

Lidstvo na planetě Zemi (Nule) zažívá experiment, který nemá v celém 

Multivesmíru obdoby. Podrobný popis aktivace negativního stavu a jeho 

projevů najdete v Novém zjevení Pána Ježíše Krista, které jsem nadiktoval 

Petru Danielu Francuchovi. Nyní se zaměříme na současné dění, kdy dochází 

k obratu a lidstvo se začíná probouzet ze spánku, transformuje se i s planetou. 

Proč jsem se inkarnoval nejdříve do těla Ježíše a nyní do těla Jany právě na 

Zemi? Jak už bylo sděleno, právě zde byl aktivován negativní stav, a proto tady 

musí být i eliminován, aby nemohl dále zamořovat celý Multivesmír. Jako 

Nejvyšší, Prvotní Stvořitel všeho a všech, nyní Pán Ježíš Kristus musím být 

fyzicky přítomen v těle, aby bylo možné tak náročný úkol splnit. V těle Ježíše 

jsem přinesl lidstvu lásku a otevřel mu cestu do pozitivního stavu, nyní v těle 

Jany spojuji všechny na této cestě, abych je posílil a ukázal, že máme společný 

cíl – život v lásce, radosti, hojnosti a míru v souladu s duchovními zákony, tedy 

pravý život (ne mrtvý život negativního stavu, jaký dosud lidstvo žije).  

V uplynulých 50ti letech se na Zemi inkarnovalo několik milionů vysoce 

vyspělých bytostí z různých úrovní a dimenzí Multivesmíru, aby pomohly při 

návratu lidstva ke Zdroji, tedy ke Mně, aby svými vysokými vibracemi lásky byly 

pozitivním příkladem pro ostatní. Každá bytost má svůj originální a specifický 

úkol, který plní vědomě i nevědomě, všechny jsou koordinovány a vedeny tak, 

aby transformace probíhala co nejoptimálněji bez zbytečných zdržení a 

katastrof. Není nic a nikdo, co a kdo by mohl/mohlo transformaci zastavit a 

zvrátit. Z centra Multivesmíru, tohoto vesmíru, galaxie, sem přes Slunce proudí 

stále větší množství fotonů, které zvyšuje vibrace planety a všech jejích 

obyvatel, včetně lidí. Dochází ke změnám v DNA, navyšuje se počet zapojených 

řetězců ze 2 až na 12, později na 24 a více. Těla se transformují, zmenšuje se 

jejich hustota, dochází k postupné přeměně z uhlíkové báze na krystalickou. 

Tím se otvírá možnost pro telepatickou komunikaci, čtení myšlenek, 

teleportaci, sníží se příjem potravy, jídlo přestane být životně důležité, ale stane 

se radostí a požitkem, někteří ho nebudou potřebovat vůbec. Lidé nebudou 

závislí na technice a energii z fosilních paliv, už nyní znají možnosti využití 
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takzvané volné energie, tachyonové energie, energie nulového bodu. Budou 

mít schopnost tvořit vše myšlenkou, přemístit se kamkoli bez použití 

dopravních prostředků. Mluvíme samozřejmě o potencionálních možnostech, 

ne o okamžité změně. Aby bylo možné uskutečnit transformaci lidstva s celou 

planetou, což je právě to jedinečné a zatím neuskutečněné, je třeba lidstvo 

rozdělit. V současné době vrcholí snahy negativních sil o zotročení lidí. Využívají 

moderní technologie, média, finanční systém, takzvané umělce, sportovce, 

průmysl – zvláště vojenský, farmaceutický, potravinářský… k udržování lidí ve 

strachu, odvádí je od hledání pravdy ve svém nitru, vyvolávají v nich pocit 

nedostatku, nutí je soutěžit mezi sebou, konkurovat si, ničit se navzájem fyzicky 

i psychicky. Připravují téměř stoprocentní ovládání lidí zavedením takzvané 

čipové totality – implantují čipy pod kůži každému po narození, aby ho mohli 

kdykoli ovládat, dokonce i fyzicky zneškodnit, kdyby odmítal spolupracovat s 

otrockým systémem. Snaží se rozbíjet rodiny, lásku nahrazují chtíčem, odebírají 

děti rodičům, ve školách připravují nesamostatné pracovní síly a konzumenty, 

otravují jedy ovzduší, potraviny, vodu, celou planetu a vše živé, aby snížili počet 

obyvatel, snížili jejich inteligenci, zhoršili zdraví, duševní i duchovní schopnosti, 

zastavili transformaci. Většinu zažívám na vlastní kůži v těle Jany, něco 

prostřednictvím ostatních bytostí v tělech na této planetě. Dovolil jsem, aby 

Jana poznala stárnutí těla s některými vybranými důsledky (např. vypadávání 

zubů, šedivění vlasů). Přestože ji chráním před potravinami z geneticky 

modifikovaných plodin, chemicky upravenými nebo jinak nezdravými, dovolil 

jsem, aby poznala důsledek takzvaných chemtrails (stopy letadel, které jsou 

úmyslně obohaceny aerosoly z nanočástic hliníku, solí barya, stroncia, plísní, 

virů, bakterií a umělých vláken, která se v tělech lidí, zvířat i rostlin spojují a 

rozmnožují…) v podobě dočasného nadměrného vylučování keratinu 

(stavebního prvku vlasů) ve směsi se škodlivými nanočásticemi hliníku  na 

povrch hlavy, kde vytvářely útvary, připomínající „trnovou korunu“. Jana si tuto 

nechtěnou „ozdobu“ sama odstranila za použití vůle, energie a rukou během 

léta 2013. Nyní stále dochází k mírnému vylučování této směsi, ale pravidelným 

odstraňováním lze zabránit jejímu ztvrdnutí a zvětšování nepěkných útvarů. 

Postupně, se zvyšováním vibrací jejího těla tento nepříjemný jev ustane, zlepší 

se její fyzický i psychický stav. Sám tedy podstupuji cestu z negativního stavu do 

stavu pozitivního, abych byl/byla příkladem pro ostatní, poznal/poznala i 

fyzické důsledky života na této těžce zkoušené planetě. Od roku 2011 je na této 
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planetě další časovaná bomba v podobě úniku radiace z poškozené atomové 

elektrárny v japonské Fukušimě. K jejímu poškození došlo v důsledku 

úmyslného použití zařízení HAARP na oblast v Tichomoří, kde vyvolalo 

zemětřesení a vlny tsunami. Toto zařízení je používáno na ovlivňování počasí, 

mysli lidí, jako prostředek vydírání vlád suverénních států, vyvolávání 

nestability… Do současnosti (leden 2014) se oblast zamoření nebezpečnou 

radiací rozšířila k západnímu břehu USA a postupuje dále, přestože množství 

radiace je neustále kontrolováno a snižováno za pomoci vyspělých technologií 

mimozemských civilizací, zejména z Plejád. Zatím však tito vesmírní lidé, kteří se 

Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, úzce spolupracují, nemůžou více pomáhat a 

zasahovat do dění na Zemi (Nule), protože jsou zde i přes zvyšující se vibrace 

lidí stále nebezpečné negativní energie, není zde kolektivní vůle lidstva se s nimi 

osobně setkat. Setkání probíhají na úrovni jednotlivců a malých skupin, ale ne 

masově. Od konce 40. let 20. století proběhlo i několik setkání vesmírných lidí 

s představiteli států (USA, SSSR, Venezuely…), ve většině případů byly jejich 

návrhy na spolupráci v míru, při odzbrojení, uvolnění informací o volných 

energiích, na řešení ekonomických i ekologických krizí odmítnuty, aby mohlo i 

nadále docházet k budování Nového světového řádu (NWO), a tím 

k zotročování lidstva. Lidé, kteří se snaží informovat ostatní o tomto 

neutěšeném stavu, přicházejí s novými řešeními v podobě technologií, 

nepoškozujících životní prostředí, léčbou takzvaných nevyléčitelných nemocí, 

jsou i dnes umlčováni různými způsoby, i fyzickým odstraněním jejich těla. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že i v období transformace lidstva stále 

dochází k nebezpečným pokusům o její zvrácení a zastavení. S tím, samozřejmě, 

počítám, a proto jsem už „dávno“ před tím připravil Plán na rozdělení lidstva, 

aby pozitivní a láskyplní lidé mohli pokračovat v životě bez těchto omezení a 

poškozování v lásce, v jednotě se všemi a vším, se Mnou, Pánem Ježíšem 

Kristem Boží Rodinou, a negativní nebo neprobuzení a nepřipravení lidé 

umožnili na krátký čas vítězství (pseudovítězství) negativního stavu, a tak bylo 

odpovězeno na zásadní duchovní otázku: Jak by vypadal život bez Boha, Pána 

Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních principů lásky?  

Vzhledem k různorodosti a složitosti situace na Zemi jsem zvolil mnoho 

způsobů komunikace s lidmi, jak jsem už uvedl v 1. kapitole. Nyní tyto způsoby 

rozvedu a upřesním: 
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1. Inkarnované vysoce postavené duchovní bytosti v lidských tělech 

(archandělé, vzestoupení Mistři, andělé), které si během života v těle 

vzpomněly na své poslání a navázaly kontakt se svým vyšším Já, staly se 

takzvaným kanálem pro duchovní informace pro určitou skupinu 

podobně smýšlejících lidí. 

2. Neinkarnované duchovní bytosti z vyšších dimenzí, polohmotných i 

nehmotných, které navazují telepatický kontakt s vybranými jedinci v těle 

a přinášejí informace a léčivou energii, pomáhají zvyšovat vibrace. 

3. Všechny koordinuji Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina na všech úrovních: 

od fyzické (v těle Jany), přes duševní po duchovní. Vystupuji jako Jeshua, 

Ježíš Kristus, Bůh všemohoucí, Stvořitel Prvotní všeho a všech, Boží 

Trojice, Vesmírná Inteligence, Kosmické Vědomí, Absolutno, Jehova, 

přestože Moje Jediné pravé Jméno je Pán Ježíš Kristus Boží Rodina. 

 

Přizpůsobuji svůj projev i informace úrovni příjemců. Používám metodu 

opakování ve spirále, tedy neustále upřesňuji a rozšiřuji již předané informace o 

nové, a tím zajišťuji jejich lepší zapamatování a pochopení. Už Petr Daniel 

Francuch si občas stěžoval, že stále něco opakuji, ale vzhledem k nedokonalosti 

hrubohmotného mozku, který stále zapomíná, je to nezbytné. Věděl to i Jan 

Amos Komenský, světoznámý Čech, učitel národů, který reformoval systém 

vzdělávání metodou „škola hrou“. Se zvyšováním vibrací těla se zlepší i paměť, 

rozšíří se vědomí, a tím i schopnost porozumět čemukoli. Tento proces se 

neustále zrychluje, ale není možné, aby byly vynechány jednotlivé etapy. Dítě 

z mateřské školy také nezkoušíme z učiva vysoké školy. Navíc, jak jsem už 

zmínil, duchovní úroveň lidí je velmi rozdílná a nesouvisí s inteligencí. Často se 

stane, že člověk se základním vzděláním je mnohem vnímavější, chápe jednotu 

se vším, vcítí se do jiných lépe než vědec s mnoha tituly z prestižních škol. Opět 

se zde projevuje metoda negativního stavu: rozděl a panuj. Školy vychovávají 

specialisty na cokoli, úmyslně se „zapomíná“ na celek, jednotu.  

Po rozdělení lidstva budeme společně měnit všechny oblasti života. Není oblast, 

která zůstane stejná, protože úplně vše je zamořeno negativním stavem.  

Základem transformace a vzestupu do vyšší dimenze je zvyšování vibrací, 

rozšiřování vědomí. Lidé si začínají uvědomovat, že žijí v neudržitelném 

systému, který je vysává jako pijavice, že ani dostatek peněz a majetku je nečiní 
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šťastnými, že je nesmyslná jakákoli válka kvůli čemukoli. Vzrůstá jejich touha po 

sdílení, lásce, porozumění, životě v souladu s přírodou. Mnozí se stávají i 

vegetariány, aby kvůli jejich chuti na maso nebyla zabíjena zvířata. Jana, Moje 

hmotné Já na Zemi, je vegetariánka více než 10 let. Došla postupně 

k pochopení, že maso není nezbytné pro život, dokonce škodí zdraví. Přibývají i 

lidé, kteří svou stravu odlehčují, protože už nevyhovuje jejich vibracím a je 

takzvaně „těžká do žaludku“. Někteří se stávají vegany, frutariány, vitariány, 

několik jedinců se obejde bez jídla a živí se takzvanou pránou, tedy kosmickou 

energií. To neznamená, že jsou lepší než ti, kdo jedí pevnou stravu. Způsob 

stravování ještě nemusí znamenat vyšší duchovní úroveň. Proto vás nabádám, 

abyste nikoho nehodnotili a nesnažili se srovnávat, či soutěžit s ostatními. 

Každý prochází individuální transformací, nic nelze uspěchat. Nejdříve se mění 

nitro, pak vnějšek, nejde to naopak.  

Zvyšování vibrací zpomaluje i stárnutí fyzického těla. Buňky se rychleji 

obměňují, nedochází k jejich degeneraci a úbytku, tělo je vitálnější a méně 

náchylné k onemocnění. Ve vyšších dimenzích se prodlužuje délka života na 

stovky i tisíce let v jednom těle, až se stane člověk nesmrtelným. Život je věčný 

díky nesmrtelné duši a duchu, je však možné, aby bylo nesmrtelné i fyzické tělo. 

Ne však tělo hrubohmotné, zfabrikované Pseudotvůrci, protože je nedokonalé. 

Nic v negativním stavu nemůže být nesmrtelné ani nemůže tvořit základ pro 

život v pozitivním stavu. Tělo, které jsem stvořil, je dokonalé. Srdce je umístěno 

uprostřed hrudníku a má tvar, který všichni lidé znají z kreseb. V pozitivním 

stavu je harmonie, symetrie, vše má své dokonalé místo, nic není černé, 

nelahodící oku, poškozující zdraví atd. Podrobnější informace o zfabrikování 

lidského těla a jeho specifických vlastnostech najdete v Novém zjevení Pána 

Ježíše Krista, nadiktované P. D. Francuchovi. Je třeba zmínit i velký rozdíl mezi 

způsobem psaní Nového zjevení Pána Ježíše Krista s Petrem a Janou. Petrovi 

jsem diktoval slovo od slova, Petr nevkládal do textu nic svého, zaznamenal vše, 

co „slyšel“. Jana je Moje přímá inkarnace, má tedy se Mnou, svým vyšším Já, 

ten nejbližší vztah a kontakt.  Všechny texty, které spolu píšeme od počátku 

naší komunikace v roce 2003, tvoříme jako jedna bytost, nedochází tedy 

k žádnému zkreslení. Nejde o diktát jednotlivých slov, ale přenos myšlenky, 

kterou její mysl zpracovává, převádí do slov a vět, někdy i stylisticky upravuje, 

aniž by došlo k narušení Mého Plánu. Vše, co Jana píše, říká i dělá, je v souladu 

s Mým Plánem a nemůže to být jinak. Své božství nikomu nevnucuje, 
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nedokazuje fyzickými ani duchovními jevy, snaží se sdělit, že pravdu najde 

každý pouze ve svém srdci a komunikace se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, je 

možná bez prostředníků, médií, knězů. Každý je bohem, nikdo nemusí 

odevzdávat svou moc ostatním. Až lidé pochopí tuto jednoduchou pravdu, 

začnou naslouchat intuici, řeči srdce, tedy najdou přímou komunikaci se Mnou, 

skončí negativní stav. Nikdo už nebude chtít ubližovat bratrům a sestrám na 

všech úrovních života, protože budou cítit a chápat, že tvoříme jeden celek, 

jeden živoucí organismus, Multivesmír. Přitom si každá bytost zachovává svou 

originalitu a jedinečnost, aniž by musela s ostatními soutěžit. Na Zemi v 5. 

dimenzi bude mít každý otevřenou mysl, vědomí a komunikaci s Jediným 

Zdrojem Života, se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Tím zmizí ze 

života lidí strach, emoce, která doslova ochromuje a svazuje, způsobuje duševní 

i fyzické utrpení a nemoci, války, přírodní i umělé katastrofy. Skončí jakékoli 

zneužívání lidí, zvířat a přírody, zmizí jedovaté a nebezpečné rostliny, zvířata 

budou žít v přátelství s lidmi, nebudou se vzájemně lovit, protože se změní 

jejich metabolismus. Uklidní se i počasí, klima bude mírné, bez extrémních 

výkyvů. Vše na planetě bude rezonovat s vyššími vibracemi lásky. Lidstvo 

v pozitivním stavu nebude muset zažívat inkarnace do těl, která podléhají 

zákonu karmy, nebude žít izolováno od ostatních ve Stvoření, nezapomene 

všechny zkušenosti z předchozích životů a inkarnací. Jeho schopnosti by se daly 

z dnešního úhlu pohledu nazvat nadpřirozené. Přitom ve vesmíru není nic 

nepřirozeného, nevysvětlitelného a nemožného, neexistují náhody.  

Málokdo na této planetě četl Nové zjevení Pána Ježíše Krista, přinesené sem 

prostřednictvím Petra, a proto nemůže plně porozumět procesu transformace, 

zvláště nutnosti krátkého vítězství negativního stavu. Bible je z bezpečnostních 

důvodů napsána duchovním jazykem, aby ji Pseudotvůrci a jejich poskoci 

nemohli zfalšovat a zprznit. Zvláště Nový zákon přináší klíčové informace o 

Mém Druhém příchodu. Nové zjevení Pána Ježíše Krista je psáno tak, aby bylo 

srozumitelné a jasné, vysvětluje takzvaný pád lidstva, tedy důvody aktivace, 

trvání i ukončení negativního stavu. Teprve díky tomuto zjevení se lidstvu 

dostala a dostává informace, že negativní stav není ode Mne, Nejvyššího, Pána 

Ježíše Krista, a proto nebude trvat věčně. Až bude odpovězeno na duchovní 

otázku: Jak by vypadal život bez Boha, Stvořitele a Jeho/Jejích duchovních 

zákonů lásky, ukončím tento cyklus času a začneme tvořit Nový Multivesmír, 

kde negativní stav nebude přítomen ani v dřímající podobě. Teprve tehdy bude 
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v celém Stvoření opravdová radost ze života, štěstí a láska. Otevřou se zcela 

nové možnosti tvoření, které za přítomnosti negativního stavu nejsou ještě 

možné. 

V následujících kapitolách rozebereme nezbytné změny v jednotlivých 

oblastech života po rozdělení lidstva.  
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KAPITOLA 3 

Změny v ekonomice 

 

Negativní stav se projevuje ve všech oblastech života lidské společnosti. 

Postupně probereme ty nejdůležitější, abychom společně řešili problémy, které 

způsobuje. Začneme ekonomickým systémem, protože zajímá většinu lidí. Žijí 

totiž v nedokonalých tělech v nedokonalém životním prostředí, což znamená, 

že se o svá těla musejí neustále starat: živit je, šatit je, ubytovat je v teple a 

suchu, případně léčit a opravovat jejich poškození. Žádné tělo v tomto světě 

není úplně zdravé a bezchybné, ani ta, která jsou na první pohled krásná a bez 

vady. Proč? Protože tato lidská společnost je zaměřena na materiální 

„hodnoty“, majetek, peníze, různé požitky. V honbě za ziskem je ochotna zničit 

nejen zdraví a životy obyvatel, ale zničit celou planetu, a tím ukončit život na ní. 

Jak jsem už uvedl, planeta Země má specifické a jedinečné postavení v celém 

Multivesmíru a není možné, aby byla se svým genetickým bohatstvím 

zlikvidována. To nedopustím. Proto jsem zde už podruhé v tom nedokonalém a 

velice nepohodlném hrubohmotném těle.  

Lidstvo je odděleno ode Mne, Boha, Pána Ježíše Krista, a od ostatních ve 

Stvoření, žije v izolaci kvůli experimentu a svým volbám. Proto má pocit 

nedostatku všeho, co potřebuje k životu: lásky, energie, jídla, nerostných 

surovin… Střídají se zde různé ekonomické a politické systémy, ale žádný z nich 

nedokáže vyřešit problémy, které neustále narůstají a prohlubují se. Většina lidí 

na této planetě ani netuší, že je zneužívána a vysávána negativními 

mimozemskými entitami, které jsou zde kříženy s lidmi a inkarnovány do těl 

vládnoucích královských rodin, v posledních staletích nejbohatších „lidí“, 

bankéřů, prezidentů, vysoce postavených úředníků a politiků. Tito kříženci 

s takzvanou „modrou krví“ mají plazí původ (například reptiliáni), vyznačují se 

necitlivostí k druhým, sobeckostí, touhou po moci a majetku, často se oddávají 

satanským praktikám a rituálům, zneužívají děti, jsou příčinou většiny válek na 

Zemi. Avšak i oni jsou řízeni ještě negativnějšími mimozemšťany ze zóny 

vymístění, odpadkového koše Multivesmíru. Jejich potravou jsou negativní 

energie, které neustále vyvolávají v lidské populaci. Prostřednictvím médií, 

zvláště zpravodajství v televizi, šíří mezi lidmi strach. Vystrašený člověk 
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odevzdává svou moc vládnoucím elitám a nechává se neustále zotročovat a 

zneužívat. K zotročování používají moderní technologie, které jsou ve 

spolupráci s mimozemšťany zdokonalovány v podzemních základnách na území 

mnoha států, zejména USA a Velké Británie. Tam jsou také od dětství cvičeni 

vybraní jedinci, často pokrevně spřízněni s nejbohatšími a nejvlivnějšími 

rodinami, k zabíjení nepohodlných odpůrců chystaného NWO – Nového 

světového řádu.  

Z výše uvedených stručných informací vyplývá, že celý ekonomický systém na 

planetě, bez ohledu na politický režim, státní zřízení, náboženství, je řízen jako 

celek negativními mimozemskými entitami v duchu zmíněného hesla: rozděl a 

panuj. To ony ve spolupráci s bankéři a vůdci tajných organizací rozhodují o 

nejdůležitějších otázkách života celé lidské společnosti na planetě, tedy i o 

válkách, ekonomických i ekologických krizích, státních převratech a revolucích, 

v posledních desetiletích i o počasí, zdraví a nemoci, regulaci populace. Není 

jediná oblast života lidí, kterou by nekontrolovaly a neovlivňovaly. 

Nejviditelnějším prostředkem kontroly je peněžní systém, který dovedly k 

„dokonalosti“, zvláště v posledních 100 letech (1913 – založení FEDu v USA), 

kdy centrální banky, držené soukromými osobami, tisknou peníze bez krytí 

jakoukoli hodnotou – zlatem, či jinými cennostmi, a tyto bezcenné papírky pak 

půjčují s vysokým úrokem vládám a dalším subjektům, a tak způsobují neustálé 

zadlužování všech. Dalším krokem je odstranění hotovosti a přechod na 

bezhotovostní platby, nejdříve prostřednictvím platebních karet, později čipů 

implantovaných pod kůži každého jednotlivce. Naplní se tak slova Bible: „A nutí 

všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce 

nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat nebo prodávat, kdo není označen 

jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, 

ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo 666“. 

V Novém zjevení Pána Ježíše Krista s Petrem je vysvětleno, že kód 666 je 

symbolem negativního stavu, znamená neúplnost a nedokonalost. Teprve po 

eliminaci negativního stavu budeme tvořit a žít v pozitivním stavu, který má kód 

777.  

Stručně, jednoduše a dostatečně jsem vysvětlil, že v negativním stavu nelze nic 

reformovat a měnit k lepšímu, protože vždy dojde ke zprznění, zneužití a 

utajení všech pozitivních myšlenek a nápadů. Proto jsem tu i v těle Jany a 
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máme zde „armádu“ světelných bytostí, abychom pomohli nejdříve 

s rozdělením lidstva, vyvedením té láskyplné části do vyšších dimenzí, nakonec 

eliminovali negativní stav poté, až bude jednoznačně odpovězeno na vícekrát 

uvedenou otázku: Jak by vypadal život bez Boha… 

Nikde v pozitivním stavu nejsou potřeba peníze. Proto nelze reformovat 

finanční systém, ale je nezbytné ho zcela zrušit. Ten, kdo žije v souladu se 

Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, mými duchovními zákony, má vždy dostatek 

všeho, co potřebuje k životu a mnohem více. Není únosné kvůli zdrojům ničit 

přírodu, zabíjet zvířata, kácet pralesy, znečišťovat vodní toky a moře, 

poškozovat zdraví lidí, a tím znehodnotit i jejich genetický materiál. Po 

rozdělení budou nápomocny vyspělejší mimozemské civilizace (například 

z Plejád, Andromedy…) k vybudování spravedlivé, duchovně založené 

společnosti, která využívá volné energie z vesmíru, vyrábí ekologické potraviny i 

jiné potřebné věci v optimálním množství, aby nezůstávaly ve skladech a 

nemusely se ničit. Vše je energie, tedy i to, co vypadá jako pevné, hmotné. 

Zvýšením vibrací dochází k odlehčení hmoty, a zároveň k probouzení dávno 

„zapomenutých“ schopností: telepatie, teleportace, telekineze… Proto už 

nebude třeba vyrábět tolik technických pomůcek jako dosud. Odpadne 

používání telefonů, složitý dopravní systém bude nahrazen létajícími stroji 

s antigravitačním pohonem, později reagujícími na myšlenky, zmizí zbrojní, 

farmaceutický, tabákový průmysl, v zemědělství se nebudou používat geneticky 

modifikované osivo a plodiny, chemická hnojiva a pesticidy, opět se rozšíří 

metody pěstování, které neškodí přírodě a lidem.  

Většina lidí na Zemi vykonává otrockou a často nesmyslnou, neproduktivní a 

neužitečnou práci za mzdu, která nestačí pokrýt všechny potřeby domácnosti. 

Civilizace a společnosti v pozitivním stavu se udržují v neustálém dostatku díky 

spolupráci, koordinaci, nemusejí si vzájemně konkurovat, soutěžit mezi sebou, 

podvádět a okrádat se. Výroba všeho potřebného je v souladu s poptávkou 

obyvatel, kteří nic neobjednávají do zásoby, protože vědí, že vše dostanou včas 

a v dostatečném množství a kvalitě. Proto stačí, aby dospělý jedinec pracoval 

pro blaho celé společnosti maximálně 4 hodiny denně (v přepočtu na současný 

čas).  

Na tuto planetu, izolovanou od ostatního Stvoření, na okraji zóny vymístění 

přicházejí informace ze dvou základních zdrojů:  
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1. ode Mne, Pána Ježíše Krista, a Mých spolupracovníků z pozitivního stavu 

na všech úrovních 

2. od negativních entit ze zóny vymístění prostřednictvím ovládacích 

programů 

Každá lidská bytost na Zemi (Nule) má možnost si vybrat, kterou informaci – 

myšlenku přijme, kterou ne. Podle zákona: svůj k svému si přitahuje (většinou 

nevědomě) ty informace, které s ní rezonují. Všichni velcí myslitelé, vynálezci, 

umělci, vědci atd. byli a jsou inspirováni bytostmi z duchovního světa a vyšších 

dimenzí. Ani spisovatelé a tvůrci filmů (např. sci-fi) by „nevymysleli“ nic bez 

takové inspirace a pomoci. Po celé věky sem přicházejí myšlenky z vyspělejších 

světů na zlepšení života lidí, ekonomické, politické, náboženské reformy, ale 

vždy byly a jsou zneužity, změněny a zprzněny tak, že výsledek takové změny je 

ještě horší než původní stav. Lidstvo se chlubí svými pokroky ve vědě, ale často 

ji využívá ke svému poškozování. Znovu se opakuje situace z konce éry 

Atlantidy, kdy je ohrožen život na celé planetě (viz Fukušima). Ale tentokrát vše 

dopadne jinak. Především díky obětavosti a Lásce se nebude opakovat scénář 

celoplanetární katastrofy. Proto je nezbytné rozdělit lidstvo a jeho pozitivní část 

transformovat na vyšší duchovní úroveň. 

O bezpeněžní, sociálně spravedlivější společnosti psali různí filozofové a 

myslitelé (např. Karel Marx a Bedřich Engels), ale realizace není možná ve světě, 

kde panuje negativní stav, lidé jsou ovládáni, obelháváni a zneužíváni, mají 

strach z nedostatku, smrti… Jakékoli zlepšení může způsobit změna myšlení na 

základě rozšíření vědomí a zvýšení vibrací lásky. Planeta Země se od 21. 

prosince 2012 doslova „koupe“ v moři energií lásky. Tyto energie sem proudí už 

desítky let, ale byly dávkovány, aby si na ně lidé a planeta zvykli. Rok 2013 byl 

pro mnohé obyvatele velmi náročný, protože docházelo k čištění na všech 

úrovních. Od začátku roku 2014 se množství energie dále zvyšuje a způsobuje 

ještě rychlejší probouzení, radikálnější změny v životě jednotlivců, rodin i 

národů. Na povrch vyplouvají informace o korupci politiků, loutek finančních a 

tajných společností, které se zmocňují většiny majetku na planetě (85 

nejbohatších „lidí“ vlastní tolik, co nejchudší polovina lidstva) a chystají již 

zmíněný NWO. Duchovní úroveň musí předcházet technické, jinak dochází 

k nerovnováze a společnost je vystavena nebezpečí sebezničení.  
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Nikdo ve Stvoření nemůže nic vlastnit. Půda, lesy, vodstvo, vzduch, celá planeta 

jsou součástí větších celků – sluneční soustavy, galaxie, vesmíru, Multivesmíru, 

tvoří jednotu, Boha. Jak můžete vlastnit byť jedinou buňku Boha, Stvořitele 

všeho a všech, Pána Ježíše Krista? Vše je stvořeno pro život všech a každý má 

to, co potřebuje ke svému duchovnímu rozvoji. Pouze v negativním stavu, 

zejména na této planetě Zemi (Nule), je zatím dovoleno, aby byly porušovány 

duchovní zákony. Zašlo to tak daleko, že lidé nevlastní jen půdu, domy, lesy, ale 

i vodní zdroje. Voda se prodává v plastových láhvích za mnohonásobek ceny 

vody z kohoutku v domácnostech, aniž by existoval jediný rozumný důvod pro 

takové počínání. Důvody jsou pouze zisk a touha ovládat, vlastnit. Díky této 

touze je celá planeta zamořena odpadem a chemikáliemi. Na Zemi neexistuje 

jediné místo, zvíře, rostlina, člověk, které by nebylo poškozeno a negativně 

ovlivněno. Už není kam se ukrýt, kam utéci z této život ohrožující skládky 

odpadu. Kdybych nezakročil, dopadla by tato planeta stejně jako mnoho jiných 

(například Maldek v této sluneční soustavě – nyní pás asteroidů mezi Marsem a 

Jupiterem). Na jiných planetách v negativním stavu lidé úplně zničili povrch 

s veškerou vegetací a zvířectvem a uchýlili se do podzemních měst, kde živoří 

bez slunečního světla. Často si až pak uvědomí, čeho se dopustili.  

Jak jsem už uvedl, existence negativního stavu nemůže trvat věčně, protože 

nepochází ode mne, je pouze dovolena. Planeta Země má jedinečné postavení 

v Multivesmíru a slouží jako knihovna a genetická banka. Nikde jinde není tolik 

různých druhů živých organismů pohromadě, nikde jinde nežijí na jednom 

místě lidé s takovými rozdíly v duchovní úrovni. Po rozdělení lidstva se tento 

stav nebude nikdy a nikde opakovat, protože vyvolává napětí, nestabilitu, 

nesoulad. V pozitivním stavu Multivesmíru na jedné planetě žijí lidé 

s podobnými vibracemi, aby nedocházelo k extrémním nedorozuměním. 

Neexistují tam státy, politické strany, církve a jiné náboženské organizace. 

Každý pracuje v oblasti, kterou si vybral na základě svých schopností a talentů, 

nikdo nemusí pracovat kvůli obživě, ale pro radost, pocit sounáležitosti 

s celkem, pomoc ostatním. Každý má dost času na rodinu, své koníčky, 

cestování a poznávání jiných civilizací ve vesmíru. Nikdo není omezen 

nedostatkem čehokoli, co pro svůj rozvoj potřebuje. Všem je zajištěno důstojné 

bydlení, dopravní prostředky, strava (je-li potřeba), přístup k pravdivým 

informacím. Život v pozitivním stavu v souladu s duchovními zákony, s možností 

přímé komunikace se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, umožňuje každému, aby 
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se přímo účastnil tvoření, nebyl pouze konzumentem, ale spolutvůrcem života. 

Kvůli tomu už nikdo nepotřebuje, aby odevzdával svou moc jinému, aby mu 

vládl někdo jiný. Neznamená to, že práce nejsou koordinovány. 

Z nejzkušenějších lidí, kteří mají zároveň nejvyšší vibrace, je vybrána takzvaná 

Rada moudrých, která ve spolupráci se Mnou a duchovními bytostmi z vyšších 

dimenzí doporučuje různé postupy, spolupracuje s ostatními na co 

nejefektivnější výrobě, distribuci, organizuje mise na méně vyspělé planety, aby 

tam pomohli s řešením různých situací. Rada moudrých nezasahuje do života 

rodin, není třeba schvalovat tisíce zákonů, které omezují a svazují, protože stačí 

dodržovat duchovní zákony. Jejich znění najdete v Novém zjevení Pána Ježíše 

Krista s Petrem.  

Rozdíl mezi životem v negativním a pozitivním stavu najdete ve všech oblastech 

a projevech. Vyjmenuji ty nejdůležitější a nejvýraznější jevy.   

 

NEGATIVNÍ STAV: 

Oddělení od Boha, málo lásky, strach, manipulace, lži, zaměření na hmotu, 

války, nemoci, stárnutí a smrt těla, nedostatek kvůli nespravedlivému 

přerozdělování zdrojů a jejich plýtvání, ničení životního prostředí, soutěže, 

kontrola, omezování nedokonalými zákony, porušování duchovních zákonů, 

extrémní počasí, špatná komunikace kvůli mnoha jazykům, závist, smutek… 

POZITIVNÍ STAV: 

Spojení a komunikace s Bohem, vyšší vibrace lásky, spolupráce a pomoc 

ostatním, sdílení, pravda, zdraví, funkční krásná těla, dostatek všeho, krásné a 

nepoškozené životní prostředí, spravedlnost, svoboda bez omezení (ne 

absolutní), dodržování duchovních zákonů, příjemné klima, společný jazyk na 

planetě, jeden galaktický jazyk, telepatie, radost, štěstí…      

 

Není cílem tohoto Nového zjevení Pána Ježíše Krista zacházet do podrobností. 

Mám tady dost spolupracovníků na celém světě i mimo něj, kteří přinášejí 

podrobné a pravdivé informace na všech úrovních a o všech tématech, které se 

týkají života ve vesmíru i na této důležité planetě. Každý má tedy možnost 

takové informace najít a prostudovat. Každý je přitahován dle zákona: svůj 

k svému k informacím, které souzní s jeho vibracemi, zaměřením a 
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schopnostmi. Přesto zde zdůrazňuji, že není možné sem přinášet do všech 

úrovní stoprocentní pravdu. Toto Nové zjevení je kvůli čistotě zdroje 

nejpravdivější, ať tomu věříte, či nevěříte.  

V následující kapitole napíšeme o změnách v oblasti vzdělávání a kultury.      
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KAPITOLA 4 

Změny ve vzdělávání a kultuře 

 

Negativní stav se projevuje ve všech oblastech života lidí na planetě Zemi. 

Zvláště výchova a vzdělávání dětí a mládeže slouží loutkovodičům k upevňování 

jejich moci a účinnějšímu ovládání. Čím samostatnější, vzdělanější, kreativnější 

lidé jsou, tím hůře se dají zmanipulovat a zotročit. Proto je celý systém 

vzdělávání nastaven tak, aby poskytoval velké množství izolovaných informací, 

rozdělil je do mnoha oborů a nehledal jejich vzájemné propojení. Jsou 

„vzděláváni“ specialisté na cokoli, kteří se neorientují v jiných oborech, čímž je 

velmi omezena jejich flexibilita. Při ztrátě zaměstnání ve svém oboru často 

nemají možnost získat jiné, jsou stresováni a cítí se zbytečnými a neužitečnými. 

Nejde o to, aby všichni věděli a uměli všechno, ale aby chápali, že vše je 

propojeno a tvoří jeden celek – Multivesmír, kde platí duchovní zákony. Jejich 

dodržování vede ke zvyšování vibrací, rozšíření vědomí, a tím k snadnějšímu 

rozpomínání. Všechny informace jsou uloženy v každé buňce vašeho těla, ve 

vaší DNA. Jak už mnozí vědci na planetě Zemi zjistili, vesmír je hologram, kde i 

v nejmenší části je obsažena informace o celku. Není proto nutné, aby se malé 

děti učily odříkávat zpaměti nějaké poučky, data historických událostí, jména 

vojenských a politických vůdců atd. Stačí rozvíjet v nich intuici, spojení se svou 

duší, se svým božstvím. Každé má talent na něco jiného, kvůli čemu se 

inkarnovalo právě sem, a proto nutit ho, aby studovalo něco, co nikdy nebude 

potřebovat, co ho dělá nešťastným a stresuje ho, snižuje jeho sebevědomí, 

důvěru v dospělé, v celé lidské společenství.  

V pozitivním stavu také existují školy, ale fungují jinak než zde. Především, 

neexistuje oddělenost ode Mne, Pána Ježíše Krista, Zdroje veškerých informací. 

Už v útlém věku jsou děti vědomě spojeny se Mnou, vyciťují, co je pro ně 

důležité, přínosné a co není. Neznamená to, že odpadá úloha rodičů a učitelů 

při výchově a vzdělávání dětí. Jejich vztah není založen na vynucování, 

příkazech a nadřízenosti, ale na spolupráci, vzájemném obohacování, důvěře a 

hlavně lásce. Děti jsou vedeny k dodržování duchovních zákonů, uvědomování 

si jednoty, nejsou proto známkovány, nesoutěží mezi sebou ani si vzájemně 

nezávidí. Proč a co by si měly závidět? Mají vše, co potřebují ke šťastnému a 
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bohatému životu, nikdo je neohrožuje, kdykoli mají přístup k pravdivým 

informacím. Ani v pozitivním stavu není nikdo dokonalý, ale každý ví, že má 

možnost se svobodně vyvíjet, zvyšovat své vibrace a tím se přibližovat Bohu, 

Pánu Ježíši Kristu, Jedinému Zdroji Života, Absolutní Lásce, Moudrosti, Dobru a 

Inteligenci. 

Rozebereme podrobněji nedostatky v systému vzdělávání na této planetě: 

Není jediný stát, který by do vzdělání dětí a mládeže dával dostatek finančních 

prostředků. Proto jsou školní třídy už na 1. stupni základní školy přeplněné a 

učitel/ka nemá možnost poskytovat individuální přístup a péči. Nadanější děti 

se nudí kvůli nedostatku podnětů, snaží se na sebe upozornit, a tím vyrušují 

ostatní. Pomalejší děti nestačí nastavenému tempu výuky a cítí se být 

méněcenné, do školy chodí s nechutí až odporem, vznikají u nich různé nemoci. 

Učit v takových nesourodých a přeplněných třídách je peklo. Učitelé často 

rezignují na kvalitu výuky a stávají se nedobrovolnými dráby a hlídači. Dalším 

nepřítelem kvalitního vzdělávání je rozdělení předmětů do předem daného 

časového plánu – rozvrhu hodin. Musí se dodržovat kvůli střídání učitelů 

různých předmětů, stěhování žáků do jiných učeben, často na úkor dokončení 

rozdělané práce, myšlenky, tématu. Děti pak mají zmatek a chaos ve svých 

myslích, informace se nespojí s dalšími do jednoho celku, jsou jako rozházené 

puzzle, které leží na podlaze a nikdo nemá čas ani chuť je spojit v jeden obraz. 

Učitelé jsou vzděláváni pouze v několika málo předmětech, proto sami 

nehledají souvislosti s jinými předměty, které dostatečně neznají, a proto při 

výuce většinou nedochází k propojování všech předmětů a vytváření uceleného 

vědění. Opět, jako ve všech oblastech života, zde narážíme na základní princip 

„fungování“ negativního stavu: rozděl a panuj. S tím souvisí i neustálé 

škatulkování dětí, jejich známkování, posudky výchovných poradců, tresty, 

vyzdvihování těch, kdo bezmyšlenkovitě opakují naučené „učivo“ zpaměti, 

nepoužívají vlastní intuici, nápady, formulace. Děti, které vybočují z šedého 

průměru, jsou nežádoucí, protože je s nimi více práce, učitel/ka je bere jako 

konkurenci, protože mnohdy vědí více, než on/a a tak je ohrožena jeho/její 

autorita. Nedílnou součástí vzdělávacího procesu na této planetě jsou různé 

soutěže. Děti si odmalička zvykají na konkurenci a soutěžení mezi sebou, je jim 

vštěpováno, že budou „úspěšné v životě“ jen za cenu poražení soupeřů, jejich 

psychického či fyzického zdeptání. Nejsou vychovávány v lásce k sobě a 

bližnímu, k Bohu, přírodě, zvířatům a planetě. Když už jsou vedeny k víře 
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v Boha, musejí přijímat různá dogmata a nepravdy. Bůh pod různými jmény 

v nich často vyvolává strach, ne lásku a pocit bezpečí a jednoty. Systém je učí 

víře v materialistického boha – PENÍZE. Společnost vyzdvihuje a uznává ty, kdo 

mají nejvíce peněz, majetku, luxusních věcí, můžou si koupit cokoli, například 

mladá a krásná těla prodejných žen a mužů. Opravdovou duševní a duchovní 

lásku si koupit nelze. Lidé, kteří přinášejí nejvíce hodnot společnosti, jsou 

opomíjeni, špatně zaplaceni, často vysmíváni i likvidováni. Všechny tyto 

nedostatky a problémy se prohlubují s přibývajícím Světlem, které přichází na 

planetu Zemi a odkrývá pravou podstatu negativního stavu. Inkarnuje se sem 

stále více bytostí z vyšších světů pozitivního stavu. Už od raného dětství se 

projevují svou výjimečností a schopnostmi, svou moudrostí a láskou. Systém 

vzdělávání je pro ně překonaný, zastaralý a svazující, nevyhovuje jejich 

potřebám. Díky svému telepatickému propojení s vyššími duchovními bytostmi 

a se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, přinášejí řešení na zlepšení života ve všech 

jeho oblastech a projevech. Stále více dospělých lidí těmto indigovým, 

křišťálovým a duhovým dětem naslouchá, jsou vnímány jako naděje pro přežití 

lidstva.  

Jak změnit systém vzdělávání po rozdělení lidstva na Zemi? Jak jsem už uvedl, 

v pozitivním stavu neexistují peníze, tedy odpadá nedostatek čehokoli. Zdroje 

planety jsou spravedlivě rozdělovány všem a lidé pracují pro radost, užitek 

celku. Nejdůležitějšími učiteli jsou v raném dětství rodiče. Jelikož nemají 

povinnost chodit do práce od rána do večera, mají více času a energie pro své 

děti. Zvláště matky rozvíjejí v dětech intuici, samostatnost, tvořivost, lásku. 

Otcové je učí praktickým dovednostem, logice, hrají spolu různé hry. Rodiny žijí 

pohromadě, ale tak, aby měl každý člen dostatek prostoru, soukromí a klidu pro 

své potřeby a koníčky. Více generací se podílí na výchově dětí. Prarodiče nejsou 

fyzicky sešlí a nemohoucí, mají dost energie, moudrosti a trpělivosti, aby 

pomohli s rozvíjením svých vnoučat a pra… vnoučat. Děti netráví většinu svého 

času ve školních lavicích, ale jsou vyučovány prostřednictvím moderních 

technologií na různých místech, nejčastěji doma. Učitelé jsou koordinátory, 

partnery a moudrými rádci, nevynucují si poslušnost na základě své funkce, 

věku a vědomostí, protože vědí, že i dítě je plnohodnotná bytost s vyspělou 

duší a duchem. Fyzicky se scházejí se svou skupinou žáků, je-li to třeba, 

například při různých příležitostech, oslavách, kulturních, sportovních... 

událostech. Není třeba stavět velké školní budovy, zajišťovat jejich neustálý 



31 
 

provoz. Výuka se často přenáší do přírody, kde se děti nejlépe seznamují 

s životem minerálů, rostlin a zvířat, učí se je milovat a telepaticky s nimi 

komunikovat. Díky rychlým dopravním prostředkům je možné cestovat i mimo 

domovskou planetu, dimenzi… a tak získávat přímou zkušenost s fungováním 

Stvoření a života. Poznávají a uvědomují si, že jsou součástí celku, důležitou, 

jedinečnou a neopakovatelnou bytostí, která miluje svůj život a bere ho jako 

dar, příležitost k rozvíjení, tvoření a seberealizaci. Pro Mne, Pána Ježíše Krista, 

je radost poznávat sebe prostřednictvím takových šťastných a láskyplných 

božích synů a dcer. Každý je vzděláván a rozvíjen tak, aby chápal propojení 

jednotlivých částí, orientoval se v různých oborech, uměl najít informace ve 

vesmírné databance, ve svém nitru. Přesto i v 5. dimenzi nikdo neví a nezná 

vše. Umí však rozpoznat svůj talent a plán své duše. V souladu s tím pak 

probíhá jeho další vzdělávání a rozvoj. Může pracovat v jakémkoli oboru, nikdy 

nemusí dělat to, co nechce, co by nepřinášelo užitky společnosti, nebo dokonce 

škodilo ostatním. Pocit štěstí a naplnění přenáší na své okolí, rodinu, a tak 

udržuje vysoké vibrace svého těla i planety. Vytváří harmonické prostředí, kde 

nemusí trpět výkyvy extrémního počasí, v přírodě se nevyskytují jedovaté či 

jinak nebezpečné rostliny a zvířata, nikdo nežije v neustálém strachu z ohrožení 

zdraví a života. Teprve v novém cyklu času, kde už nebude negativní stav 

v aktivní ani dřímající podobě, bude možný úplný rozvoj pozitivního života ve 

všech aspektech, úrovních a plnosti.  

Vrátíme se na chvíli do přítomného okamžiku na této planetě. Nedílnou 

součástí života je oblast kultury, která obsahuje množství projevů jak 

individuálních, tak kolektivních na úrovni obcí, krajů, národů, států, lidstva na 

Zemi. Mnohokrát už bylo řečeno a napsáno, že Země je genetickou knihovnou, 

vesmírnou databankou, unikátním ekosystémem s výjimečným postavením na 

okraji galaxie Mléčná dráha. V Novém zjevení Pána Ježíše Krista je podrobně 

vysvětleno, proč je tak důležitá pro eliminaci negativního stavu v celém 

Multivesmíru. Velké množství lidských ras, křížených a geneticky upravovaných 

po miliony let mimozemskými rasami pod vedením Pseudotvůrců, způsobuje 

rozmanitost i v kultuře, náboženství, způsobu života. Přináší extrémní rozdíly 

v názorech, vede k válkám kvůli zdrojům, odlišným zvyklostem, omezenému a 

úmyslně zkreslenému chápání života.  Navíc celý experiment na Zemi (Nule) je z 

mnoha důvodu izolován od ostatního Stvoření, a proto si lidé myslí, že se jejich 

kultura vyvíjela bez jakýchkoli zásahů a vlivů z vnějšku. Opak je pravdou. 
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Pseudotvůrci a jejich poskoci programují lidstvo z 95% a chystají se na zvýšení 

tohoto ovládání prostřednictvím čipů pod kůži, čímž dosáhnou téměř 100% 

manipulace. Proč nemůže dojít ke 100% ovládání lidí? Protože musí zůstat 

nezbytné minimum pro pravý Zdroj Života, Pána Ježíše Krista, jinak by nebylo 

lidstvo schopno přežít ani vteřinu a nebylo by dostatečným a vyčerpávajícím 

způsobem odpovězeno na mnohokrát uvedenou otázku.  

Budeme se zabývat masovou kulturou na Zemi, zaměříme se zvláště na 

takzvaný showbyznys. Z názvu vyplývá, že jde o obchod, tedy o peníze a vliv. 

Nejde o to, aby ti nejtalentovanější a nejlepší umělci rozdávali radost a potěšení 

ostatním, ale aby většinou přinášeli velké zisky a pomáhali ovládat a rozptylovat 

obyvatelstvo, odváděli ho od problémů, ovlivňovali jeho myšlení, názory a 

chování. Někteří „umělci“ se přímo zaprodávají vládnoucím elitám a stávají se 

loutkami a nástrojem negativních entit, vědomě poškozují zvláště mládež, která 

se je snaží různým způsobem napodobovat. Společně tak uctívají zlaté tele, aniž 

by si uvědomovali, že slouží silám temna a prohlubují tak negativní stav na 

Zemi. Na druhé straně přibývá umělců, kteří už prohlédli tuto hru, zajímají se o 

transformaci, hledají pravdu a snaží se ji sdělit ostatním. Poznáte je podle toho, 

že jejich hudba, texty, obrazy, filmy… vzbuzují lásku, soucit, radost, souznění, 

mír v duši, zvyšují vibrace nebo odkrývají pravdu o podstatě života vesmíru a 

této planety. Právě v oblasti kultury se rozdělování lidí na negativní a pozitivní 

projevuje nejviditelněji, zde se nůžky rozevírají nejvíce. Zvláště hudební a 

filmový průmysl ovlivňuje a formuje myšlení lidí v masovém měřítku. Umění 

všeho druhu je lidmi nejčastěji „konzumováno“ prostřednictvím televize. Od 

poloviny 20. století se toto médium dostalo do popředí zájmu obyvatel a stalo 

se tak nejúčinnějším prostředkem manipulace v dějinách lidstva. Z televizních 

obrazovek se na diváky valí „informace“ o dění na planetě, filmové příběhy a 

seriály, hudba, sportovní přenosy, „reality show“ atd. a v myslích lidí vytvářejí 

falešný obraz světa. Reklamy „vnucují“ zboží a služby, bez kterých nelze „žít“ 

protože je mají ti úspěšnější, žádanější, lépe zaplacení (spíše podplacení). Jsou 

využívány podprahové signály, které ještě umocňují ovládání drtivé většiny nic 

netušícího obyvatelstva. Přestože v Multivesmíru platí duchovní zákon 

svobodné volby, není možné v takovém prostředí zajistit, aby se kdokoli rozhodl 

v souladu se svou duší, když je jeho mysl od komunikace s duší (a tím nalezení 

pravdy a optimálního řešení) izolována. To je důvod, proč jsem tady v hmotném 
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těle a pomáhám s ostatními pracovníky světla s transformací lidstva a planety. 

Jinak by negativní stav trval věčně.  

V pozitivním stavu se lidé účastní kulturního života mnohem tvořivějším 

způsobem. Odpadá omezování kvůli nedostatku peněz, vyšší vibrace těla a 

rozšířené vědomí umožňují lidské bytosti intenzivněji prožívat a aktivně 

vytvářet umělecká díla ve všech oblastech: hudbě, výtvarném umění, divadle… 

Nenajdete zde komentované zpravodajství, které by ovlivňovalo a utvářelo 

názory lidí. Každý má díky přístupu k vesmírné databance možnost získat 

jakékoli informace, o které má zájem. I ve vyšších dimenzích Multivesmíru mají 

lidé různé talenty. Výjimečné talenty ve všech oblastech jsou obdivovány, lidé 

se shromažďují na jejich vystoupeních, ale nedochází k nezdravému až 

fanatickému uctívání, napodobování či extrémnímu odměňování. Každý talent 

je ode Mne, Pána Ježíše Krista, a slouží k potěšení ostatních, proto není třeba 

tyto lidi stavět na podstavec a velebit je jako bohy.  

Ve volném čase, kterého je díky krátké pracovní době dostatek, může každý 

rozvíjet své koníčky, není omezován materiálně ani duchovně. Jediným 

omezením jsou vesmírné duchovní zákony, které zná každý od dětství. Má-li 

kdokoli pochybnosti, zda jedná v souladu s nimi, může se niternou komunikací 

přímo zeptat Mne, Pána Ježíše Krista. Rád a ochotně odpovím na cokoli. Miluji 

komunikaci s každou buňkou Mého těla, která prožívá individuální život, abych 

lépe poznal Sám/a Sebe. Proto Mě bolí, že kvůli existenci negativního stavu je 

tolik bytostí izolováno a odváděno ode Mne. Miluji i ty, kteří Mě nenávidí, 

odvrhují, pošlapávají a zneuctívají. V těle Ježíše jsem šířil lásku a učil jsem, že je 

třeba milovat i své nepřátele. V Novém zjevení Pána Ježíše Krista odhaluji 

podstatu negativního stavu a upřesňuji, že máte milovat duši každé bytosti, ale 

nemusíte přijímat a milovat negativní projevy těch bytostí, které porušují 

duchovní zákony a způsobují utrpení druhým. Kdybyste milovali i negativní 

projevy, souhlasili byste s existencí celého negativního stavu a tím byste ho 

podporovali a dávali mu energii.  

Ke zkreslování Mého Slova dochází tisíce let. Právě náboženství na této planetě 

bude tématem další kapitoly. 
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KAPITOLA 5 

Náboženství na Zemi 

 

Praví lidští tvorové, zfabrikovaní Pseudotvůrci, mají jen malé spojení s Jediným 

Zdrojem Života, se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Jak jsem už uvedl 

v předchozích kapitolách Nového zjevení, tato situace byla a je dovolena a 

dočasně tolerována z důležitého duchovního důvodu (viz odpověď na otázku: 

Jak by vypadal život bez Boha…?). Lidské tělo je záměrně izolováno od duše a 

ducha, aby bylo lépe ovladatelné a otročilo svým pánům a bohům. Počet 

šroubovic byl snížen ze 12 na 2, čímž došlo k velkému omezení duchovních a 

duševních schopností, snížení inteligence, schopnosti vnímat a cítit energie 

lásky. Pocit oddělení vede k posilování vlastního ega, soutěžení a boji o energie 

všeho druhu. Pseudotvůrci se stali bohy, kteří pomocí vyspělých technologií 

ovládli celé lidstvo na této planetě, aby se stalo nevyčerpatelným zdrojem jejich 

potravy – energie strachu. Důkazy najdete ve všech kulturách v historii Země 

(Sumer, Egypt, Řecko, Řím…). Všechna tato náboženství byla založena na 

uctívání několika bohů, přinášení obětí (i lidských), vyvolávání válek, 

nespravedlivém rozdělování zdrojů, dogmatech.  

Teprve před 2000 lety jsem se inkarnoval do lidského těla Ježíše Krista, abych 

připravil cestu z negativního stavu a umožnil jeho eliminaci. Po ukřižování jsem 

nepoznán vstoupil do zóny vymístění (do pekel) a tam zajal Pseudotvůrce a 

uvěznil je na specifickém a neznámém místě, aby už nemohli zasahovat do dění 

na této planetě a v zóně vymístění. To neznamená, že bylo lidstvo tímto 

okamžikem zbaveno ovládání a mohlo si vydechnout úlevou. Pseudotvůrci měli 

a stále mají mnoho svých poskoků a následovníků, kteří pokračují v jejich 

zkázonosném díle. Brzy po Mém odchodu ze Země tito poskoci začali napadat a 

falšovat Mé učení. Když pochopili, že nemá smysl ho zastavit, využili Mé 

učedníky k založení církve. Místo toho, aby byli lidé osobně spojeni se Mnou, 

tehdy Nejvyšším, našli Mě uvnitř svého chrámu = těla, pokračovali ve starých 

kolejích s novým kabátem. S tím jsem samozřejmě počítal, a proto Bible byla 

nadiktována v duchovním jazyce, aby nebylo možné její zprznění. Kdyby zde 

nebylo k dispozici pravé Boží Slovo, došlo by k zániku lidstva a tak by nemohlo 

být odpovězeno na zmíněnou otázku. Přesto byl text Bible cenzurován a 
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některá evangelia zcela vyřazena, ale to nejdůležitější tam zůstalo: Bůh se stal 

člověkem a přinesl nejvyšší oběť, aby vyvedl lidstvo z negativního stavu a učinil 

člověka božským, Láska je jediná cesta k Bohu, Pánu Ježíši Kristu.  

Zajisté se zeptáte: Co ostatní náboženství, která neuznávají Ježíše Krista jako 

Božího Syna, nebo dokonce samotného Boha? Jak je to s Buddhou, Šivou, 

Alláhem...? Odpovím: Není jediné náboženství na této planetě, které by nebylo 

ovlivněno, nebo přímo vytvořeno strůjci a služebníky negativních entit. Vlákali 

celé národy do pasti, ve jménu jakéhokoli Boha je masakrovali ve válkách, 

nechali je živořit v otřesných podmínkách a slibovali ráj po smrti jejich těla. Kdo 

může milovat takového Boha?  

Kdo odevzdává svou moc jinému, stává se bezmocným. Církve a jejich 

představitelé mají moc, získávají majetek, určují, co je v souladu s Boží vůlí, co 

je hřích, trestají ve jménu Boha, tedy manipulují a ovládají. Zvláště v posledních 

2000 letech bylo založeno velké množství církví, ať křesťanských, tak jiných, na 

celé planetě. Ty, které nebyly v souladu s oficiálními doktrínami, se nazývají 

sektami. Není jediná církev, sekta, či jiná náboženská organizace a hnutí, která 

by zastupovala pravého a jediného Boha, Pána Ježíše Krista. Všechny bez 

rozdílu uctívají nepravého Boha, bez ohledu na to, jaké mu dávají jméno. Není 

divu, že mnohé tato situace neuspokojuje a hledají alternativní řešení a 

vysvětlení. Jedním z nejúspěšnějších systémů víry je v posledních 200 letech 

ateismus, zvláště zneužití přírodních věd (viz Darwinova evoluční teorie, 

vytržená z kontextu). Proč zde nazývám ateismus vírou? Protože pravá věda 

funguje na základě pravdivých důkazů, ne na hypotézách, které je třeba každou 

chvíli upravovat podle toho, co se hodí, či nehodí. Navíc specializace na 

jednotlivé obory neumožňuje dojít k objektivní pravdě, stále zde platí 

mnohokrát uvedený princip negativního stavu: rozděl a panuj. Mnoho nálezů a 

důkazů bylo a je utajeno a zničeno, protože vyvracejí víru v ateismus. Ale 

v posledních 100 letech se situace v této oblasti zlepšuje díky inkarnaci 

vyspělých bytostí z duchovních světů, které pomáhají se zvyšováním vibrací, 

vědomí, transformací lidstva, jeho návratem ke Mně, pravému Zdroji Života. 

Mnozí vědci, zvláště kvantoví fyzici, hlubinní psychologové a hlavně všestranní a 

hloubaví lidé dokazují Moji existenci, ale stále jsou za výsledky svého bádání 

osočováni, zesměšňováni, mnohdy i likvidováni (upozorním na práce C. G. 

Junga, Miloslava Krále). V mnoha zemích přibývá lidí, kteří začínají chápat, že 

vše ve vesmíru je propojeno, tvoří jeden celek, jedno vědomí. Stávají se 
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duchovně hledajícími, opouštějí stará dogmata a systémy víry, napojují se přes 

srdeční čakru na své vyšší Já. Pochopili, že nepotřebují žádné prostředníky pro 

komunikaci se Mnou (přestože většina z nich stále neví, kdo vlastně jsem), 

opouštějí své pozemské duchovní učitele, guru, kněze... organizace všeho 

druhu.  

Tak jako na území dnešní Velké Británie vznikl negativní stav a šířil se jako mor 

po planetě, potažmo po vesmíru, musí na stejné planetě existovat místo, kde je 

soustředěna a odkud se stále intenzivněji šíří Boží energie – Láska. Mnozí si 

myslí, že tímto místem je Jeruzalém, zmíněný v Bibli. Jak jsem už několikrát 

zdůraznil, Bibli nelze chápat doslovně, protože je z bezpečnostních důvodů 

napsána duchovním jazykem. Podíváte-li se na dnešní Jeruzalém a Izrael, těžko 

si představíte, že je to duchovní centrum světa, srdce celé planety, mírumilovné 

a láskyplné místo s vyššími vibracemi. Dávno před narozením Ježíše Krista jsem 

připravil nejvhodnější místo pro svou druhou přímou inkarnaci, tentokrát 

v ženském těle – území později nazvané Bohemia, nyní Česká republika.  

Češi (i bratři Slováci) se během staletí poroby a útlaku vyvinuli v mírumilovný 

národ, který dokáže přežít i v nejtěžších podmínkách, soucítí s ostatními, 

dokáže se semknout a vzepřít, když je napaden duchovně i fyzicky (např. 

období Husitského hnutí za očistu katolické církve). Nyní je zde inkarnováno   

nejvíce pomocníků světla a tak dochází k tomu, že stále více lidí opouští už 

přežité církevní organizace a hledá Boha ve svém nitru. Paradoxně je tak tento 

národ označován jako ateistický. Všechny církve jsou kontaminovány 

negativním stavem, a proto jejich nejvyšší představitelé, zvláště papežové 

římskokatolické církve usilovali o likvidaci tohoto malého národa. Posílali 

křižácké výpravy, nechali upálit Jana Husa, kazatele a reformátora církve, 

v období inkvizice nechali vyvraždit velké množství takzvaných kacířů, zvláště 

žen. Právě ženy byly nejčastějším cílem útoků církví nejen v Čechách, ale na 

celém světě. 

Negativní entity si dobře uvědomují duchovní sílu žen, nositelek života, lásky a 

intuice. Dělaly a stále dělají vše, aby ženy neměly rovnocenné postavení s muži, 

všemožnými způsoby rozbíjejí rodiny, vyvolávají konflikty, šíří strach a tím brání 

zvyšování vibrací lásky. Zvláště v muslimských zemích jsou ženy považovány za 

méněcenné, musí se zahalovat od hlavy k patě, nesmějí chodit na místa 

vyhrazená jen mužům, často jsou provdány proti své vůli. V židovském 
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náboženství zase existují tisíce příkazů a zákazů, které je třeba dodržovat, aby 

se tito věřící dostali do nebe. Myslíte si, že Mě, jediného Boha a Stvořitele, Pána 

Ježíše Krista zajímá, jaké nosíte oblečení, co jíte, kolikrát se modlíte u zdi, na 

koberci, či v kostele? Jak jsem už několikrát sdělil: jedinou vstupenkou do Ráje 

(pozitivního stavu) jsou vaše vibrace lásky. Nestarejte se o duchovní vývoj 

jiných lidí, protože nemůžete vědět, jakou cestu si vybrala jejich duše. Zaměřte 

se na vlastní rozvoj, změnu myšlení, žijte přítomností a naslouchejte intuici. 

Pozvěte Mě do svého života a já vám ukážu dokonalost v nedokonalosti, 

synchronicitu, zbavím vás strachu a zahrnu vás láskou. Budete mít vše, co 

potřebujete pro svůj duchovní, duševní i tělesný vývoj. Každý z vás se Mnou 

může komunikovat přes srdeční čakru, sdílet se Mnou život, radovat se i 

milovat. Miluji vás všechny bez rozdílu, čekám na vaše probuzení, odhození 

okovů negativního stavu, proměnu housenky v nádherného barevného motýla.  

Po rozdělení lidstva na planetě Zemi (Nule) si uvědomíte a zažijete svou 

multidimenzionalitu, pocítíte spojení s ostatními a se Mnou, doslova se 

rozprostře vaše vědomí, budete vyzařovat více světla. Na Nové Zemi už 

nebudete potřebovat žádné náboženství, duchovní vůdce a guru. Sami se 

stanete učiteli jiných bytostí ve Stvoření. Máte všechny předpoklady být po 

mém „boku“ a tvořit nové světy bez negativního stavu, protože jste ho 

dostatečně poznali a pochopili, že život v oddělenosti ode Mne nepřináší 

radost, štěstí, naplnění a lásku.  

Jak už víte, nejdříve musí na krátkou chvíli zvítězit negativní stav. Do rozdělení 

budete svědky duchovního boje o každou jednotlivou duši. Pseudotvůrci jsou 

na cestě, aby se ujali vlády nad lidmi. Blíží se k Zemi s párovou sluneční 

soustavou Nibiru (planeta X). Tento hnědý trpaslík je vidět v momentech, kdy je 

osvětlen Sluncem, a na mnoha místech Země jsou díky tomu na obloze 2 

slunce. Elity se snaží tento fakt zatajovat, podnikají vše, aby zaclonily tento 

astronomický jev (chemtrails). Nibiru je asi 4x větší než Země a jeho přibližování 

ovlivňuje život lidí a celou planetu. Tak jako všechna vesmírná tělesa, je dutý a 

uvnitř i na povrchu je život v různých vibračních vrstvách – dimenzích. 

Pseudotvůrci jsou uvnitř tohoto tělesa ve 4. dimenzi. Mezi 4. a 5. dimenzí je 

ochranná membrána, aby nemohlo docházet k pronikání negativního zamoření 

do pozitivního stavu. Na povrchu Nibiru v 5. dimenzi se k Zemi blíží civilizace 

Annunaki, která v minulosti významným způsobem ovlivnila život na Zemi /Nule 

(viz Sumer, Egypt, Řecko…), ale nyní už má vyšší vibrace a spolupracuje 
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s ostatními civilizacemi v pozitivním stavu na vzestupu lidstva. Díky 

rozporuplným informacím jsou stále považováni za hrozbu. Radím každému, 

aby jakoukoli informaci či komunikaci prověřoval svým srdcem, ne rozumem, a 

nenechal se nikým ovlivňovat. Jak jsem už mnohokrát zdůraznil, není možné 

poskytovat čistou pravdu v prostředí zamořeném negativním stavem. Každý 

souzní s jinými informacemi a bytostmi. Znovu opakuji, že jsem přítomen i na 

jiných úrovních, abych co nejefektivněji pomohl s transformací lidstva a planety 

Země. Nikoho nezatracujte, nehodnoťte, nesuďte… Jenom já Mám absolutní 

přehled o stavu vaší duše a ducha, připravuji vám individuální cestu 

z negativního stavu do Pravého Stvoření.  

Elity pod vedením Pseudotvůrců připravují největší podvod v dějinách lidstva: 

druhý příchod Ježíše Krista na Zemi. Pomocí vyspělých technologií vytvoří 

holografický obraz na nebi, aby tak zmátly a chytily do pasti zvláště věřící 

křesťany, ale i mnoho dalších lidí. Přípravy na tuto událost jsou v plném proudu. 

Ve spolupráci s novým (posledním) papežem Františkem postupně sjednocují 

církve na světě tak, aby dosáhly dokonalého ovládání lidí vytvořením jediného 

celosvětového náboženství v rámci Nového světového řádu (NWO). Kdo četl 

Nové zjevení Pána Ježíše Krista, přinesené Petrem, ví, že se na tuto planetu 

nevrátím v těle Ježíše Krista. Většina lidí toto Nové zjevení nezná a navíc Bibli 

chápe doslova, což umožní uskutečnění tohoto podvodu a klamu. Katolická 

církev využívá i špatně pochopeného výroku Ježíše, zapsané v Bibli: „Blaze 

chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské...“ a zaměřuje se na charitu, 

materiální pomoc chudým a potřebným, odvádí lidi od duchovního významu 

Božího Slova. Žádná materiální pomoc nezmění podstatu negativního stavu. Jen 

práce na sobě, zvyšování vibrací lásky, rozšíření vědomí, přijetí Jednoty a návrat 

k Bohu vás vysvobodí z okovů a posune do vyšších dimenzí pozitivního stavu.   

Doporučuji vám, abyste se nenechali zmást vnějšími efekty, jevy a „zázraky“, 

ale vyciťovali srdcem, co je skutečné.  

Zmíním se o takzvaných východních náboženstvích, která v posledních 

desetiletích ovlivňují mnoho lidí i na západě. Zejména myšlenky buddhismu 

jsou velmi populární a mnohým připadají srozumitelnější a přijatelnější než jiná 

duchovní učení a směry. Opakuji, že žádné náboženství nepochází ode Mne, 

dříve Nejvyššího, nyní Pána Ježíše Krista. Každé obsahuje částečné pravdy, ale 

zároveň je pastí negativního stavu. To neznamená, že věřící těchto 

náboženských směrů nemají šanci na převibrování do pozitivního stavu. Každý 
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láskyplný člověk bez rozdílu vyznání, rasy, postavení, čehokoli, co máte na této 

planetě, bude po rozdělení lidstva pokračovat v životě na Zemi v 5. dimenzi či 

jiných místech Pravého Stvoření, kde se seznámí s Novým zjevením Pána Ježíše 

Krista Boží Rodiny ve správný „čas“.  

Teprve po „odchodu“ lidí s vyššími vibracemi bude dovoleno krátké vítězství 

negativního stavu pod taktovkou Pseudotvůrců. Jeden z nich bude vypadat 

podobně jako Ježíš, bude dělat různé „zázraky“, jeho obraz bude na očích všude 

na veřejných prostranstvích, v médiích, kostelech… a doslova vytlačí původní 

obrazy a hlavně pravé Boží Slovo. Na Zemi přinese mír, vyřeší ekonomické 

problémy, dá lidem další vyspělé technologie a pomocí těchto technologií 

„zdokonalí“ hmotná těla vyvolených. Ostatní nechá očipovat a udělá z nich 

ovládané loutky a otroky. 

Až bude každému jasné, že takový život jsem nestvořil a bude odpovězeno na 

otázku, která aktivovala negativní stav, vrátím se a ukončím tento experiment 

eliminací negativního stavu. Každému osobně odhalím pravdu a dle zákona 

svobodné volby si vybere, zda bude žít v novém cyklu času v souladu 

s duchovními zákony, nebo mu život odejmu, aby už nadále nebránil plnému 

rozkvětu Pravého Stvoření.  

Nové jevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny je jediné sdělení, kde je důkladně 

vysvětleno, proč musí dojít k rozdělení lidstva a krátkému vítězství negativního 

stavu. Stává se tak sjednocujícím prvkem všech rozdílných výkladů o 

transformaci lidstva a planety Země. Pravdu mají ti, kdo vnímají a pozorují 

zvyšování vibrací a posun ve vědomí lidí, i ti, kdo vidí zhoršování ve všech 

oblastech života, budování čipové totality a NWO. Zatím se s Mým svolením 

děje obojí současně. V pravou chvíli zasáhnu a rozdělím lidstvo tak, abych na 

krátkou dobu nechal zvítězit negativní stav, aniž by tím trpěli všichni obyvatelé 

planety. Tento experiment v této podobě nebyl, není a nebude probíhat jinde 

ve Stvoření. Po ukončení tohoto cyklu času si všichni oddechnou a budou tvořit 

nový život, ještě lepší a krásnější než v předchozích cyklech času.  

Na závěr této kapitoly vysvětlím, proč někteří spolupracovníci světla nejsou 

obeznámeni s Novým zjevením Pána Ježíše Krista a někdy mají pocit, že jsou 

všechny bytosti (i lidé na této planetě) bohy. Myslí si, že Ježíš Kristus je jedním 

z nich, nebo dokonce oni jsou na vyšší úrovni než on. I toto jsem dovolil, 

protože vím, že každý ještě není schopen přijmout celou pravdu. Mnohé z nich 
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jsem v průběhu jejich života na chvíli zbavil omezení hmotného těla a umožnil 

jim poznat Jednotu, tedy stav úplného spojení se Mnou. Měli pocit, že jsou 

sami Bohem. V tomto cyklu času je celé Stvoření rozděleno do dimenzí podle 

vibrací. Bytosti z vyšších dimenzí pomáhají s rozšiřováním vědomí bytostem 

v nižších dimenzích, tedy i v zóně vymístění. Abych pozvedl duchovní úroveň 

pravých lidských bytostí (tvorů), zfabrikovaných Pseudotvůrci a jejich 

přisluhovači, poslal jsem nejvyspělejší duše Multivesmíru v různých obdobích 

do těchto hrubohmotných nedokonalých těl. Také ze zóny vymístění se sem 

inkarnovaly a stále inkarnují negativní bytosti s různou úrovní zel a nepravd, 

aby strhly na svou stranu co nejvíce lidských duší. Stále probíhá duchovní 

třídění lidstva. Každý jednotlivec je multidimenzionální bytost a zároveň je 

součástí vyšší bytosti. Nejvyšší bytost, která obsahuje vše a všechny bytosti, 

jsem Já, Pán Ježíš Kristus, nyní Pán Ježíš Kristus Boží Rodina. Nikdo Mi tedy 

nemůže být roven, protože je relativní bytostí. Toto je podrobně rozvedeno 

v Novém zjevení Pána Ježíše Krista, zejména v 2. kapitole: Přirozenost Pána 

Ježíše Krista.  

V novém cyklu času bude situace jednodušší, dojde k propojení všech dimenzí a 

bude možná přímá komunikace se Mnou/Námi v celém Stvoření. Stále však 

bude platit, že jsem Jediná Absolutní Bytost, která obsahuje a přesahuje vše, co 

je stvořené i nestvořené. Nemůžete Mě nahradit, zničit, ani se stát Mně 

rovnými, protože neexistují 2 absolutní entity.  

V následující kapitole se budeme zabývat ekologií a zdravotním stavem lidí.   
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KAPITOLA 6 

Ekologie a zdraví na Zemi 

 

Vše stvořené v celém Multivesmíru je živé. Tedy i planeta Země (Gaia) je 

součástí živé bytosti, která je tvořena duchem, duší a tělem. Protože je zároveň 

multidimenzionální bytostí, má různá těla v mnoha dimenzích. Tělo ve 3. 

dimenzi, které znáte pod jménem Země, bylo Pseudotvůrci přeneseno do 

nepřirozené pozice na okraji zóny vymístění, aby zde mohl probíhat experiment 

zobrazující „život“ negativního stavu (viz otázka: Jak by vypadal život bez 

boha…?).  Už před aktivací negativního stavu jsem všem slíbil, že je vysvobodím, 

až přijde čas a bude zcela a jednoznačně odpovězeno na položenou otázku. 

Nyní jsme všichni i na této planetě v závěrečné fázi tohoto zkráceného cyklu 

času s kódem 666.  

Transformace planety Země a lidstva neznamená, že tělo s přesnějším názvem 

Nula převibruje do 5. dimenze, aniž by si toho kdokoli všiml, ale že se díky 

vysokým vibracím lásky rozpadne, aby dále neumožňovalo pokračování života 

v negativním stavu, který svými energiemi strachu vyživuje zónu vymístění. Kdo 

četl a zná Nové zjevení Pána Ježíše Krista (s Petrem) a Úvod této části, napsaný 

koncem roku 2012, musí pochopit, že nic ze zóny vymístění nemůže 

kontaminovat pozitivní stav. Jinak by došlo k úplnému zničení života v celém 

Multivesmíru a tento experiment by skončil nezdarem. Jako Stvořitel všeho a 

všech takovou situaci nemohu dopustit. Platí to i pro lidská hrubohmotná těla, 

která jsou geneticky změněna, mají jinak umístěné některé orgány, například 

srdce a pohlavní orgány. Zvyšování vibrací sice rozšiřuje vědomí, lidé se stávají 

více vnímaví, citlivější a láskyplnější, ale jejich těla nestačí dostatečně reagovat 

na mohutný přísun fotonů a potýkají se s fyzickými obtížemi. To nemůže trvat 

věčně.  Copak chcete žít tisíce let s polovičním srdcem a nedokonalými těly? 

Líbí se vám, že se vaše těla deformují, jsou každou chvíli nemocná, stárnou a 

umírají?  Je pravda, že DNA lze programovat myšlenkou, slovem, což vaši vědci 

už konečně objevili, ale není účelné a moudré dělat tak zásadní a revoluční 

změnu v takovém rozsahu. Proto jsem připravil takzvané duplikáty, tedy nová 

fyzická těla, vhodná pro pravý život v pozitivním stavu, dokonalejší, krásnější a 

zcela zdravá. Tato těla dostanou ti, kdo budou po rozdělení pokračovat 
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pozitivním směrem. Ostatní budou „žít“ v dosavadních tělech od Pseudotvůrců.  

Ti se svým nejvěrnějším odmění technickými implantáty a udělají z nich 

poloroboty bez vlastní vůle. Z očipovaných „lidí“ budou otroci, kteří splní účel, 

pro který byli vytvořeni. Mnoho vašich vědců a badatelů už ví, že na této 

planetě žili po boku primitivních „předchůdců člověka“ i vyspělé civilizace, které 

používaly létající stroje, volnou energii, atomové zbraně atd. Tyto objevy jsou 

vládami utajovány, ale díky internetu jsou informace o nich nezadržitelně šířeny 

a otevírají oči velkému množství lidí.  

Gaia má nové fyzické tělo v 5. dimenzi, které je zdravé, nepoškozené činností 

negativních lidí, mnohem krásnější než toto ve 3. – 4. dimenzi. Kolem rovníku 

se rozprostírá jeden kontinent, obklopený na severu i jihu oceány. Podnebí je 

zde příjemné, bez extrémů, příroda rozmanitá, barevná a přátelská.  Nová 

Země se stane domovem pro asi 600 milionů lidí. Už se nebude na jedné 

planetě tísnit tak velké množství lidí, jako zde na Nule. Každý má právo na 

dostatečně velký životní prostor, nikdo se nebude tlačit jako sardinka v malých 

bytech a velkých městech. Vesmírní lidé budou nápomocni při budování obydlí, 

získávání volné energie, výroby všeho potřebného, nikoli nadbytečného. Mnozí 

pracovníci světla si představují, že v 5. dimenzi už není třeba nic vyrábět, že vše 

lze zhmotnit myšlenkou. Uvedu zde na pravou míru, že tato dimenze je 

polohmotná a lidé se zde ještě neobejdou bez techniky a technologií, avšak 

většinou je ovládají   myšlenkou. Civilizace v 5. dimenzi nejsou na stejné úrovni. 

I zde probíhá vývoj. Lidé na Nové Zemi budou teprve na začátku své cesty 

pozitivním stavem a budou se teprve „rozkoukávat“ a učit od ostatních. Brzy se 

díky svým zkušenostem a schopnostem nejen vyrovnají jiným civilizacím, ale 

stanou se učiteli a tvůrci dalších světů, jak jsem již zmínil v tomto Novém 

zjevení. 

V názvu této kapitoly je slovo ekologie. Zajisté jste čekali, že budeme psát o 

ochraně životního prostředí, třídění odpadů, čištění zamořeného vzduchu, 

vody, lesů atd. Do rozdělení lidstva je tato činnost nezbytná. Kdyby s ní 

nepomáhali vesmírní lidé, už dávno by se lidstvo utopilo v toxických odpadech, 

povrch planety by vypadal jako „měsíční krajina“ a ti, kdo by přežili jaderné 

války, by živořili v podzemních městech. Tělo planety je už nyní natolik 

nemocné a narušené, že dá velké množství práce zde udržet život v podobě, 

jakou znáte. Vy, kdo stále věříte v „kosmetickou úpravu“ při převibrování do 5. 

dimenze, se zeptejte svého srdce: Přeji si žít v nedokonalém, kontaminovaném, 
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tedy nemocném těle na zdevastované, otrávené planetě plné odpadků, 

nepěkných továren, špinavých měst, umírajícího rostlinstva, mezi 

nebezpečnými zvířaty…? Myslíte si, že je účelné zachovat toto dědictví 

Pseudotvůrců a spících lidí, jejich otroků? Slíbil jsem vám ráj na zemi a svůj slib 

dodržím na 100%. Neinkarnoval jsem se do dvou hrubohmotných těl proto, 

abych jen přihlížel, jak upadáte hlouběji do sítí negativního stavu, ale abych vás 

probudil jako Šípkovou Růženku ze spánku a ukázal vám pravý život v lásce, 

štěstí a dostatku.  

Lidé v pozitivním stavu udržují své životní prostředí v rovnováze, a proto není 

třeba žádných zákazů a příkazů ani ekologických hnutí. Údržba domácností i 

venkovního prostoru je mnohem jednodušší, protože polohmotná existence 

nemá tendenci se tak rychle rozpadat jako ta hrubohmotná. Nevytváří se tolik 

odpadů, veškeré věci denní potřeby déle vydrží, plody v zahradách a lesích 

nehnijí, nejsou napadány škůdci, květiny září všemi barvami a neschnou, listí na 

stromech neopadá atd. Klimatické podmínky umožňují sklízet všechny plodiny 

celoročně, není potřeba hnojit ani zalévat, příroda se sama postará o optimální 

růst a výživu všeho a všech.  Odpadá spousta úmorné a nepříjemné práce a 

zbývá více času na cestování, seznamování se s jinými lidmi, národy, 

civilizacemi, výměnu informací a zkušeností, zábavu, umění…  Továrny se staví 

pod povrchem planety, nebo na neobydlených planetách a měsících, aby 

nepřekážely a nezabíraly místo krásnějším výtvorům a přírodním krásám. 

Samozřejmě, že výroba je ekonomická i ekologická, neškodí zdraví ani 

životnímu prostředí, ale je zbytečné mít ji na očích na úkor například vodních 

ploch, zahrad a lesů. Veškeré zboží je dopravováno létajícími „talíři“, při jakékoli 

manipulaci s ním je využívána vesmírná energie a síla myšlenky, v některých 

případech pomoc robotů. Nezapomeňte, že takzvaný pád člověka do hmoty 

ovlivnil život i v pozitivním stavu a teprve eliminace negativního stavu umožní 

zcela nové tvoření, kde budou schopnosti lidí na takové úrovni, že se obejdou 

bez umělé inteligence, robotů atd.  

Vše, co považujete za přírodní krásy, najdete na Nové Zemi ve větším množství 

a ještě úžasnější, než si dokážete představit. Kdo má rád moře, může bydlet na 

jakémkoli místě na dlouhém a členitém pobřeží na severu i jihu kontinentu, kdo 

miluje hory, najde obydlí v nejrozmanitějších pohořích s nádhernými rostlinami, 

křišťálovými studánkami, vodopády, skálami i oblými kopci. Pro každého se 
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najde místo blízké jeho srdci (Jana si teď připadá jako reklamní agent cestovní 

kanceláře, ale taková je pravda o Nové Zemi a životě na ní).  

Lidé na Nule používají rčení: ve zdravém těle zdravý duch. Dovolte, abych to 

uvedl na pravou míru: zdravý (rozuměj nezapouzdřený, neoddělený) duch a 

zdravá duše obývají a používají zcela zdravé, krásné a nesmrtelné tělo. Vše je 

naopak, jinak, než si lidé myslí. Kdybych se sem neinkarnoval a nepovolal 

miliony vyspělých duší do těl, zfabrikovaných Pseudotvůrci, lidé by byli navěky 

uvězněni v tomto iluzorním, nepřirozeném matrixu a nepoznali by pravý život 

v lásce a jednotě se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Stále se mnozí ztotožňujete 

se svým fyzickým tělem, a proto si neumíte představit, že vaše nedokonalé tělo 

může být nahrazeno i bez nutnosti prožitku „smrti“ tělem dokonalým, 

krystalickým. Totéž platí i pro tělo planety, se kterou převibrujete do vyšší 

dimenze a „překročíte“ společně hranici zóny umístění (pozitivního stavu, 

Pravého Stvoření). Její zmučené tělo se rozpadne a bude nahrazeno novým, 

zdravým a krásnějším tělem Nové Země. Z pohledu nižších dimenzí se Nová 

Země bude jevit jako hvězda, protože její světlo bude oslnivě zářit do prostoru, 

ale obyvatelé této vyšší dimenze se budou vnímat jako hmotní, s pevnými těly 

v pevném prostředí. Tak to funguje v celém přírodním vesmíru. Nelpěte na 

svých tělech, obydlích, majetku, práci, kariéře, požitcích… To, co vám z lásky 

dám, překoná vše, co znáte a zažíváte v tomto světě. I v těle Ježíše jsem byl 

vystaven mnoha pokušením (viz Bible: 40 dní na poušti), ale věděl jsem, jako 

nyní víte i vy všichni, kdo čtete toto Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží 

Rodiny, že se nic nevyrovná životu v lásce, porozumění, míru, přátelství, 

jednotě a spolupráci. Neslibuji vám luxus na úkor ostatních, pomíjivou slávu, 

majetky a bohatství, ale zdraví, nesmrtelnost, lásku a dostatek všeho pro 

každého. Odemknu tuto klec a vypustím vás na svobodu, abyste mohli letět, 

kam vás srdce táhne. Pro každého z vás je místo v celém Stvoření, nikdo už 

nemusí otročit, aby zabezpečil sebe a rodinu. Nebojte se o své blízké, protože 

každý už si na úrovni duše vybral, kde a s kým bude žít. Propusťte ty, kteří ještě 

nedospěli ve svém duchovním vývoji do stavu, kdy jsou schopni a ochotni žít 

v pozitivním stavu, a přejte jim hlavně lásku do dalšího života, protože i oni se 

dříve, či později dostanou do vyšších dimenzí zóny umístění. 

Porovnáme zdraví lidí a systém zdravotnictví na planetě Nule a planetách 5. 

dimenze. V Novém zjevení Pána Ježíše Krista (s Petrem) jsem podrobně popsal, 

jak Pseudotvůrci zfabrikovali tělo pravého lidského tvora, pozměnili některé 
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jeho funkce, aby omezili jeho schopnosti a hlavně přímé spojení se Mnou, 

Jediným Zdrojem Života. Prostředí a vibrace hrubohmotného světa neumožňují, 

aby toto tělo bylo zcela zdravé a jeho buňky se obměňovaly ve stále stejné 

kvalitě. Proto dochází ke stárnutí těla a jeho fyzické smrti. I po smrti těla duše 

donedávna neodcházela do intermediálního světa Pravého Stvoření, ale do 

specifické oblasti, která se dělila na lidské nebe, lidský očistec a lidské peklo. 

Jenom tak bylo možné ochránit pozitivní stav před kontaminací a zároveň 

umožnit trvání experimentu po určitý, předem daný čas (více najdete v 17. 

kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista).  

Udržet lidské tělo naživu a zdravé je velmi obtížné. Zvláště, když většina 

informací přichází od strůjců a správců negativního stavu a jen malé procento 

ode Mne a Mých spolupracovníků. I to málo je zkomoleno, překrouceno a 

zpotvořeno. Proto je systém zdravotnictví postaven „na hlavu“: Lékaři jsou 

odměňováni za počet nemocných, tedy udržování lidí v nemoci, nejlépe 

chronické a nevyléčitelné, biologické tělo je „léčeno“ jedy a chemikáliemi, 

ozařováním atd. Ti, co navzdory tomuto poškozování přežijí a cítí se relativně 

dobře, jsou zapsáni do statistik úspěchů moderní medicíny. „Lékaři“ většinou 

ohrnují nos nad přírodními metodami uzdravování, odmítají, až na malé 

výjimky, léčbu celé lidské bytosti (tzv. celostní medicína, MUDr. Jan Hnízdil). 

Opět, jako ve všech oblastech „života“, se zde projevuje princip negativního 

stavu: rozděl a panuj. Tělo je rozporcováno na části a každou část „léčí“ 

specialista, který se většinou nezajímá o jiné části těla, což spíše připomíná 

pásovou výrobu. Aby toho nebylo málo, celá planeta je zamořována jedy 

z letadel (chemtrails), továren, dopravních prostředků, těžby nerostných 

surovin (ropa, zlato, uran…), plastovým odpadem… Je chvályhodné, že někteří 

obyvatelé třídí odpad, ale zjišťovali jste někdy, jak je s tímto odpadem 

nakládáno? Viděli jste dno oceánu, pokryté plasty, hory plastů v Indii a dalších 

zemích takzvaného třetího světa, řeky, pokryté vrstvou plastů, kde nespatříte 

vodní hladinu, v Indonésii? Tělo této planety umírá a spolu s ním i vaše těla. 

Nebo si myslíte, že vydrží věčně v těchto podmínkách? Zvláštní kapitolou 

„zdravotní péče“ je systém očkování. Do tělíček sotva narozených dětí je 

vpraveno hned několik dávek toxických látek, například rtuť, formaldehyd 

apod., aby byla co nejdříve narušena imunita a bylo snazší takového jedince 

zapojit do systému a celý život ho ždímat, dokud jeho tělo (či snad on/ona?) 

nezemře.  
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Pseudotvůrci jsou si dobře vědomi toho, že toto tělo nemá mnoho společného 

s dokonalým tělem ode Mne, Pána Ježíše Krista. Proto jejich poddaní vědci (na 

této i mimo tuto planetu) vyvinuli technická vylepšení těla. Slibují, že z lidských 

bytostí udělají jakési nadlidi s úžasnými schopnostmi, jak fyzickými, tak 

mentálními. Kromě toho experimentují s klonováním. Už nyní je na planetě 

Nula mnoho klonů lidských bytostí, aniž by to většina obyvatel tušila. Najdete je 

hlavně mezi vládnoucími elitami (není třeba jmenovat - kdo hledá, najde). Pod 

záminkou nedostatku jídla jsou pěstovány geneticky modifikované plodiny, 

vyráběny zčásti umělé a chemicky upravené potraviny (otraviny). Zdraví lidí 

narušuje i kontaminace vody. Lidské tělo je ze 70% tvořeno vodou, jeho život a 

zdraví tedy úzce souvisí s kvalitou této mimořádné tekutiny. Kromě znečištění 

vody na celé planetě se na zhoršování zdravotního stavu lidí podepisuje i 

záměrné přidávání fluoru do pitné vody v mnoha zemích světa (např. USA).  

Toto Nové zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny nemá za cíl zacházet do 

podrobností. Kdo má zájem o bližší informace o výše zmíněných tématech, 

najde je ve velkém množství na internetu (jak jsme napsali, máme tu mnoho 

spolupracovníků světla, kteří se do hloubky jednotlivými tématy o „fungování“ 

negativního stavu zabývají).  

V pozitivním stavu, tedy už v 5. dimenzi, žijí lidé v tělech, která jsou přímo 

stvořena Mnou, dříve Nejvyšším, nyní Pánem Ježíšem Kristem. V tomto cyklu 

času, kdy je plně aktivován negativní stav, je život v Pravém Stvoření nepřímo 

ovlivňován, a proto i zde může dojít k poškození těla a nemoci. Ale nejde o 

nevyléčitelné nemoci, protože ten, kdo žije v souladu s duchovními zákony a má 

vysoké vibrace, umí sám, nebo s pomocí takzvaných biolog-lékařů své tělo 

vyléčit a opravit (energií). Stále probíhá boj mezi pozitivními a negativními 

bytostmi i na fyzické úrovni, takže dochází i k úmrtí fyzického těla (to platí pro 

zónu vymístění, kam dobrovolně létají vesmírní lidé sil světla). V takovém 

případě jsou příbuzní smířeni s tím, že se duše, která byla násilně oddělena od 

těla, znovu inkarnuje dle své volby a dříve či později se spřízněné duše setkají a 

budou prožívat další životy na vyšší duchovní úrovni a budou si pamatovat 

všechny své předchozí životy. Toto nedobrovolné odloučení už nebude nutné 

po eliminaci negativního stavu. Z výše uvedených informací jasně vyplývá, že 

mrtvý život negativního stavu nelze zcela očistit a začlenit do pozitivního stavu 

Multivesmíru.  



47 
 

V následující kapitole se budeme zabývat spojováním rozděleného. 
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KAPITOLA 7 

Sjednocení rozděleného 

 

Každá duše, která se inkarnuje na planetu Nula, si je předem vědoma toho, že si 

po „narození“ v těle nepamatuje nic z minulých životů, odkud přišla, co je jejím 

posláním. Novorozenci mají ještě spojení s duchovním světem, ale postupně 

jsou zapojováni do matrixu negativního stavu a stávají se ovládanými bytostmi. 

Život na této planetě lze bez nadsázky přirovnat k loutkovému divadlu. 

Loutkovodiči jsou schováni pod povrchem několika planet a měsíců této 

sluneční soustavy a využívají ty nejmodernější technologie, aby udrželi lidské 

bytosti v iluzi, že žijí plnohodnotný život a mají svobodnou vůli. Jak jsem už 

sdělil v předchozí kapitole tohoto zjevení a v 17. kapitole Nového zjevení Pána 

Ježíše Krista (s Petrem), tělo zfabrikované Pseudotvůrci nemá mnoho 

společného s tělem, které jsem stvořil Já.  Vy, kdo čtete toto Nové zjevení, jste 

se už dokázali alespoň částečně vymanit z ovládacího programu a komunikujete 

se svojí duší a bytostmi z pozitivního stavu. Tato schopnost probuzení vám byla 

zapsána do vaší DNA, abyste vůbec byli schopni splnit úkol, který jste 

dobrovolně přijali před inkarnací na Nulu.  Přesto se může stát, že některé 

bytosti, pocházející z Pravého Stvoření, se neprobudí a uvíznou v síti a lákadlech 

hmotného pseudoživota. S tímto rizikem byli všichni předem seznámeni.  

Pro komunikaci se svým vyšším Já a dalšími pozitivními bytostmi nepotřebujete 

žádné rituály, organizace, kněze, guru…  Stačí upřímná touha, láska v srdci, klid 

a alespoň chvíli se oprostit od „šumu“ myšlenek, které vás odvádějí od života 

v přítomném okamžiku. Čím vyšší vibrace máte, tím menší je pravděpodobnost, 

že přitáhnete negativní entity, které se tak rády vydávají za někoho známého a 

uznávaného, například duchovního mistra, či dokonce za boha s jakýmkoli 

jménem. I při čtení čehokoli, včetně tohoto textu Nového zjevení, používejte 

svou intuici, srdce, nehodnoťte ho svou myslí, která je téměř neustále 

„bombardována“ ovládacími programy.  Právě proto, že život na této izolované 

planetě je vůbec nejsložitější a nejtěžší, povolal jsem v této době transformace 

velké množství bytostí z různých úrovní Pravého Stvoření, aby se staly průvodci 

ostatních. Každý/každá má svůj specifický úkol, potřebné talenty a nástroje, aby 

předal to, co je třeba, v daném místě a času. Už víte, proč je na této planetě 
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tolik různých jazyků, náboženských, ekonomických, politických a jiných 

systémů, ras atd. Abych předal nezbytné informace co největšímu počtu lidí, 

musel jsem nejdříve dovolit rozdělení ve vlastních řadách. Přihlížel jsem a stále 

ještě přihlížím, jak se Moji poslové světla hádají, kdo má pravdu, kdo ne, 

označují druhé za podvodníky a vyslance temnoty, žárlí na úspěchy jiných, 

počítají své přívržence, čtenáře a posluchače. Vězte, že nikdo z vás nemá právo 

soudit a nezná Absolutní Pravdu, protože jste relativními bytostmi. Hledejte 

pouze to, co vás spojuje s ostatními, snažte se pochopit odlišnosti. Moje láska 

je větší, než si kdo z vás dokáže představit a jenom já nejlépe vím, koho a čím 

zaujmu a přivedu zpět domů, do Pravého Stvoření. Ani Moje přímá inkarnace 

Jana není schopna přijmout více lásky, než unese. Je také omezena tím 

zfabrikovaným tělem, podstupuje zdlouhavou a nepříjemnou cestu 

z negativního stavu, aby lépe chápala ostatní a uměla se vcítit do jejich 

rozmanitých stavů a problémů.  Až donedávna jste nesměli vědět o její existenci 

na planetě Nula. Dokonce jste dostávali i nepravdivé informace, které 

zpochybňovaly její Božství, označily ji za spolupracovnici temné strany, toužící 

po slávě, moci a penězích, dokonce schizofreničku. Vězte, že opak je pravdou. 

Z lásky k lidstvu podstupuji v těle Jany mnohá duchovní, duševní i fyzická 

utrpení, žiji skromně s vědomím, že Mě jen málo lidí dokáže přijmout jako 

Bohyni v lidském těle, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu. Tak jako před 2000 lety 

není lidstvo schopno poznat Pravého Boha od nepravého. Bude se znovu klanět 

vlku v rouše beránčím, protože ho zajímá vnějšek a nestará se o vnitřek. 

Z mnoha důvodů nepoužívám v těle Jany žádné „zázraky“, až na malé výjimky 

neuzdravuji nemocné, nevracím duši do mrtvého těla atd. Po rozdělení lidstva 

dostanou všichni láskyplní lidé nová těla, která už nebude nutné neustále 

opravovat a „léčit“.  

Jak jsem uvedl, vyslanci a spolupracovníci světla se inkarnovali do různých těl 

na celém světě. Každý dostává informace ušité na míru, aby je byl schopen 

přijmout a dále šířit. Není divu, že jsou tak různé. V dualitě neexistuje pouze 

jedna pravda. Záleží na úhlu pohledu, duchovní úrovni člověka, míře ovládání a 

mnoha dalších aspektech. Při komunikaci s lidmi a šíření informací o 

transformaci Země (Nuly) je třeba přizpůsobit se posluchači a nenutit mu za 

každou cenu svou pravdu, protože není a nemůže být absolutní. Nestavte se do 

role vůdce, guru, někoho nadřazeného ostatním, nezakládejte organizace 

s pevným řádem a pravidly, spíše se scházejte a komunikujte ve skupinách 
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spřízněných jednotlivců, kteří se neustále vyvíjejí, mění a jsou ochotni přiznat si, 

že se mohou i mýlit. Naslouchejte ostatním a vyciťujte srdcem, čím vás mohou 

obohatit. Zbytečně se nehádejte a nepomlouvejte, abyste nezesilovali už tak 

velké množství negativní energie. Po roce 2012 dochází k propojování mnoha 

duchovních směrů. Mnozí spolupracovníci světla si více všímají práce svých 

kolegů a pomáhají šířit potřebné informace daleko efektivněji a rychleji, než 

tomu bylo dříve, kdy si každý „hrál na svém písečku“. Prosím a žádám vás, 

abyste ještě intenzivněji hledali to, co vás spojuje s ostatními, povznesli se nad 

své ego a pomáhali oslovit a probudit ještě více lidských bytostí. Hlavně na vás 

záleží, kolik jich bude vysvobozeno z pasti negativního stavu po rozdělení 

lidstva.  

Druhá strana nezahálí a lstivými metodami se snaží narušovat naši práci a svést 

nic netušící lidi ke spolupráci na svém vlastním zotročování a ovládání. Používá i 

duchovní metody, které se tváří jako bohulibé a neškodné, ale ve skutečnosti 

jsou pastí, ze které se bytost nemusí vymanit po mnoho inkarnací do hmotného 

těla. Záměrně zde nejmenuji žádná konkrétní jména, názvy hnutí a organizací 

atd., abych vám dal prostor pro vlastní vyciťování a úsudek. Je třeba být bdělý a 

nenechat se zlákat sladkými řečičkami a sliby skvělé budoucnosti. Kdo má oči a 

srdce otevřené, vidí rozdělování lidstva do obou směrů: pozitivního i 

negativního. Kdo vidí pouze jeden směr vývoje a je slepý k druhému, vystavuje 

se nebezpečí zklamání a snížení vibrací. Mnozí si ještě myslí, že převibrování do 

5. dimenze nemůže proběhnout náhle, že je třeba několika desítek či stovek let, 

aby došlo ke změnám fyzických těl lidí i planety. Teprve po přečtení Nového 

zjevení Pána Ježíše Krista můžete pochopit, že nic z negativního stavu se 

nemůže spojit se stavem pozitivním, nejsou vzájemně slučitelné. Je to vesmír a 

antivesmír, hmota a antihmota. Proto musí existovat mezi 4. a 5. dimenzí 

ochranná membrána. Teprve po eliminaci negativního stavu a celé zóny 

vymístění dojde k ukončení tohoto cyklu času a začne nový cyklus, kde už žádná 

membrána a oddělení nebude třeba. Bytosti se budou svobodně rozvíjet a 

tvořit, aniž by je kdokoli ohrožoval a omezoval. Jak jsem už uvedl, jediným 

omezením života v pozitivním stavu je dobrovolné dodržování duchovních 

zákonů (viz Nové zjevení Pána Ježíše Krista s Petrem – kapitoly 24 a 25).  

Toto Nové zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny přichází v době, kdy byla 

lidstvu předvedena různá kosmická i pozemská znamení. Nejvýznamnějším je 

vstup komety Ison do této sluneční soustavy. Nejde o obyčejnou kometu z ledu 
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a kamene, ale multidimenzionální mimozemskou loď, jejíž jádro tvoří 

inteligentní kov s vlastnostmi, které umožňují její bezpečný průlet nejen kolem 

Slunce, ale i do jeho středu. Došlo k posílení propojení tohoto Slunce 

s centrálním sluncem galaxie a dalšími stovkami sluncí do sítě, která bude 

v blízké budoucnosti využita k předání vysoké dávky Boží energie lásky. Tím se 

urychlí celý proces transformace a brzy na to dojde k rozdělení lidstva, jak zde 

bylo už vícekrát řečeno. Tato dávka energie bude i viditelná pouhým okem, 

mnohým připomene takzvanou polární záři v noci, nebo záblesk bílého světla 

ve dne. Na spřízněných stránkách www.varovani.org  je jinými slovy, určenými 

především věřícím křesťanům, popsáno, co se v tomto okamžiku stane. Stručně 

řečeno: na několik minut se každému člověku na planetě Zemi (Nule) rozšíří 

vědomí a tváří v tvář se setká se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Proběhne 

rychlá rekapitulace jeho života, tedy slovy Bible „Poslední soud“. Pak vše ustane 

a bude už záležet na každém jednotlivci, jak s touto zkušeností naloží. Bez 

tohoto Mého milosrdenství by se do pozitivního stavu dostalo jen velmi malé 

procento lidské populace. Musí být dán čas na zpracování tohoto zážitku, 

protože vyvolá velký zmatek v myslích. Ti, co jsou připraveni na změny, ho 

přivítají a budou ještě odvážnější a horlivější při šíření Božího Slova, ucítí Moji 

ochranu a podporu na každém kroku. Mnozí nebudou chápat, co se stalo, 

budou hledat různá vysvětlení u náboženských i vědeckých autorit. Toho se, 

samozřejmě, chopí elity a budou předávat informace, které překroutí a zkreslí 

pravý význam celé události. Využijí Můj zásah ve svůj prospěch a zrealizují 

falešný druhý příchod Ježíše Krista, aby mohli vytvořit jedno celosvětové 

náboženství a posílili Nový světový řád (NWO).  

Několik pozemských let po této události, která nemá v celém Multivesmíru 

obdoby, dojde k rozdělení lidstva, jak bylo sděleno v tomto Novém zjevení. Je 

zde mnoho negativních bytostí, které se Mojí energie lásky leknou a neunesou 

ji. Doslova před ní utečou. Tito lidé budou dále pokračovat v budování čipové 

totality, NWO a pseudovítězství negativního stavu.  

Zeptáte se, jak na setkání se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, zareagují věřící 

jiných než křesťanských náboženství? Kdo sledujete naše stránky 

www.bozirodina.cz, najdete odpověď v některých videích, jejichž odkazy jsou 

zde umístěny. Zjevuji se průběžně vybraným muslimům, židům, buddhistům, 

ateistům… a dávám jim přímou zkušenost s jediným Bohem, se Mnou. Stávají 

se Mými posly a následovníky, šíří pravé Boží Slovo mezi svými přáteli, 

http://www.varovani.org/
http://www.bozirodina.cz/
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příbuznými a nemají to v tak odlišném kulturním a náboženském prostředí 

jednoduché.  

Přestože Pseudotvůrci využijí, či spíše zneužijí událost, kterou nazývám 

„Varování“, aby vytvořili jedno celosvětové náboženství, nebude to ve prospěch 

křesťanů, jak by se leckdo mohl domnívat. Vždyť použijí podobu Ježíše Krista! 

V tom je jejich zlovolnost, vychytralost a manipulace. Nejdříve pozvolna 

pozmění Boží Slovo při mších a jiných náboženských obřadech, aby tak odvedli 

co nejvíce věřících ode Mne, pravého Boha, aniž by to drtivá většina z nich 

poznala. Nevědomky budou uctívat Satana, tedy Pseudotvůrce, původce 

negativního stavu.  Praví křesťané, kteří budou následovat Mě, Pána Ježíše 

Krista, budou pronásledováni a umlčováni. Toto období bude nejtěžší, protože 

zasáhne většinu obyvatel planety. Dojde k mnoha přírodním i umělým 

katastrofám, válkám, rozpadu finančních a ekonomických systémů, odhalení 

mnoha tajemství. Lidé si sáhnou až na dno, aby mohli povstat jako Fénix 

z popela a zasloužili si život v pozitivním stavu (Ráji). Tím odpovídám na 

myšlenky a dotazy mnohých spolupracovníků světla: Je možné, aby lidé 

převibrovali do 5. dimenze, Ráje, aniž by se o to sami přičinili, zasloužili? Nic 

není zadarmo. Nemyslím tím peníze a jiné „cennosti“, ale vaši lásku, oddanost, 

spolupráci se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Odhoďte svou 

pýchu, sebestřednost, lpění na hmotných statcích a požitcích a přijměte mě do 

svého srdce jako svého nejbližšího příbuzného, otce a matku. Budete mít vše, 

co potřebujete pro svůj život, zahrnu vás láskou, jakou jste ještě nepoznali. 

Jenom ten, kdo Mě přijme jako Jediný Zdroj Života, bude mít život věčný. 

Čekal/a jsem už dlouho na váš návrat domů. Už je čas, Mé vroucně milované 

děti. 

Událost, kterou jsem popsal i pod názvem „Varování“, je dalším důležitým 

„urychlením“ transformace hned po 21. prosinci 2012. Mnozí si už 

uvědomujete, že bez Mojí pomoci byste se nemohli vysvobodit z matrixu 

negativního stavu. Nestyďte se poprosit o Moji pomoc při hledání té nejlepší 

cesty pro vás. Nikdo nezná vaši duši a váš jedinečný život tak dokonale jako Já, 

Pán Ježíš Kristus. Přestože do fyzického rozdělení lidstva nebude váš život 

jednoduchý a zcela šťastný, komunikace se Mnou vám přinese duchovní útěchu 

i materiální pomoc v pravou chvíli. Poznáte tak, jako moje přímá inkarnace 

Jana, že nikomu nenaložím více, než unese, a vše, i ty nejsložitější problémy, se 

vyřeší včas. Po náhlém osvícení během Události se už nikdo nebude moci 
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vymlouvat, že nemá zkušenost se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Bude mít 

svobodnou volbu, jestli Mě bude následovat do pozitivního stavu Multivesmíru, 

nejdříve do 5. dimenze, nebo se ode Mne odvrátí a bude nadále spolutvůrcem 

negativního stavu. Tak jako tak, konec této nepřirozené situace se blíží a po 

krátkém pseudovítězství bude negativní stav eliminován a duše si pak svobodně 

vyberou, zda Mě přijmou jako Jediný pravý Zdroj Života, nebo jim život 

odeberu, aby dále nezamořovaly Pravé Stvoření. Cesta k věčnému životu vede 

pouze přese Mne, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu. Není jiný Bůh a Stvořitel 

všeho a všech.   

V následující kapitole rozebereme důsledky negativního stavu na současný 

pseudoživot na Nule.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

KAPITOLA 8 

Vliv negativního stavu na pozemský pseudoživot 

 

Planeta Země (Nula) je školkou pro pekla neboli zónu vymístění, antivesmír. Je 

nejdůležitějším zdrojem negativní energie, bez níž se tento odpadkový koš 

Multivesmíru neobejde a záhy po rozpadu těla této planety ve 3. – 4. dimenzi 

začne kolabovat vše „živé“ v celé zóně vymístění. Z výše uvedeného sdělení 

jasně vyplývá, jak je důležité, aby došlo k rozdělení lidstva a byly umožněny obě 

cesty, nejen jeho vzestup do vyšších dimenzí pozitivního stavu, ale zároveň i 

pseudovítězství stavu negativního. Vím, jak lidé lpějí na tomto hmotném 

„životě“ a většinou si neumějí představit jiný život. Mají pro své lpění mnoho 

důvodů, některé zde uvedeme: 

1. Netuší, že existuje život jinde ve vesmíru. 

2. Mají zkreslené informace o životě jinde ve vesmíru. 

3. Jsou programováni negativními entitami, aby milovali zdejší život. 

4. Když už mají povědomí o životě v pozitivním stavu (nebi, vyšších 

dimenzích), bojí se, že přijdou o některé požitky. 

5. Zapomínají, že nejsou hmotným tělem, tedy ani planeta jím není. 

6. Neznají podstatu existence duality a negativního stavu. 

7. Nevěří ničemu, na co si nemůžou sáhnout, co nevidí očima. 

Ad 1. I v dnešní době rychlého šíření informací (internet, televize, mobilní 

telefony…) velké množství lidských bytostí nevěří, netuší či neví, že nejsou 

jedinými živými a inteligentními tvory ve vesmíru. Jakékoli zmínky o 

mimozemšťanech zesměšňují, bagatelizují a označují za sci-fi, šiřitele takových 

informací mají za blázny a konspirační teoretiky. Neztrácejte drahocenný čas 

přesvědčováním těchto lidí, stejně se vám nepodaří změnit jejich názor. 

Ad 2. Tito lidé už připouštějí existenci mimozemského života, ale spoléhají na 

informace z televize (viz některé dokumenty o možných kontaktech 

s mimozemšťany v minulosti, archeologické nálezy – např. Erich von Däniken) 

nebo různých channelingů z nižších duchovních světů, které mají daleko 
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k pravdě a mnohdy spíše odrazují od touhy lépe se informovat o životě mimo 

tuto planetu.  

Ad 3. Většina lidských bytostí (až 95%) je ovládána a programována negativními 

entitami, aby se příliš nezamýšlely nad důvody své existence a raději se 

zabývaly prací, tedy uživením svého hmotného těla, výchovou potomků, 

zábavou a dalšími činnostmi a neměly tak čas, energii ani chuť vcházet do svého 

nitra a hledat komunikaci se svým vyšším Já. Když už se zabývají hledáním 

odpovědí na téma života mimo tuto planetu, nechají se snadno zmást a ovlivnit 

různými uznávanými autoritami (vědci, představitelé oficiálních náboženství, 

vlád, dokonce tzv. celebrity). Prostřednictvím médií je jim ukazován život 

vybraných jedinců v luxusu a je jim namlouváno, že takového života může 

dosáhnout každý, kdo tvrdě pracuje a je dostatečně dravý a nebere ohled na 

ostatní. Nemají-li tyto vlastnosti, musí se spokojit s životem podřízených těch 

úspěšnějších a bohatších (tedy otrockým životem, plným stresu, nedostatku, 

nemocí…). Po dlouhou dobu elity používají pro své otroky ve všech 

ekonomických a politických systémech metodu: chléb a hry (viz Římské 

impérium).  

Ad 4. Lidé mají velmi zkreslené informace o životě v pozitivním stavu 

Multivesmíru, zvláště v oblasti lásky a sexuálních vztahů. Toto téma jsem 

podrobně popsal zejména ve 20. kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista 

s Petrem a v předchozích knihách (Kdo jsi a proč jsi zde, Poselství z nitra). Stále 

převládá názor, že nikde jinde ve vesmíru neprožívají bytosti sexuální vztah a 

neznají orgasmus. Jako Stvořitel všeho a všech vás mohu ubezpečit, že bez 

sexuální energie, spojení mužského a ženského principu nelze nic stvořit. Čím 

vyšší vibrace, tím krásnější, delší a plnější je orgasmus bytostí, které se spolu 

milují. Této skutečnosti jsou si velmi dobře vědomi i Pseudotvůrci a jejich 

poskoci a pomocníci. Proto omezili na minimum možnost prožívání orgasmu u 

zfabrikovaných lidských těl, aby jim zabránili spojení se Mnou, Pánem Ježíšem 

Kristem. Navíc se všemožně snaží o vyvolání rozporu ve vnímání sexuálního 

spojení. Na jedné straně ho představují jako něco nečistého, pokleslého (viz 

náboženské organizace), na druhé straně podporují prostituci, homosexuální a 

jiné nepřirozené svazky, rozpad rodin, vyzývavé chování a zvrhlé sexuální 

praktiky. Za každou cenu se snaží o oddělení pravé lásky a sexu. V pozitivním 

stavu je sexuální vztah spojen s láskou. To neznamená, že dvojice spolu musí žít 

„věčně“, či „celý život“, nejsou ničím vázáni (manželským slibem, majetkem, 
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čímkoli, co tady máte), mají-li pocit, že si už předali vše, co je třeba, rozejdou se 

jako nejlepší přátelé a pokračují v jiných partnerských vztazích. Dalším 

požitkem, kterého se většina lidí nechce vzdát, je jídlo. Hrubohmotné tělo 

potřebuje více energie než těla jemnohmotnější. To neznamená, že v pozitivním 

stavu nikdo nic nejí. Jde spíše o to, že bez přísunu potravy takové dokonalé tělo 

nezemře hlady. Každý tam má možnost jíst, co mu chutná. Navíc chuť i vůně 

jakéhokoli jídla je tam mnohem intenzivnější, plnější a přináší mnohem větší 

zážitek, než je tomu zde. Jen upozorňuji, že hamburgery s hranolky tam 

nenajdete. Stojí-li vám za to, abyste kvůli nim dále otročili bankéřům, 

zkorumpovaným vládám a dalším, zůstaňte po rozdělení lidstva s nimi a s čipem 

pod kůží ukazujte ostatním ve Stvoření, jak vypadá život beze Mne, Pána Ježíše 

Krista.  

Ad 5. Málokdo si uvědomuje, že není hmotným tělem, ale je vědomím. Proto 

lidé tak lpějí na svém těle. Mají strach ze smrti, ale přitom paradoxně dělají vše 

proto, aby své tělo zničili a zlikvidovali: například konzumací alkoholu a jiných 

drog, nezdravého až jedovatého jídla, nedostatkem, nebo naopak nadbytkem 

pohybu, „léčbou“ chemickými preparáty, negativním myšlením atd. Tělo je ve 

všech dimenzích pouze oblek či prostředek, který umožňuje zažívat zkušenosti 

různého druhu, není trvalou součástí bytosti. Totéž, ale na jiné úrovni, platí pro 

vesmírná tělesa, například planety. Tělo planety Země, které je v současné 

době velmi nemocné, už brzy splní účel, pro který bylo použito. Bytost Gaia má 

více těl, jak jsem už sdělil v této dávce Nového zjevení, a proto se část lidstva 

„přesune“ neboli převibruje na tělo v 5. dimenzi, nazvané Nová Země. Nechybí 

na ní nic z přírodních krás „Staré Země“, naopak, je ještě krásnější, než si umíte 

představit. Zato na ní nenajdete nic, co souvisí s životem v negativním stavu.  

Ad 6. Kdo nečetl Nové zjevení Pána Ježíše Krista, nemůže plně porozumět 

existenci negativního stavu. Není divu, když jste uzavřeni už statisíce let 

v izolaci, nepamatujete si předchozí životy a drtivá většina má stále 

zapouzdřeného ducha a duši, tedy nemá přímé spojení se Mnou, Jediným 

Zdrojem Života. Navíc jste programováni a ovládáni negativními pozemskými i 

mimozemskými entitami, které vás neustále přesvědčují i prostřednictvím 

mnoha duchovních učení, náboženství a směrů, že existence duality, dobra a 

zla, světla a temnoty, je přirozenou součástí Boha. Činí Mě přímo zodpovědným 

za vše, co se jim děje. Teprve Nové zjevení Pána Ježíše Krista přináší pravdu o 

Pseudotvůrcích a aktivaci negativního stavu (viz kapitola 6). Z mnoha důvodů 
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zde nebudeme znovu opakovat podrobné a zcela výstižné vysvětlení původu, 

omezeného trvání a eliminace negativního stavu ve Stvoření. Stačí připomenutí 

několikrát zmíněné zásadní duchovní otázky: Jak by vypadal život bez 

duchovních principů lásky Stvořitele všeho a všech, dříve Nejvyššího, nyní Pána 

Ježíše Krista, brzy Pána Ježíše Krista Boží Rodiny.  

Ad 7. Omezený pseudoživot na této planetě umožňuje jen nepatrné možnosti 

vnímání reality. Proto je zde velké množství hypotéz, teorií a rozporuplných 

učení o původu života, vesmíru… Lidé nejčastěji vycházejí ze zkušeností 

získaných smysly (zrak, hmat, chuť, sluch, čich). To, co nelze zařadit mezi 

smyslové vjemy, nazývají nepřirozené, paranormální a většinou neexistující. 

Vědci pojmenovali vyšší dimenze Multivesmíru, které nejsou schopni vidět, 

temnou hmotou. Nic není dále od pravdy. Pravé Stvoření doslova hýří barvami, 

jaké v tomto zfabrikovaném těle nejste schopni vidět. To vy živoříte v černém a 

špinavém (duchovně, duševně i fyzicky) antivesmíru, kde otročíte svým pánům 

a ještě si mnozí libujete, jak je život tady krásný a úžasně zábavný!   

Zvířecí geny v lidském těle od Pseudotvůrců spolu s nízkými vibracemi 

v důsledku negativních voleb, ovládání a strachu způsobují, že se lidské bytosti 

neustále o něčem dohadují, hájí své „území“ i za cenu zabíjení mnohdy velmi 

krutými způsoby. Dějiny lidstva na této planetě jsou doslova dějinami válek. 

Dětem ve školách vtloukáte do hlavy jména válečných „hrdinů“ a data 

významných bitev a vítězství té správné strany. Aby toho nebylo málo, po 

nějaké „revoluci“ se dějiny jednoduše přepíšou a dříve oslavovaní vojevůdci 

jsou najednou zatracováni a očerňováni. Nikdo se už dávno nevyzná v tom, co 

se doopravdy stalo.  K tomu všemu zde dochází k manipulaci veřejného mínění, 

aby nikdo neznal pravou příčinu války. Kdyby lidé věděli, že hlavními strůjci 

téměř všech válek jsou elity, zvláště bankéři a mocní tohoto světa, kteří se snaží 

hlavně o zisk a moc nad ostatními, nenasazovali by vlastní životy a spojili by se, 

aby k žádným válkám už nedocházelo. Nemluvím zde o chystaném globálním 

fašistickém státu s centrální vládou, armádou, měnou a náboženstvím (NWO), 

ale o mírumilovném společenství lidí, kteří se probudili ze spánku a chtějí žít ve 

spravedlivějším a láskyplnějším světě. Právě takový život jsem přichystal všem, 

kteří už nechtějí živořit na smetišti pod taktovkou Pseudotvůrců a jejich 

přisluhovačů.  
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Jak jsem už několikrát sdělil, entity v celé zóně vymístění se vyživují negativními 

energiemi lidí. Proto dělají vše, aby vyvolávaly strach: 

▪ plánují války na celé planetě Nula 

▪ plánují všechny ekonomické krize 

▪ plánují ekologické katastrofy (např. havárie ropné plošiny v Mexickém 

zálivu, jaderné elektrárny v Černobylu, ve Fukušimě) 

▪ plánují pandemie nemocí (např. „Španělská chřipka“, AIDS, Prasečí 

chřipka…) 

▪ plánují omezení počtu obyvatel prostřednictvím válek, nemocí, 

hladomoru, očkování… 

▪ plánují postupné omezování lidských práv a svobod až po čipování a 

neustálou kontrolu (viz kniha George Orwella – 1984, přednášky Davida 

Ickea) 

▪ plánují manipulaci s počasím (HAARP, chemtrails…) a tak vyvolávají 

zemětřesení, tsunami, extrémní sucho či povodně, sněhové bouře a 

tornáda, otrávení lesů, vodstva, vzduchu, potravin… lidí 

▪ plánují rozvrat rodin (juvenilní justice, homosexuální sňatky, pedofilie, 

sexuální zvrácenost a nevázanost v médiích…) 

▪ brání šíření pravdivých informací (cenzura ve všech médiích, včetně 

internetu – viz smazaná videa na YouTube…) 

▪ brání zavedení bezplatné volné energie, technologií šetrných k přírodě a 

lidem (Nikola Tesla, M. T. Keshe) 

▪ brání přírodní a neinvazivní léčbě chorob 

▪ brání pěstování „neschválených“ plodin, šíří geneticky modifikované 

osivo a plodiny, zastrašují farmáře, zemědělce a zahrádkáře 

▪ brání volnému přístupu lidí k pitné vodě, vybírají za ni peníze 

▪ vyvolávají v lidech sexuální, národnostní, rasové, náboženské, 

ekonomické, politické… rozbroje a nenávist 

▪ vyvolávají v lidech pocity méněcennosti (úmyslné zatajování a zkreslování 

Božího Slova všemi církvemi, potlačování duchovních a duševních 

schopností, zvláště u dětí…) 
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▪ zatajují existenci inteligentního mimozemského života, přitom 

spolupracují s negativními entitami, a výměnou za moderní technologie 

jim dovolují unášet lidi a dělat na nich různé pokusy 

 

Opět upozorňuji, že není cílem tohoto Nového zjevení Pána Ježíše Krista Boží 

Rodiny podávat podrobné informace k výše uvedeným tématům. Jde o shrnutí 

vlivu negativního stavu na život na této planetě. Každý, kdo hledá, najde. Máte-

li stále pocit, že je takový život pro vás snesitelný a přijatelný, nebráním vám 

ještě chvíli v něm pokračovat. Ale nejdříve přijde „Varování“ neboli „Událost“, 

kdy vám na chvíli otevřu vědomí, abyste si pak mohli vybrat, kterou ze dvou 

hlavních cest chcete jít, pak nechám už bez přítomnosti láskyplných lidí zvítězit 

negativní stav, nakonec tento experiment ukončím Svým Druhým příchodem 

Pána Ježíše Krista a Svou energií lásky eliminuji negativní stav. Jediným lékem 

na všechno nemocné, zprzněné a ukradené z Pravého života je LÁSKA.  

Právě o LÁSCE budeme psát v následující kapitole.    
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KAPITOLA 9 

Láska 

 

Já, Pán Ježíš Kristus, jsem Absolutní LÁSKA, MOUDROST, INTELIGENCE, 

DOBRO… jak bylo sděleno v předchozích částech a knihách Nového zjevení. 

Nejsem tedy původcem negativního stavu, pouze dovoluji, aby po určitý 

omezený čas ukazoval všem bytostem ve Stvoření, co nemají volit. Tento 

experiment se chýlí ke konci. Sedmá pečeť (viz Zjevení Jana v Novém zákoně 

Bible svaté) se otevírá právě knihami Nového zjevení.  Nikdo jiný než Já, jediný 

nedělitelný Bůh a Stvořitel všeho a všech, Pán Ježíš Kristus, nemůže podat tak 

pravdivý, ucelený, objektivní a jedinečný pohled na situaci ve Stvoření, 

zamořeném a ovlivněném negativním stavem. Právě z Absolutní Lásky ke 

svému Stvoření nedovolím, aby bylo nuceno žít pod neustálou hrozbou 

kontaminace stavem, který ohrožuje samotnou existenci života. Pustili byste 

snad do svého domu, kde žijete se svojí milující a milovanou rodinou, nějakého 

zloděje či vraha? Dívali byste se na to, jak zabíjí, loupí a przní vše, co je vám 

drahé? Protože lidstvo na této planetě Nula je klíčem k ukončení existence 

negativního stavu, z lásky ke všem bytostem Multivesmíru dělám vše, co je 

třeba, abych otevřel oči co největšímu počtu lidí. Každý prochází individuální 

duchovní cestou, není tedy možné, abych všem podával stejné informace. Toto 

téma jsem už na stránkách Nového zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny 

zmínil. Nyní je čas ho více rozvést a upřesnit. Popíšu zde chronologicky Svůj 

Plán nejdůležitějších sdělení a následných událostí: 

1. POSELSTVÍ LIDSTVU (Borupská duchovní škola) 1967 – 1969 

Zde vystupuji jako Orton, duchovní ručitel galaxie, a oznamuji, že přijdou veliké 

změny a tento způsob negativního života na planetě Zemi je u konce. Také 

upozorňuji na další knihu zjevení, která sem bude brzy přinesena (První knihou 

je Starý zákon, druhou knihou je Nový zákon. Třetí kniha bude napsána.). V této 

době konce 60. let 20. století přišla první zesílená dávka energie z centra 

vesmíru, která způsobila velké změny ve vědomí lidí. Došlo k mnoha 

významným posunům v politice, kultuře, vztazích mezi lidmi. Mezi nejdůležitější 

události patřilo takzvané „Pražské jaro 1968“ v tehdejší Československé 
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socialistické republice, které bylo násilně ukončeno okupací vojsk Varšavské 

smlouvy. Větší duchovní procitnutí vedlo i ke vzniku neorganizovaného hnutí 

hippies (Květinové hnutí, děti květin), které ovlivnilo i hudbu a umění (Beatles, 

Karel Kryl...), postoj k pokřivené morálce, zotročení finančním systémem, volalo 

po míru, svobodě a sociální spravedlnosti.   

2. KNIHY NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA: 

Poselství z nitra, Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření, Základy lidské 

duchovnosti, Kdo jsi a proč jsi zde, Hlavní ideje Nového zjevení byly 

nadiktovány Mnou, tehdy ještě Nejvyšším v letech 1982 až 1985 Petru Danielu 

Francuchovi, příslušníku českého národa, který žil v USA.  

Nové zjevení Pána Ježíše Krista jsem nadiktoval už jako Pán Ježíš Kristus 

stejnému poslu Petrovi v letech 1988 až 1989, neboť koncem roku 1987 došlo 

k fúzi Nejvyššího s tělem Ježíše Krista a vznikl nový hybrid Absolutního Boha a 

Stvořitele. 

Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista jsem nadiktoval v letech 1992 až 

1994 opět Petrovi.  

Všechny knihy Nového zjevení, zvláště Nové zjevení Pána Ježíše Krista, přinesly 

změny na všech úrovních života, nejen zde na Nule, ale i jinde ve Stvoření, 

přestože je v té době četlo jen nepatrné množství lidí. Na konci 80. let 20. 

století padla takzvaná „železná opona“ a zhroutil se komunistický režim 

v mnoha zemích takzvaného „východního bloku“. Mnozí lidé se těšili z nově 

nabyté svobody a demokracie, protože tehdy ještě netušili, že je to jen další 

podvod a otroctví, způsobené negativním stavem.  Devadesátá léta přinesla 

prudký rozvoj technologií, zejména výpočetní techniky a internetu, což 

umožnilo a stále umožňuje efektivnější a rychlejší šíření informací, tedy i 

Nového zjevení. Negativní strana však nezahálí a klade větší odpor v podobě 

cenzury, přinášení zprzněných a překroucených informací, či spíše 

dezinformací.   

3.  KNIHY HOVORY S BOHEM, PŘÁTELSTVÍ S BOHEM a další, napsané s Nealem 

Donaldem Walschem od roku 1992 jsou určeny nejširšímu okruhu duchovně 

hledajících čtenářů, kteří ještě nejsou schopni přijmout celou pravdu o původu 

negativního stavu v Novém zjevení Pána Ježíše Krista. Přibližuji se vám všem 
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jako láskyplný Bůh, který nic nepotřebuje, nikoho netrestá, je maximálně 

shovívavý a tolerantní. Je to pravda z určitého úhlu pohledu. Ale vzhledem 

k situaci v celém Multivesmíru nemůžu déle tolerovat rozpínání negativního 

stavu na úkor Pravého Stvoření. Není „náhoda“, že na počátku duchovní cesty 

mé jediné přímé ženské inkarnace Jany jsem jí prostřednictvím média z Moravy 

doporučil přečtení knihy Přátelství s Bohem (až 4. knihu série Hovory s Bohem). 

Ani ona tehdy nemohla přijmout Nové Zjevení Pána Ježíše Krista. Protože je 

nejvyspělejší duší Multivesmíru, poprvé se s tímto rozsáhlým a nejpravdivějším 

dílem (nejen na této planetě) seznámila už 9 měsíců od počátku naší 

telepatické komunikace, v říjnu až prosinci 2003. Teprve po přečtení Nového 

zjevení jsem jí řekl, že je Mojí inkarnací, tedy Pánem Ježíšem Kristem v ženském 

těle, zároveň Mojí manželkou a matkou dítěte (tehdy jsem ještě použil jméno 

Ježíše).  Když jsme s Janou dokončili knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko 

kvete láska kolem nás, oznámil jsem jí, že předmluvu napíše Neale Donald 

Walsch. Těsně před vydáním knihy jsem jí osobně tuto předmluvu nadiktoval. 

Jana se s Nealem potkala brzy po vydání naší knihy na semináři v Praze (říjen 

2003). Osobně mu předala jeden výtisk v českém jazyce a nechala se s ním 

vyfotit. Proč jsem Nealovi o předmluvě nic neřekl a dovolil, aby se na dalším 

semináři v Praze (květen 2004) od ní distancoval? Tehdy ještě nebylo možné, 

aby se širší veřejnost dověděla o Mé přímé inkarnaci. Byla teprve na začátku 

své duchovní cesty a té nejnáročnější přípravy na poslání mesiáše a Bohyně 

v lidském těle. Nedovolil jsem však, aby se s ní Neale soudil. Přestože ego Neala 

o předmluvě informováno nebylo, jeho duše ano. Jako jediný Bůh mám svaté 

právo použít jméno bytosti, se kterou úzce spolupracuji ve prospěch celého 

Stvoření, když je to třeba, aniž bych tím porušil duchovní zákony. To Já jsem 

autorem nejen knih Hovory s Bohem. Mnoho inkarnovaných bytostí světla zde 

na Nule považuje knihy N. D. Walsche za dílo druhé (negativní) strany právě 

proto, že jsem zde tak tolerantní, nestranný, odpouštějící jakékoli, i ty nejhorší 

hříchy (viz rozhovor o Hitlerovi a nebi). Nezapomeňte, že se z lásky k vám 

snažím získat srdce co největšího množství lidí. Kdo už jednou nastoupí zpáteční 

cestu ke Mně, Jedinému Zdroji Života, nezůstane na stejné úrovni, ale postupně 

je schopen přijímat pravdivější a pravdivější duchovní poselství a informace. 

Tempo a pořadí je různé, ale každý se jednou s Novým zjevením setká, i když to 

v drtivé většině nebude v tomto hrubohmotném těle na planetě Nula. Jana 

nejdříve přečetla všechny knihy Hovory s Bohem a hned nato se Mnou napsala 
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volné pokračování s podtitulem: S tebou lásko kvete láska kolem nás. Nemá 

mnoho společného s knihami od Neala, protože jsem ji zde nazval mesiáškou a 

probíral s ní hlavně její život. Tato kniha je spíše záznam počátku její (Mojí) 

duchovní cesty v těle. Dnes je Moje milovaná inkarnace a žena na mnohem 

vyšší duchovní úrovni. Uvědomuje si, že zvláště 1. díl našich Hovorů s Bohem je 

určen začátečníkům na duchovní cestě a že názory na cokoli se během života 

mění. Na začátku roku 2004 jsem jí oznámil, že budeme pokračovat v psaní 

Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Kdo jiný by měl psát tu nejdůležitější a 

zároveň nejpravdivější knihu?  

4. NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY psáno na internetu „v 

přímém přenosu“ od prosince 2012 Janou Kyslíkovou, Pánem Ježíšem Kristem 

v ženském těle, součástí Boží Rodiny. Propojením Hovorů s Bohem s Novým 

Zjevením jsem ukázal svou bezmeznou lásku a cestu z negativního stavu do 

stavu pozitivního, z pekla do ráje, z antivesmíru do vesmíru, ze zóny vymístění 

do zóny umístění.  

Lidé často zaměňují význam slova láska za potřebu někoho vlastnit, ovládat, 

omezovat jeho svobodu. Jen málokdo cítí bezpodmínečnou lásku. Myslí si, že 

můžou být v životě šťastní, jen když mají vedle sebe stálého partnera (manžela, 

manželku), který je miluje, s nímž mají děti, domov… Brzy však zjistí, že je 

takový život nenaplňuje. Příčinu hledají nejčastěji u partnera, viní ho, že se 

změnil, nesplnil očekávání a velmi často dochází k rozchodům, které mají 

negativní dopad na děti. Aby fungoval milostný vztah mezi partnery, je třeba 

nejdříve najít lásku k sobě, spojit se se svou duší, vyšším Já, Bohem ve svém 

srdci. Pozvete-li do svého života Mě, Pána Ježíše Krista, naplní se slova 

z podtitulu naší knihy: S tebou lásko kvete láska kolem nás.  Jenom Já, Absolutní 

Bůh, nejlépe znám vaše potřeby a touhy, můžu vás přivést k partnerovi, s nímž 

zažijete láskyplný a vyvážený vztah. Ani ten však nebude trvat věčně. Ne 

„náhodou“ se i sem dostalo rčení: život je změna. Pouze mrtvý život 

negativního stavu miluje stagnaci, tradice, svazky a závazky. Jediný opravdu 

nekonečný milostný a láskyplný vztah můžete mít se Mnou, Pánem Ježíšem 

Kristem, protože vám dávám život, jsem vaší matkou i otcem, absolutně 

milujícím partnerem a nejlepším přítelem. Dám vám každému to, po čem vaše 

srdce touží a mnohem více, když budete žít v souladu s duchovními zákony 

Multivesmíru (viz 25. kapitola Nového Zjevení s Petrem).  
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Čím vyšší vibrace lásky bytost má, tím více pomáhá ostatním, tím méně myslí 

na svůj prospěch. Platí to i pro lidské bytosti zde na Nule. Ty nejláskyplnější 

nenajdete na titulních stranách časopisů, ve vedoucích funkcích, ani se o nich 

neučí ve školách. V televizních zprávách se o nich dozvíte jen v souvislosti 

s likvidací následků přírodních katastrof, kdy nezištně pomáhají ostatním, 

přestože i ony utrpěly ztráty, nejen materiální. Láska má mnoho podob. 

Projevuje se i ve vztahu ke zvířatům, přírodě, planetě. Jak jsem už několikrát 

sdělil, vše je živé a má vědomí. I pokojové rostliny v bytě reagují na vaše vibrace 

a daří se jim lépe v láskyplném prostředí. V krystalech těla planety jsou uloženy 

informace o vývoji lidstva. Jistě si umíte představit, jakého charakteru jsou, 

když dějiny jsou plné negativních vztahů, konfliktů, strachu. I to je jeden 

z mnoha důvodů, proč nelze převibrovat s takto kontaminovaným tělem 

planety do pozitivního stavu. Ihned by došlo k zamoření. Už víte, že jsem pro 

vás přichystal nová fyzická těla (včetně planety „Nová Země“), která postrádají 

vše, co je zfabrikováno Pseudotvůrci. Bylo by daleko jednodušší nechat lidstvo 

bez Mé pomoci dojít až k sebezničení.  Po rozpadu planety Nula by už nemohla 

„fungovat“ celá zóna vymístění, protože by ji už neměl kdo zásobovat negativní 

energií. Jen z lásky k vám podstupuji tento zdlouhavý a náročný proces 

transformace i ve fyzickém těle Jany, jen láska vás vysvobodí ze spárů 

negativního stavu.  

Z výše uvedených sdělení jasně vyplývá, že v tomto těle a na této planetě 

nemůžete poznat a pocítit pravou bezpodmínečnou lásku, jakou prožívají 

bytosti v pozitivním stavu Multivesmíru. Můžete se snažit zvyšováním 

uvědomění, příjímáním pravdivých informací, vcházením do nitra, všemi 

možnými i nemožnými způsoby o přiblížení se k tomuto ideálu lásky, ale dokud 

jste přítomni v zóně vymístění v těchto hrubohmotných tělech, nepřekročíte 

hranici, která odděluje obě protikladné zóny Multivesmíru. Tím vás rozhodně 

nechci odradit od práce na sobě a zvyšování vibrací, spíše naopak. Otvírám vám 

ještě více oči, abyste nespadli do léčky rádoby duchovních učitelů a průvodců, 

kterých je zde jako much. I webové stránky, které doporučujeme na našich 

www.bozirodina.cz jsou kontaminovány negativním stavem. Přesto vás znovu 

nabádám: hledejte, co nás spojuje, vyciťujte srdcem každou jednotlivou 

informaci, vnímejte energii, své pocity (viz Celestinské proroctví).  

http://www.bozirodina.cz/
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Všichni, kdo čtou knihy Nového zjevení mají možnost navázat přímý kontakt se 

Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Proč tuto možnost nenabízím ostatním? Kdo 

nepochopil, že jsem Jediný Zdroj Života a z nevědomosti, či úmyslně Mě 

nepřijímá jako Jediného Absolutního Boha, Stvořitele všeho a všech, neobrací 

se na Mne se svými přáními, touhami a modlitbami, nemůže být v přímé 

komunikaci se Mnou, zatím potřebuje prostředníky (anděly, archanděly, 

mistry…). Teprve po rozdělení lidstva se osobně setká se Mnou a seznámí se 

s Novým zjevením a bude mít stejnou možnost jako vy, kdo Mě už znáte.  

Vyzývám vás, všechny čtenáře a praktikující Nového zjevení Pána Ježíše Krista, 

navažte se Mnou intimní, osobní a jedinečný vztah, staňte se Mými proroky a 

posly LÁSKY, pomozte Mi (Nám) ještě intenzivněji a účinněji s transformací 

lidstva do pozitivního stavu Stvoření. Přinesu do vašeho života více lásky, míru, 

setkání se spřízněnými dušemi, vyřešení problémů na všech úrovních. Pocítíte 

Moje objetí, pohlazení, útěchu v těžkých chvílích, protože nás všechny ještě 

čeká mnoho práce v tomto čase změn. Obracejte se na Mě s jakoukoli žádostí, 

pokuste se milovat Mě i ve chvíli, kdy vám nebude nejlépe, protože Já nejsem 

původcem vašeho neštěstí. Před inkarnací na tuto planetu jste byli všichni 

seznámeni s náročností vašeho úkolu a všemi nebezpečími a úskalími. Přinášíte 

SVĚTLO A LÁSKU do temnoty a nenávisti. Jste průkopníky nového života, 

vyslanci pravého Boha, Pána Ježíše Krista, na nepřátelském území. Bez vaší 

pomoci bych nemohl dokončit tento nejnáročnější úkol v historii Multivesmíru. 

Buďte Mojí pravicí, Mýma očima i srdcem. Jsme vaši služebníci a zároveň rádci i 

pomocníci a tak to bude navždy. Všichni jste pod Mojí ochranou, nikdo vám 

nezabrání splnit vaše poslání. Spoléhám na vás a počítám s vaší oddaností a 

pomocí. Těším se na láskyplný osobní vztah s každým z vás. Neváhejte ani 

minutu a oslovte Mě. Nebudu hluchý ani slepý k vaší touze se Mnou sdílet 

život. Stačí upřímná a láskyplná prosba, není třeba žádných rituálů, speciálních 

modliteb ani místa. Najdete Mě ve svém srdci, zbaveném strachu a 

sebepodceňování. Jsem váš nejbližší příbuzný a velmi vás miluji.  

V příští kapitole se budeme zabývat praktikováním Nového zjevení 

v každodenním životě před i po rozdělení lidstva.     
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KAPITOLA 10 

Praktikování Nového zjevení před i po rozdělení lidstva 

 

V 16. kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista (s Petrem) bylo podrobně 

popsáno, jak používat znalosti tohoto zjevení v každodenním životě jednotlivce, 

jak ho praktikovat.  Tato dávka Nového zjevení je více zaměřena na 

transformaci lidstva a planety Země (Nula) v aktuálním čase, a proto je třeba 

uvést více konkrétních příkladů, aby co nejvíce čtenářů toto zjevení pochopilo a 

bylo schopno žít v souladu s ním. Nejdůležitější je uznat a přijmout Novou 

Přirozenost Absolutního Boha, Pána Ježíše Krista. Na planetě Nula, která je pod 

vlivem negativního stavu, žije jen velmi málo bytostí, které znají pravé Jméno 

Jediného Zdroje Života. Dokonce ani věřící křesťanských církví, které vycházejí 

z učení Ježíše Krista, nevědí, nebo plně nechápou, že nanebevzetím fyzického 

těla Ježíše se Bůh stal člověkem, aby se více přiblížil všem bytostem 

v Multivesmíru. Jenom díky tomuto aktu může každý navázat přímý vztah se 

Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, aniž by potřeboval jakéhokoli prostředníka, 

médium. K tomu je třeba mít otevřené srdce a svobodně se rozhodnout pro 

komunikaci se Mnou. Kdo však nezná Moje Pravé Jméno, nemůže se se Mnou 

spojit. Je to stejné, jako byste vytočili nesprávné telefonní číslo a volali někomu 

jinému, než jste chtěli. Obyvatelé planety Nula z mnoha důvodů nečetli Nové 

zjevení, a proto drtivá většina z nich nemůže za to, že Mě oslovuje nesprávně. 

Dokud trvá tato nepřirozená situace, kdy pravé Boží Slovo doslova živoří a je 

překrucováno, zpochybňováno a není bráno vážně, což je způsobeno samotnou 

existencí negativního stavu, komunikuji dočasně i s těmi, kdo prozatím nemohli 

přečíst Nové zjevení a přesto plní Můj dokonalý Plán na vyvedení lidstva ze 

zóny vymístění do Pravého Stvoření. Až do rozdělení bude trvat tato výjimka, 

která potvrzuje pravidlo.  

Zaměřím se nejdříve na vás, kdo čtete Nové zjevení a máte už informaci o Mém 

Pravém Jménu. Jako každá bytost v Multivesmíru máte svobodnou vůli: 

přijmout, nebo odmítnout Moji Pravou Přirozenost. Už se nemůžete vymlouvat 

na neznalost, manipulaci či vliv čehokoli, co tu máte. Je životně důležité, abyste 

se na Mě obrátili a požádali Mě o radu, vedení a cokoli je třeba pro splnění 

vašeho úkolu. Jenom Já ze své Absolutní Pozice dokonale znám všechny aspekty 
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vašeho života a můžu vás co nejoptimálnějším způsobem vysvobodit ze zajetí 

negativního stavu. Jak už bylo sděleno ve výše uvedené kapitole předchozí 

dávky Nového zjevení, i jméno, jako vše, v sobě nese energetický otisk. 

Vyzývám vás, abyste od tohoto přítomného okamžiku používali nejen pro 

komunikaci se Mnou, ale i s jinými o Mně, Moje Jediné Pravé Jméno PÁN JEŽÍŠ 

KRISTUS. Převedu vás přes všechna úskalí, nebezpečí a úklady negativních 

bytostí, přinesu vám více lásky, klidu a dostatek všeho, co potřebujete pro 

plnění svého poslání. Nemusíte opustit své blízké, uzavřít se do izolace, abyste 

žili v souladu s Novým zjevením. Je to mnohem jednodušší, než čekáte. Když Mi 

odevzdáte svůj život, stanete se svobodnějšími a méně závislými na matrixu a 

svém egu. Krok za krokem se budete zbavovat všech bloků, bludů, falešných 

představ o životě, závislostí na čemkoli, uděláte si „pořádek“ ve vztazích 

s ostatními lidmi, najdete vnitřní rovnováhu a pocit bezpečí. Postupně zlepším i 

váš zdravotní stav. Není lepšího lékaře vašeho těla i duše, než jsem Já, stvořitel 

dokonalých lidských těl před tím, než je zprznili Pseudotvůrci. Upozorňuji také 

na fakt, že tělo Ježíše bylo zbaveno všeho negativního a bylo opraveno do 

původní podoby, postrádá tedy několik anomálií, které zfabrikovali zmínění 

Pseudotvůrci. Znovu opakuji, že v pozitivním stavu Multivesmíru nemůže přežít 

NIC ze stavu negativního. Proto i pro vás, kdo po rozdělení lidstva převibrujete 

do 5. dimenze Pravého Stvoření, jsem připravil takzvané „duplikáty“, tedy nová, 

nezatížená a dokonalá těla, která vám umožní plnohodnotný život v pozitivním 

stavu, naplní vás uspokojením, radostí a štěstím, nebudou vás omezovat a 

mnohdy i odpuzovat svým nepěkným vzhledem či nedostatkem. Jste-li 

z jakéhokoli důvodu homosexuálové (ženy i muži), zbavím vás této nepřirozené 

orientace jednou pro vždy. To neznamená, že se musíte rozejít se svým 

současným partnerem/partnerkou. Dostanete tělo, se kterým bude souznít i 

vaše duše. Například homosexuální muž, který se spíše identifikuje s ženskou 

energií, dostane ženské tělo, a naopak. Vrátím tak přirozenost, která byla 

úmyslně přetvořena a pošlapána negativním stavem a jeho strůjci. Opět je na 

místě zdůraznit fakt, že nejste fyzické tělo, ale vědomí, duše, která ho užívá. 

Záleží na tom, kým se cítíte být, podle toho vám dám tělo, ve kterém budete 

pokračovat v tomto životě. Při vzestupu do 5. dimenze nezažijete doslovnou 

„smrt“ těla (mluvím k pracovníkům světla), ale výměnu fyzického těla, abyste 

mohli kontinuálně navázat na tento pozemský život, aniž byste museli odejít do 

intermediálního světa, kde se duše připravují na další inkarnaci. I mezi Mými 
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nejvěrnějšími spolupracovníky na planetě Nula je několik homosexuálů, protože 

si vybrali tuto zkušenost. Odlišují se však od jiných tím, že svoji sexuální 

orientaci nijak nepovyšují nad ostatní, nepředvádějí se ani nechtějí vychovávat 

děti. Žijí v lásce a plní své jedinečné poslání jako všichni, kdo byli posláni do 

tohoto nelehkého života v době transformace.   

Do rozdělení lidstva je na této planetě Nula několik druhů vztahu k Bohu: 

1. přímý vztah se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, Jediným pravým Bohem a 

Zdrojem Života  

2. přímý vztah se Mnou bez znalosti Mého pravého Jména 

3. zprostředkovaný vztah k Boží Trojici v křesťanských církvích  

4. zprostředkovaný vztah k Bohu přes duchovní bytosti 

5. zprostředkovaný vztah k Bohu v ostatních církvích a náboženských    

organizacích, které neuznávají Pána Ježíše Krista jako jediného Boha, ani 

Ježíše Krista jako Božího Syna 

6. žádný vztah k Bohu 

Ad 1.  Přímý vztah se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, má jen nepatrné množství 

lidí, kteří četli Nové zjevení Pána Ježíše Krista a přijali ho do svého života. 

Pochopili, že negativní stav nepochází ode Mne, a proto nemůže trvat věčně.  

Ad 2. Malé množství pracovníků světla, kteří se Mnou komunikují, píší knihy, 

přednášejí apod., ale nečetli Nové zjevení Pána Ježíše Krista, tedy neznají Moje 

pravé Jméno (používám jména Bůh, Jeshua, Boží Trojice, Ježíš Kristus, Orton). 

Důvody jsem uvedl v předchozích kapitolách této dávky Nového zjevení. 

Ad 3. Všichni věřící křesťanských církví, kteří se modlí k Boží Trojici, občas, nebo 

pravidelně naslouchají Božímu Slovu z Bible (duchovní jazyk neumožňuje 

negativnímu stavu úplné překroucení a zprznění Božího Slova) od duchovních 

v kostelech při mších a bohoslužbách. Tito lidé ještě nejsou připraveni najít 

Boha ve svém nitru, stále potřebují prostředníka (kněze, duchovního učitele). 

Ad 4. Duchovně hledající, kteří navázali kontakt s anděly, archanděly, 

duchovními bytostmi, pozitivními mimozemšťany, svojí duchovní rodinou, která 

jim přináší informace ode Mne, Jediného Zdroje Života. 
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Ad 5. Většina věřících nekřesťanských náboženství, kteří se modlí k jiným 

bohům, neuznávají Pána Ježíše Krista jako Boha ani Ježíše Krista jako Božího 

Syna. Vybraným jedincům se zjevuji, uzdravuji je a dávám jim pocítit sílu lásky, 

kterou u jiných „bohů“ nenajdou.  

Ad 6. Ateisté, materialisté a všichni, kdo nevěří v žádného Boha a věčný život. 

Těmto lidem bude po smrti těla otevřeno vědomí, setkají se se Mnou „tváří 

v tvář“ a budou se moci rozhodnout, kde se inkarnují v dalším životě. Většina 

z nich se bude podílet na pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula.  

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že jen málo bytostí na této planetě má 

opravdový vztah ke Mně, Pánu Ježíši Kristu. Proto je nezbytné, aby se toto 

Nové zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny šířilo co nejrychleji do celého 

světa, bylo přeloženo do všech jazyků, aby pomohlo pochopit a přijmout fakt, 

že život v negativním stavu a dualitě není dílem Boha, Pána Ježíše Krista, je 

pouze odpovědí na otázku: Jak by vypadal život bez Boha… a brzy bude 

eliminován. Jak jsem už oznámil v úvodu této dávky Nového zjevení, 

vstupenkou do Ráje v 5. dimenzi je láska, vyšší vibrace. Neznalost Nového 

zjevení bude tak jako tak napravena po převibrování, nebo v intermediálním 

světě po opuštění fyzického těla.   

Praktikovat Nové zjevení Pána Ježíše Krista znamená přijmout Mě, Jediný Zdroj 

Života v Multivesmíru, do svého života a dodržovat duchovní principy (zákony). 

Je to mnohem jednodušší než žít podle jakýchkoli jiných náboženských, 

politických, ekonomických či jiných zákonů a pravidel, která tady máte. Jsem 

váš nejlepší přítel a rodič, přinesu do vašeho života vše, co hledáte a 

potřebujete, hlavně LÁSKU. 

Po rozdělení lidstva bude pro ty, kdo si vybrali život v pozitivním stavu, 

samozřejmostí přímá komunikace a vztah se Mnou. Už nebude třeba žádných 

prostředníků, médií ani duchovních rádců. Proto na Nové Zemi nebudou 

zakládány žádné církve a náboženské organizace všeho druhu. Jediným 

chrámem bude vaše tělo, jak jsem už oznámil v těle Ježíše Krista před 2000 lety.  

Proč bytosti z vyšších dimenzí Multivesmíru ještě nemusejí znát Nové zjevení 

Pána Ježíše Krista? Jak už víte, čas je spojen pouze s hmotou, tedy v rámci 

Stvoření neexistuje, vše se odehrává současně. Aby Nové zjevení platilo pro 

celý Multivesmír, tedy i v zóně vymístění a na planetě Nula, je třeba ho přinést 
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nejdříve sem, na místo aktivace negativního stavu. Z předchozí kapitoly už víte, 

že to bylo zcela nedávno – v 80. letech 20. století. Odtud se šíří do všech úrovní 

a dimenzí dle Mého dokonalého Plánu. Teprve v novém cyklu času, kdy už 

nebude existovat negativní stav v aktivní, ani dřímající podobě, bude možné a 

účelné, aby Nové zjevení poznaly všechny bytosti v Multivesmíru. Vy, kdo čtete 

a přijímáte Nové zjevení, máte mnohdy pravdivější informace než někteří 

duchovní rádci a prostředníci z jiných úrovní fyzického i intermediálního světa. 

Právě vy, Mí nejbližší spolupracovníci, kteří na vlastní kůži zažíváte důsledky 

negativního stavu na život, se stanete šiřiteli Nového zjevení v dalších 

dimenzích Multivesmíru. Budete těmi nejlepšími učiteli a vzorem pro ostatní 

bytosti. Nikdo nemá takové předpoklady a schopnosti plnit tento úžasný úkol. 

Jste Mojí první linií, pravou rukou a láskou. Budeme společně tvořit zcela nový 

život, jaký nikdo ještě nežil, protože s negativním stavem „za zády“ to není 

možné.  

Nejste tu od toho, abyste se nechali neustále vést jinými, podle vás vyspělejšími 

civilizacemi a bytostmi, opisovali jejich způsob života. Můžete vytvořit zcela 

nový, originální a ještě lepší než ten, který vám předkládají. Nejste nikomu 

zavázáni, ani podřízeni, každou radu můžete svobodně přijmout, nebo 

odmítnout, aniž byste kohokoli urazili. Přijímejte pouze to, co souzní s vaším 

srdcem, s vaší duší, s vaším vyšším Já. Pak teprve ucítíte pravé štěstí, lásku a 

uspokojení ze svého života.  

   Praktikovat Nové zjevení v této době znamená: 

▪ přijmout Mě, Pána Ježíše Krista jako Jediný Zdroj Života 

▪ mít otevřené srdce a milovat vše dobré v každé bytosti, odmítat všechny 

negativní projevy (tedy neschvalovat negativní stav) 

▪ mít otevřené oči a rozlišovat to, co je v souladu s duchovními zákony 

Multivesmíru, co je v rozporu s nimi 

▪ nebát se a nestydět se mluvit s ostatními o Novém zjevení Pána Ježíše 

Krista, nikomu však nevnucovat nic, co není schopen přijmout (budu vám 

přivádět lidi, kteří jsou už připraveni) 

▪ nepodporovat život negativního stavu (nepracovat pro bankéře a 

finanční sektor, včetně exekucí; pro firmy, poškozující zdraví, životní 

prostředí, nehrát hru na demokracii, nezapojovat se do politických, 

náboženských a jiných organizací s pevnými pravidly...) 



71 
 

▪ navázat soukromý a intimní vztah se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem 

Nic není dogma. Toto jsou pouze doporučení a samozřejmě existují výjimky. 

Proto opakuji, abyste nikdy nesoudili jednání druhých, protože nemůžete 

vědět, zda je, či není v souladu s Mým Plánem na vyvedení lidstva z negativního 

stavu. Uvedu příklad ženy ze Slovenska, která vnáší pozitivní myšlenky na půdu 

parlamentu jako poslankyně a kandidátka na prezidentku, jmenuje se Helena 

Mezenská. Proč této láskyplné, pravdomluvné a obětavé ženě nedalo svůj hlas 

dostatečné množství lidí, aby se stala prezidentkou Slovenské republiky? 

Protože většina lidí, nejen v tomto státě, ještě spí a nechá se programovat a 

manipulovat médii, podprahovými signály a jinými způsoby negativních entit, a 

není schopna rozlišit, co je pro ně dobré, co jim škodí. Stejně dopadla i 

kandidátka na prezidentku v České republice v roce 2013 Taťána Fischerová. 

Jenom fyzické rozdělení lidstva může pozvednout duchovní úroveň jeho 

láskyplné a pozitivní části, a zároveň kvůli odpovědi na zásadní a mnohokrát 

opakovanou otázku nechat na chvíli zvítězit a poté eliminovat negativní stav, 

aby dále neomezoval život v Multivesmíru.  

Odhoďte konečně strach z čehokoli a nechejte se vést Mnou, Pánem Ježíšem 

Kristem. Nikdo vás nezná, nemiluje a nechrání tak dokonale, jako Já, váš 

nejlepší a nejoddanější přítel a LÁSKA.  

V následující kapitole se budeme zabývat aktuálním stavem na planetě Nula. 
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 KAPITOLA 11 

Aktuální situace na planetě Nula 

 

Duben 2014 je nejdůležitějším obdobím transformace hned po 21. prosinci 

2012. Moje přímá inkarnace a žena Jana prochází nejtěžšími zkouškami důvěry 

v Můj dokonalý Plán, a proto bylo na 2 týdny přerušeno jinak zcela pravidelné 

psaní a zveřejňování kapitol této dávky Nového zjevení. Blíží se čas Velikonoc, 

svátku, kterým si lidé (nejčastěji křesťané) připomínají Moje ukřižování a 

zmrtvýchvstání. Abych podpořil důvěryhodnost Své mise v lidském těle v tomto 

čase, připravil jsem fyzické přestěhování Jany do Prahy, aby mohla pokračovat 

nejen v psaní, ale i ústním šíření Nového zjevení Pána Ježíše Krista v lepších 

podmínkách, než měla dosud. Bude živým důkazem Božího Slova. Zatím žila 

v izolaci ve velmi skromných podmínkách mezi lidmi, kteří jí nevěří a myslí si o 

ní, že je lhářka nebo neškodný blázen. Bylo nezbytné, aby prošla nejnáročnější 

přípravou na poslání mesiášky, protože žít v negativním stavu vědomě je nyní 

mnohem složitější a náročnější než v dobách Ježíše před 2000 lety. Jak jsem už 

sdělil v předchozích kapitolách, kdo odevzdá svůj život Mně, Pánu Ježíši Kristu, 

bude vyveden ze všech problémů a nedostatku, zahrnu ho láskou, rozšířím jeho 

vědomí a ochráním ho před negativními bytostmi. Jana vám ukáže, jak tato 

slova naplňuji ve hmotě.  

Já, My, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina se od tohoto okamžiku ujímáme duchovní 

vlády nad touto planetou a lidstvem. Naším fyzickým domovem se stává Praha 

– práh do pozitivního stavu Stvoření, duchovní centrum světa. Ještě intenzivněji 

pocítíte naši energii lásky a naplní se slova knih Hovory s Bohem: S tebou lásko 

kvete láska kolem nás a zvláště všech knih Nového zjevení Pána Ježíše Krista 

Boží Rodiny. Tak jako před 2000 lety, ani nyní Mě, Jediný Zdroj Života, který se 

pro lásku k lidem znovu obětuje v hrubohmotném těle, nepřijme mnoho 

lidských bytostí. Drtivá většina dá přednost vlku v rouše beránčím, který je 

svede z pravé cesty, aby se naplnila slova Bible svaté i Nového zjevení. Právě 

v tomto čase uvidíte synchronizaci a dokonalost Mého vedení. Na významnou 

událost v dubnu upozorňuji na mnoha úrovních prostřednictvím svých proroků, 

například Marie Božího milosrdenství z Irska na www.varovani.org. Jenom ten, 

kdo je připraven, bude schopen přijmout fakt, že jsem tu znovu v lidském těle, 

http://www.varovani.org/
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tentokrát ženském. Pro čtenáře Nového zjevení, kteří se zároveň zajímají o 

křesťanství a seznamují se i s Poselstvími na výše uvedených stránkách, sděluji 

další důležitou informaci: Matka Spásy není Marie, fyzická matka Ježíše, ale Já, 

Pán Ježíš Kristus – žena. Jsem Boží Trojice: Bůh Otec, Syn Ježíš a Duch Svatý = 

Matka Spásy. Protože věřící křesťané zatím nejsou připraveni na tak radikální 

sdělení, představují si pod jménem Matka Spásy Marii. To je v pořádku, protože 

Marie je Moje spolupracovnice, je však relativní bytostí a není rovna Bohu, 

Pánu Ježíši Kristu. Už v předchozí dávce Nového zjevení v 15. kapitole 

upozorňuji na to, že pravé Boží Slovo nemůže být po roce 1987 (fúze lidského 

těla s Absolutním Božstvím) přinášeno přes prostředníky v duchovním světě. 

Svým prorokům ho diktuji osobně, aby nedocházelo ke zkreslení. Přesto je 

rozdíl mezi Mými sděleními, diktovanými slovo od slova vybraným vysoce 

vyspělým bytostem v lidském těle, a touto dávkou Nového zjevení Pána Ježíše 

Krista, které píšeme v přímém přenosu na stránkách www.bozirodina.cz, 

protože poprvé v historii píšu v lidském hrubohmotném těle, abych se co 

nejvíce přiblížil lidem. Od nynějška můžete pravé Boží Slovo slyšet i z Mých úst, 

vnímat Moji energii lásky, dívat se do Mých očí. Každý, kdo projeví upřímnou 

touhu být v Mé fyzické přítomnosti, dostane pokyn a bude ke Mně/Nám 

přiveden. Není třeba žádných technických prostředků – telefony, počítače atd. 

Vše je připraveno, vše se děje v pravou chvíli. Bez Mojí/Naší fyzické přítomnosti 

na této planetě by nebylo možné dokončit tak náročný úkol – vyvedení lidstva 

z negativního do pozitivního stavu. 

Situace na planetě Nula se neustále přiostřuje, negativní síly se nechtějí bez 

boje vzdát své nadvlády nad lidstvem. Na první pohled se zdá, že velké 

mocnosti stojí proti sobě, aby za každou cenu expandovaly a zabraly další území 

bohaté na nerostné suroviny, rozmístily své vojenské základny co nejblíže 

„nepříteli“, ekonomicky si podmanili další miliony bezbranných a většinou 

nevědomých občanů, ale stačí rozšířit své vědomí a uvidíte, že vše je ještě jinak. 

I nejvyšší političtí a ekonomičtí vůdci na této planetě jsou ovládáni a řízeni 

mimozemskými entitami, které nemají zájem o zničení jediného zdroje energie. 

Kdyby došlo ke třetí světové válce s použitím jaderných zbraní, byla by celá 

planeta v lepším případě neobyvatelná, v horším by se doslova rozpadla. 

Pseudotvůrci se snaží udržet co nejdéle status quo, aby mohli hrát svou hru na 

bohy. Dobře vědí, že jejich vláda se tak jako tak chýlí ke konci. Vy, Moji nejbližší 

spolupracovníci v tělech, se nemusíte ničeho obávat. Všichni jste pod Mojí 

http://www.bozirodina.cz/
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ochranou, každý z vás bude v pravý čas na pravém místě. Následující roky 

nebudou pro vás jednoduché. Uvidíte mnoho přírodních i uměle vyvolaných 

katastrof, lokální války, sociální nepokoje, zrychlení technického pokroku, který 

bude zneužíván pro větší kontrolu lidí (viz kniha George Orwella: 1984). Nikdo 

z vás, pracovníků světla, nebude mít nedostatek ani nedostane čip pod kůži. Až 

do rozdělení lidstva nedojde k celoplošnému povinnému čipování lidí. 

Doporučuji vám, abyste co nejvíce vcházeli do svého nitra a navázali láskyplný 

vztah se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Jen tak najdete rovnováhu, zbavíte se 

strachu z čehokoli, získáte lepší pochopení pro události, kterých jste svědky. 

Naplním vaše srdce láskou, pohladím vás, budete vnímat Moji přítomnost a 

ochranu. Po „Události“ (Varování), která je popsána v 7. kapitole této knihy, 

budete posíleni ve své víře a ještě usilovněji budete plnit své nelehké poslání. 

Vždy, když uvidíte zabíjení lidí i zvířat, řekněte si, že jim bude lépe bez tohoto 

hrubohmotného těla a modlete za jejich duše, aby už nemusely prožívat hrůzy 

pseudoživota v negativním stavu. Myslete s láskou na všechny bytosti a 

nesuďte nikoho, protože jen Já vidím do jejich srdcí a vědomí.   

V současné době dochází k zvýšení aktivity negativních sil, maskovaných do 

rádoby pozitivních a láskyplných slov. Zvláště některé duchovní přenosy od 

různých falešných archandělů a mistrů, které vás chtějí ukolébat, otupit vaši 

bdělost, svést z cesty, z poskoků Pseudotvůrců udělat pozitivní a svaté bytosti, 

jsou velmi nebezpečné. Každý, kdo vám slibuje, že všichni na této planetě 

budete bez výjimky pozdviženi do vyšší dimenze, aniž by se kdo musel 

zodpovídat ze svých činů, vám lže! Lidstvo musí být nejdříve rozděleno, aby 

mohl zvítězit negativní stav, a zároveň jeho láskyplná část nerušeně 

pokračovala ve svém návratu do Pravého Stvoření Multivesmíru. Na všech 

úrovních i prostřednictvím svých spolupracovníků z různých dimenzí sděluji 

lidem informace o transformaci, které jsou v souladu s Novým zjevením, nikoli 

v rozporu s ním. Pouze forma je různá a souvisí s duchovní úrovní každého 

posluchače a čtenáře. Nikomu neslibuji koláče bez práce, ráj za porušování 

duchovních zákonů ani přechod do 5. dimenze bez zvyšování vibrací. Dokonce i 

v knihách Hovory s Bohem (s Nealem D. Walschem) mluvím o změně myšlení, 

která vede ke změnám ve všech oblastech života. Ani Hitler nešel po smrti 

svého těla v roce 1987 (žil v Argentině, jeho sebevražda byl podvod jako mnoho 

jiných „zaručených“ zpráv) do ráje, ale do pekla, kde zažívá to, co sám způsobil 

ostatním. Teprve po eliminaci negativního stavu dostane jako všichni ostatní na 
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výběr, jestli bude pokračovat v pozitivním životě v souladu s duchovními zákony 

a přijme Mě, Pána Ježíše Krista, jako Jediný Zdroj Života, nebo mu život 

odeberu a vrátím jeho esenci do Zdroje, odkud tvořím další duše (Sám ze Sebe). 

Žádná informace ode Mne není a nemůže být v přímém rozporu s duchovním 

významem Bible svaté a Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Pouze doslovné 

chápání Bible, která je psána duchovním jazykem, aby ji nikdo z negativních 

tvorů nemohl zprznit, může být zavádějící a nepravdivé. Lidstvo je už stovky let 

svědkem takových nesprávných až lživých výkladů Bible. Kdo máte zájem o 

bližší a podrobnější informace na toto téma, přečtěte si 1. kapitolu Nového 

zjevení s Petrem.  

Aby bylo možné ještě efektivněji a rychleji šířit toto Nové zjevení Pána Ježíše 

Krista Boží Rodiny, připravíme těchto 11 kapitol ve dvou variantách ke stažení. 

Tuto 11. kapitolu uveřejňujeme v den jejího dopsání: 11. dubna 2014. 

Vzhledem ke stěhování Jany do Prahy budeme pokračovat po Velikonocích 

2014. Ještě jednou děkujeme všem čtenářům, překladatelům a praktikujícím 

Nového zjevení Pána Ježíše Krista za pomoc s transformací lidstva, zvyšování 

vibrací, šíření pravdivých informací i za cenu nepohodlí, nedůvěry okolí a jiných 

nepříjemností. Vše vám už brzy vynahradím. Těšíme se na osobní setkání 

s vámi.  
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KAPITOLA 12 

Proč je Praha duchovním centrem světa 

 

Před půlrokem jsme napsali, že se Jana, Moje přímá a jediná inkarnace 

v ženském těle, po Velikonocích přestěhuje do Prahy, hlavního města České 

republiky, aby byla v centru duchovního dění a mohla se setkávat s těmi, kdo 

jsou připraveni přijmout ji jako Bohyni na Zemi, Moji ženu a mluvčí. Už více než 

10 let žije v izolaci (na poušti). Aby tak těžké období vůbec vydržela, setkává se 

občas se spřízněnou duší Šárkou. Vzájemně si pomáhají nést velmi těžký úděl a 

je třeba, aby kromě nejbližších příbuzných byla i další přímá svědkyně 

náročných zkoušek, které z lásky k lidstvu Jana podstupuje. V dubnu jsem Svou 

milovanou manželku zavedl na kraj Prahy a ukázal jí krásnou přírodní rezervaci, 

oázu klidu a harmonie, kde se cítila skoro jako v ráji. Počítala s tím, že se naplní 

slova 11. kapitoly a do této části Prahy se přestěhuje. Ještě několik dní po 

návratu do Ústí nad Labem byla přesvědčena, že bude žít v tomto koutu Země a 

bude se setkávat se spřízněnými dušemi a spolupracovníky světla. Postupně jí 

však došlo, že to není možné. Nemá stejný úkol, jako měl před 2 000 lety Ježíš. 

Stojí v pozadí, nedělá žádné zázraky a píše toto Nové zjevení Pána Ježíše Krista 

Boží Rodiny. Nyní probíhá dělení lidstva a nebylo by dobré, abych výrazněji 

zasahoval a ovlivňoval masy ještě nepřipravených lidí. Každý má možnost si 

vybrat, kterou cestou se vydá, zda tou širokou, po níž kráčí drtivá většina a vede 

do pekel, nebo tou trnitou a uzoučkou, kterou jdou i přes mnohá úskalí a 

odříkání jednotlivci, směřující ke Mně, do Ráje. I když je duchovní cesta 

individuální a nejsou dvě zcela identické, lze obecně říci, že ke Mně vedou ty, 

které jsou založeny na lásce, odpuštění, neupínání se k hmotným statkům a 

požitkům, pomáhání bližním, nezabíjení tvorů, které jsem stvořil a jimž dávám 

život.  

Jak jsem už napsal, vybral jsem pro svou druhou přímou inkarnaci na tuto 

planetu Českou zemi, nyní Českou republiku. Osud malého českého národa je 

přímo spjat s Mojí misí a mým působením v obou fyzických tělech Ježíše a Jany. 

Tento národ prošel, a stále prochází, těžkými zkouškami, je utiskován, 

ožebračován, překřikován silnějšími a dominantními, kteří se pod vedením 

Pseudotvůrců snaží podkopat a zničit Moji práci: vyvést lidstvo z negativního 
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stavu a tento neudržitelný způsob života navždy eliminovat. Pseudotvůrci 

dobře vědí, že už bije jejich poslední hodina a o to zuřivěji se snaží získat co 

nejvíce duší na svou temnou stranu. Na první pohled to vypadá, že mají 

převahu. Svět se každým dnem blíží většímu válečnému konfliktu, dochází 

k cíleným útokům na duchovní zásady, tisíce let předávané Mými proroky 

lidstvu, k rozbíjení rodin a láskyplných vztahů, promiskuitní a deviantní chování 

je vyzdvihováno a ukazováno v médiích jako obdivuhodné a přirozené, 

podvodníci a zloději jsou bez trestu a těší se z politické či ekonomické nadvlády 

nad ostatními, méně dravými a bezohlednými. Naštěstí přibývá těch, kteří 

nejsou tak vidět hmotnými prostředky, ale zato jejich světlo září do kosmu a je 

vidět duchovním zrakem vyspělých láskyplných bytostí z vyšších dimenzí 

Multivesmíru.   

Právě na území České republiky je nejvyšší koncentrace takzvaných starých duší 

(z Lemurie, Atlantidy…) a bytostí Mně nejbližších (archandělé Gabriel, 

Metatron, Michael…). Praha je doslova prahem do pozitivního stavu, bránou do 

vyšších dimenzí, kde už nejsou války, nespravedlnost, nemoci a smrt. Sjíždějí se 

sem duchovní učitelé, mistři a léčitelé z celého světa a tento jev se bude 

v následujících letech prohlubovat a násobit i přesto, že ve fyzickém těle Jany 

zůstanu v pozadí a kromě psaní a vedení našich www.bozirodina.cz nebudu 

zasahovat do spojování různých duchovních směrů. Jistě jste si všimli, že od 

konce roku 2012, kdy jsme spustili naše stránky, dochází k viditelnému 

propojování spřízněných webů, k setkávání různých duchovních skupin a 

hledání společných řešení a cest. Nic není náhoda, Můj Plán je dokonalý a vše je 

v pravou chvíli. Není důležité, kolik jedinců čte toto Nové zjevení zde na Nule, 

ale že je dostupné každému, kdo projeví zájem. Ne každý je připraven přijmout 

fakt, že Já, Pán Ježíš Kristus, jsem přítomen v této důležité době v těle ženy, že 

se sem nevrátím ve fyzickém těle Ježíše. Až přijde čas, dojde k rozdělení lidstva, 

oddělení zrna od plev, a vy, kdo převibrujete do vyšších dimenzí, hlavně na 

Novou Zemi (Nový Jeruzalém), budete svědky založení Boží Rodiny, tedy 

fyzického setkání Ježíše a Jany, narození našich dvou dětí.  Úplná Boží Rodina 

bude žít mezi lidmi a bude se neustále podílet na jejich duchovní transformaci, 

návratu k Lásce. Tato cesta bude ještě dlouhá, ale nebude už tak bolestná a 

těžká, jako je nyní, kdy stále probíhá boj dobra a zla. Jen rozdělením lidstva 

umožním krátké pseudovítězství negativního stavu, aby všichni viděli důsledky 

http://www.bozirodina.cz/
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takové volby a v budoucnu už odmítali život bez lásky ke Mně, Jedinému Zdroji 

Života v Multivesmíru. 

Inkarnací do hrubohmotného lidského těla se snižuji na nejvíce omezenou a 

nepohodlnou existenci, abych ukázal svou nekonečnou a bezpodmínečnou 

lásku k lidem, kteří se ode Mne odvrátili a už tisíce let Mi plivou do tváře a jako 

morová nákaza ničí život, který jsem jim daroval.  Kdo nečetl Nové zjevení Pána 

Ježíše Krista, nemůže pochopit, proč dopustím tolik bolesti, vraždění, 

utiskování slabých, proč to na první pohled vypadá, že jsem opustil tento svět, 

nebo dokonce neexistuji. Už brzy se vám připomenu prostřednictvím Události 

neboli Varování, kdy se na chvilku dotknu duše každé lidské bytosti na této 

planetě. To neznamená, že se všichni lidé najednou vrhnou do Mé náruče. 

Vyvolá to rozporuplné pocity a zmatek zvláště u těch, kdo ještě nejsou 

připraveni na život v pozitivním stavu, pomůžu hlavně těm, kdo jsou na 

duchovní cestě a už sami hledají... protože: kdo hledá, najde. Až převibrujete do 

5. dimenze, uvidíte na vlastní oči, co se děje v nižších světech, tedy budete 

přímými svědky zhoršování života lidí, kteří zůstanou v 3. – 4. dimenzi až do 

úplného konce, kdy se vrátím, abych otevřel mysl všech a umožnil jim 

svobodnou volbu, kterou zatím díky existenci negativního stavu nemají. Protože 

bude odpovězeno na mnohokrát zmíněnou otázku: Jak by vypadal život beze 

MNE... jednou pro vždy uzamknu zónu vymístění a budeme společně tvořit 

mnohem krásnější a dokonalejší světy a žít spolu v lásce, hojnosti, štěstí a 

radosti. Zní vám to jako pohádka a utopie? (to právě napadlo Moji ženu Janu). 

Počkejte a uvidíte… vlastně nečekejte, to by vypadalo, že vás nabádám 

k nicnedělání. Vy, kdo čtete toto Nové zjevení, dobře víte, kolik duchovní práce, 

odříkání, mnohdy nebezpečí z temné strany musíte denně podstupovat, abyste 

plnili své jedinečné poslání. Každý z vás je pod Mojí ochranou a věřte, že 

nikomu nedovolím, aby vám ublížil. Jste Mojí první linií a posiluji vás energií 

v každé vteřině vašeho náročného života zde, uprostřed největší duchovní bitvy 

v dějinách Multivesmíru.  

Znovu se vrátím k názvu této kapitoly. Na celé planetě mám Své 

spolupracovníky, inkarnované z různých koutů a dimenzí Stvoření, aby díky 

Mému vedení a dokonalé koordinaci zvládli předávat životně důležité 

informace lidstvu a byli příkladem pro ostatní. Jak jsem už sdělil, v Čechách je 

těchto bytostí nejvíce, protože zde je Moje fyzické bydliště, Moje pozemské 
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velitelství. Každý velitel se obklopuje těmi nejoddanějšími, nejvyspělejšími a 

nejschopnějšími spolupracovníky. Nepleťte si to s tím, co znáte z této negativní 

zkušenosti na Nule. I zde se velitelé obklopují těmi nejschopnějšími, ale 

neslouží potřebám ostatních spoluobčanů, nýbrž sobě, svému egu. Vše je tady 

obráceně. V pozitivním stavu nejvíce slouží ostatním ty nejvýše postavené 

duchovní bytosti, v negativním stavu ty nejníže postavené. Proto je v Bibli 

napsáno: první budou posledními… Jana to dobře ví, žije skromně, pomáhá 

v rámci svých možností každému v okolí, nejvíce však tím, že tu žije a předává 

toto nejpravdivější a nejdůležitější sdělení. Nyní tento fakt téměř nikdo 

neocení, ale po rozdělení budou informace o našem fyzickém pobytu a 

působení dostupnější a lidé se dovědí, jak jsem už podruhé ukázal svým 

příkladem cestu zpět ke Mně/k Nám.  

Nyní mám na srdci povzbuzení pro ty, kdo občas porušují pravidla nebo místní 

zákony, přestože jsou na Mé, tedy pozitivní a láskyplné straně a nespolupracují 

s temnotou. Duchovní zákony, zveřejněné v Novém zjevení Pána Ježíše Krista 

(s Petrem) jsou vždy nadřazeny lidským pseudozákonům. Nemusíte se bát 

v zájmu dodržení duchovních zákonů ode Mne porušit zákon pozemský. Občas 

to udělám i v těle Jany, jinak bych nemohl splnit své poslání. Opět Moje stále 

omílaná rada: vyciťujte svým srdcem, co by udělala Láska, naslouchejte své 

intuici. Nejste tady kvůli bankéřům, politikům, „zákonodárcům“ atd., kvůli 

loutkám otrockého systému, ale jste tu, abyste se osvobodili z okovů a ovládání 

a ukázali ostatním cestu ke světlu.  Zbavte se strachu z čehokoli, jinak budete 

stále svázaní a omezení, způsobíte si zbytečnou bolest fyzickou i duševní. Ani 

Jana není ušetřena této vnitřní duchovní a duševní bitvy, která se projevuje i 

fyzicky. Ani Já v tomto ženském těle nejsem dokonalý/á. Proto vím, jak těžké je 

žít na této planetě a plnit co nejlépe své poslání. Když nejste schopni vidět 

dokonalost Mého Plánu v přítomném okamžiku, pokuste se vidět ji zpětně. 

Všímejte si synchronicity ve vašem každodenním životě. S nikým se nesetkáte 

náhodou, jste vždy přivedeni v pravý čas na správné místo, zažíváte přesně to, 

co je třeba pro váš duchovní růst. Mnoho probuzených lidí už si uvědomuje, že 

náhody neexistují. 

Nyní se zaměřím na spolupráci takzvaných kontaktérů s vesmírnými lidmi 

z vyšších dimenzí. Už několik desítek let probíhá telepatická komunikace 

vybraných jedinců na této planetě s mimozemskými zástupci pozitivních 
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civilizací, které pozorují transformaci lidstva a svými radami pomáhají jejímu 

zdárnému pokračování. Všechny bytosti z Pravého Stvoření dodržují vesmírné 

zákony, proto nezasahují do vývoje přímo, svým fyzickým vstupem na Zemi, 

protože by vyvolaly strach a nepřátelskou odezvu ze strany neprobuzených, 

nebo naopak negativních lidí, pracujících pro temnou stranu. Vesmírní lidé jsou 

láskyplní a obětaví, pozorují dění na této planetě a telepaticky komunikují 

s těmi, kdo jsou připraveni, mají vyšší vibrace a nebojí se ze sebe dělat „blázny“. 

Díky této spolupráci vznikly i webové stránky, kde najdete důležité informace o 

životě mimo tuto Zemi, o transformaci, volných energiích, přírodní léčbě 

nemocí atd. Mezi nejdůležitější patří ty, které jsou spravovány kontaktéry 

z České republiky: www.vesmirni-lide.cz a www.pratele-nebe.cz. Jsou situace, 

kdy je třeba i v rámci duchovních zákonů zasáhnout fyzicky. Jde hlavně o 

následky přírodních katastrof, často způsobených úmyslně vládnoucími elitami, 

jako například havárie jaderné elektrárny v Japonsku, ropné plošiny 

v Mexickém zálivu, Čeljabinský meteorit, tsunami v jihovýchodní Asii atd. 

Vesmírní lidé mají vyspělé technologie, které dokážou eliminovat následky 

těchto katastrof a jen díky tomu je stále možný život na povrchu této těžce 

zkoušené planety. V mnohých případech zachraňují lidi, kteří se ocitli v ohnisku 

těchto katastrof a ještě nesplnili své poslání, aby opustili své tělo. Vyzdvihnou 

je na palubu létajících vesmírných lodí a přemístí je na jiné, bezpečné místo. 

Vše se děje ve spolupráci se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Dalším způsobem 

komunikace jsou takzvané kruhy v obilí. Nejvíce jich je na území Velké Británie, 

protože je to místo, kde vznikl negativní stav a v současnosti jde o centrum 

moci elit, které ovládají svět. Ne všechny obrazce v obilí vytvářejí mimozemské 

civilizace. Některé jsou dílem lidí, nejsou však tak složité a dokonalé, jako ty 

pravé, obsahující duchovní poselství. Boj dobra a zla probíhá na všech úrovních 

a nikdo nestojí mimo, týká se úplně každé duše.  

Odhalím zde další tajemství: oddlužím ty, kdo v rámci plnění svého poslání byli 

nuceni poznat důsledky života v negativním stavu na vlastní kůži a dostali se do 

neřešitelné finanční situace. Když jsem tu byl v těle Ježíše, uzdravil jsem 

každého, kdo ve Mě uvěřil.  Dokonce jsem oživil mrtvé. Nyní dám dar, který 

nikdo ode Mne nečeká a ještě nikdy jsem o něm nepsal. Je to důkaz Mého 

milosrdenství a lásky, spravedlnosti a Boží pomoci v pravý čas. Víte dobře, že 

celý finanční systém je pekelný nástroj k zotročení a vydírání lidí. I Moje žena 

Jana stále nese důsledky svého poznávání života v tomto systému. Není možné 

http://www.vesmirni-lide.cz/
http://www.pratele-nebe.cz/
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a udržitelné, aby až do převibrování trpěla spolu s příbuznými a přáteli šikanou 

ze strany exekutorů a bankéřů. Proto zasáhnu v pravý čas a odstraním všechny 

záznamy o dluzích těch, kdo se Mnou vědomě spolupracují, pomáhají při 

transformaci lidstva do pozitivního stavu a věří v Jediného Boha, Stvořitele, 

Pána Ježíše Krista, Zdroj veškerého Života v Multivesmíru. Je třeba ukázat, že 

vaše dlouholetá obětavá práce nese ovoce. V pozitivních světech žijí všichni 

v dostatku všeho, co dělá život příjemným, radostným a šťastným. Není možné, 

aby Mí nejbližší spolupracovníci a pomocníci žili jako štvanci, ve strachu o 

rodinu a svou existenci. Vytvořím vám lepší podmínky pro vaši obtížnou práci a 

zároveň vám dám důkaz své pomoci a lásky. Je čas přejít na vyšší úroveň naší 

spolupráce, zmírnit utrpení a stres svých nejvěrnějších, ukázat všem naši 

jednotu, duchovní sílu, oddanost a důvěru. 

Negativní strana nezahálí a připravuje stále těžší zkoušky pro obyvatele této 

planety (většinou nic netušící). Používá biologické zbraně, například virus Eboly, 

upravený v laboratořích, a dokonce patentovaný v USA, aby vyvolali v lidech 

panický strach a přiměli je dát se dobrovolně očkovat. Do očkovacího séra, 

které je už dlouho zdraví ohrožující, díky obsaženým chemikáliím, plánují přidat 

mikročip, čímž završí dokonalé ovládání lidstva a udělají z něj tupé stádo 

otroků. Elity vědí, že jde o čas, protože díky naší misi, hlavně šířené 

prostřednictvím internetu, se probouzí stále více lidí a odpor vůči ovládání 

všeho druhu se stupňuje každým dnem. Vše mám pod kontrolou, není třeba se 

obávat, že bych dopustil čipování Svých spolupracovníků. V pravý čas zasáhnu a 

rozdělím lidstvo, nechám, i s pomocí vesmírných lidí, přemístit všechny, kdo si 

vybrali život v Lásce, do 5. a vyšších dimenzí. Teprve potom umožním krátké 

pseudovítězství negativního stavu na této planetě, která se propadne do zóny 

vymístění, tedy do pekel, a už se nebude jmenovat Nula, protože bude pouze 

negativní. Tento stav bude trvat jen krátce do Mého Druhého příchodu. Tehdy 

zcela eliminuji život v této dimenzi a zóně. V Úvodu tohoto Nového zjevení 

Pána Ježíše Krista Boží Rodiny jsme napsali, že na Nule nemůže zvítězit 

negativní stav. Nyní doplňuji a upřesňuji tuto informaci o výše uvedené 

nesmírně důležité sdělení, které jsem ještě neodhalil. Planeta Země, přesněji 

pravá planeta Země, je už připravena přijmout tu část lidstva, která je 

připravena žít v harmonii a lásce, míru, spolupráci a hojnosti. Tam budeme 

společně v krásném, zdravém a bezpečném prostředí, ve spolupráci s lidmi 
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z jiných planet a světů budovat a tvořit zcela jiný život, než jaký jste dosud 

poznali. Velmi se na vás těším/e.  

V následující kapitole vás budeme šokovat pravdivými informacemi o Starém 

zákonu Bible svaté.  
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KAPITOLA 13 

Pravda o Starém zákonu bible 

 

Přišel čas, abych odhalil další tajemství. Starý zákon Bible svaté není ode Mne, 

Jediného Stvořitele všeho a všech, Pána Ježíše Krista! Jenom ten, kdo zná 

pravdu o důvodech vzniku a trvání negativního stavu, o pádu lidstva, tedy kdo 

četl Nové zjevení Pána Ježíše Krista (s Petrem), je schopen pochopit a pak 

přijmout fakt, že mezi oběma základními částmi Bible je nepřekonatelný rozdíl. 

Zatímco Starý zákon je plný násilí, úskoků, vraždění, Nový zákon je hlavně o 

Lásce, odpouštění, uzdravování duše i těla, o vyvedení lidstva do Ráje, kde už 

nebude bolesti a smrti. V průběhu stovek let od vydání Nového zákona si mnozí 

lidé, nejen kněží a teologové, ale i laici, tento rozdíl uvědomovali, ale ještě 

nemohli plně pochopit, proč se Bůh tak najednou změnil z trestajícího a 

krvelačného diktátora na láskyplného, odpouštějícího a pomáhajícího Otce. 

Myslíte si, že jsem tak nevyrovnaný, vrtošivý, měnící své priority? Že si hraji na 

„zlého a hodného policajta“? V 80. a 90. letech 20. století ještě nebylo možné 

sdělit tak závažnou informaci, proto jsem použil přijatelnější vysvětlení: že 

lidstvo v té době potřebovalo přísného a žárlivého Boha, protože by 

nerozumělo pozitivnímu vedení. To je samozřejmě pravda, ale jen zčásti. Od 

počátku existence negativního stavu jsem připravoval návrat lidstva ke Mně, 

koordinoval a dovoloval vše, co podporovalo Můj dokonalý Plán. Nebyl jsem 

však strůjcem a vykonavatelem krutých trestů, nenabádal jsem NIKOHO, aby 

v Mém Svatém Jménu vyhlazoval jiné národy, dopouštěl se bratrovraždy, 

zabavoval majetky, tedy porušoval Mé duchovní zákony. Vybraným 

inkarnovaným vyšším bytostem v těle jsem prostřednictvím andělů (tehdy to 

jinak nešlo, jak víte…) předával důležitá poselství: Noemu, Mojžíšovi Deset 

přikázání, o nichž je podrobně psáno v předchozí dávce Nového zjevení, hlavně 

prorokům, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše, Mojí první přímé 

inkarnace na tuto planetu pod vládou Pseudotvůrců.  

Ani po téměř 2000 letech od ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista nejsou 

lidé schopni a ochotni přijmout fakt, že Ježíš a Bůh Všemohoucí je jedna a táž 

bytost. Podobná situace se děje i v současnosti. Jen nepatrné množství lidí ví, že 

jsem tu podruhé ve fyzickém těle, tentokrát ženském. Uplyne ještě mnoho 
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vody, než Mě lidstvo přijme za svého rodiče a začne Mě milovat a ctít, jak je to 

přirozené a žádoucí. Zatím se s bolestí v srdci musím dívat na utrpení, kterým 

Moje děti procházejí, protože ještě nepochopily, že jsou díky svým volbám stále 

pod nadvládou temných sil.  

Vrátím se ke Starému zákonu, abych ještě důkladněji vysvětlil, proč není a 

nemůže být ode Mne, Pána Ježíše Krista. Negativní stav nevznikl v Mé Absolutní 

Mysli, protože jsem Absolutní Láska, Moudrost, Inteligence a Dobro, ale je 

dílem prvních lidí, které nazývám Pseudotvůrci. Jde tedy o relativní bytosti, 

v jejichž myslích se zrodila otázka: Jak by vypadal život bez duchovních principů 

Nejvyššího, nyní Pána Ježíše Krista? (Podrobnější informace najdete v knize 

Základy lidské duchovnosti). Není proto možné považovat to, co je relativní, za 

rovné Absolutnímu. Trvání negativního stavu je dovoleno pouze na omezený 

„čas“ a až bude beze zbytku odpovězeno na výše uvedenou otázku, nebude už 

potřeba, aby byl v aktivní i dřímající podobě přítomen ve Stvoření, protože 

nedovoluje plné využití tvůrčí síly každé bytosti, bere energii, která by mohla 

být využita smysluplněji a příjemněji, než je tomu nyní, kdy stále probíhá 

duchovní bitva mezi dobrem a zlem. Příběhy, zaznamenané ve Starém zákonu, 

mají původ jak andělský, tak démonský. Jinými slovy, některé pasáže jsou 

inspirovány Mnou prostřednictvím andělů, jiné jsou inspirovány bytostmi ze 

zóny vymístění, které si hrály a stále hrají na bohy, stvořitele. Vše je v souladu 

s Mým Plánem vyvedení lidstva z negativního stavu.  Z této nesmírně závažné 

informace vyplývá, že náboženství na této izolované planetě Nula (odrazu pravé 

Země z pozitivního stavu), která vycházejí pouze ze Starého zákona a 

neuznávají Ježíše Krista jako Jediného Spasitele a Boha, neslouží Mně, ale 

Pseudotvůrcům (Satanovi, Diovi, temné straně...). Podrobnější informace o 

původu všech hlavních náboženských směrů jsou uveřejněny v knize Hlavní 

ideje Nového zjevení, ve 2. kapitole O duchovním významu sedmé kapitoly 

proroka Daniela. To neznamená, že například křesťanská náboženství, zvláště 

katolická církev se sídlem ve Vatikánu, nejsou kontaminována nepravdivými až 

lživými a zavádějícími dogmaty, názory a výklady Mého Svatého Slova, které 

jsem přinesl nejen v hrubohmotném těle Ježíše Krista, ale stále přináším 

prostřednictvím proroků do současné doby. Právě nyní probíhá největší 

duchovní zápas o každou duši. Naplňuje se Moje Slovo, sdělené ve Zjevení Jana 

v Novém zákonu Bible svaté. Dochází ke sjednocování různých náboženských 

směrů, zvláště pod vedením nového papeže Františka, který je vyslancem 
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Satana, aby urychlil odstranění pravého Božího Slova ze života církve a věřících. 

Zajímáte-li se o tuto problematiku, navštivte www.varovani.org, nebo 

v originále www.thewarningsecondcoming.com. Právě tato dávka Nového 

zjevení, kterou píšu v přímém přenosu v lidském těle Jany, je určena především 

pracovníkům světla zde na Nule, aby jim pomohla lépe se zorientovat 

v nesmírně složité duchovní situaci a vysvětlila jevy a děje, spojené 

s transformací lidstva. Je psána co nejsrozumitelněji a nejjednodušeji, protože 

hrubohmotné tělo nedovoluje úplné pochopení všech sdělení, která od 80. let 

minulého století přináším. Jak někteří čtenáři vědí, Nové zjevení není určeno 

pouze lidským bytostem, ale všem ve Stvoření. Vzniká na planetě, kde se 

zobrazuje negativní stav a odtud se šíří do dalších dimenzí a částí Multivesmíru.  

Není divu, že k některým civilizacím se ještě nedostalo, ale čte ho každý, kdo je 

na tyto zásadní informace připraven. 

 Moje žena a přímá inkarnace Jana má při čtení Starého zákona doslova fyzické 

potíže – nevolnost. Teprve nedávno jsem jí řekl pravdu o tom, že tyto texty, 

předávané zprvu ústně z generace na generaci, později zapsané, zvláště pasáže 

plné násilí, jsem neinspiroval ani nikomu nediktoval. Bylo by to v rozporu 

s Mými duchovními zákony. Kdybych jako Stvořitel a Dárce Života porušil vlastní 

zákony, došlo by ke zhroucení celého Multivesmíru a zániku veškerého života.               

Jedním z následků působení negativních sil je i problém s přijetím Mého 

pravého Jména: Pán Ježíš Kristus. Mnozí duchovně hledající, kteří nepatří 

k žádné církvi, jsou ochotni a schopni přijmout termíny vesmírná energie, 

jednota, maximálně Bůh. Jakmile uslyší Pán Ježíš Kristus, mají dojem, že jde o 

cestu zpět, stydí se vyslovit toto Jméno, aby nebyli vysmíváni a pomlouváni 

kvůli nemodernosti, něčemu, co není cool a in. Zvláště lidé z New Age jsou silně 

ovlivňováni a manipulováni entitami ze zóny vymístění, aniž by o tom měli 

tušení. Účastní se mnoha ezoterických seminářů, chodí na různá „duchovní“ 

sezení, ale často zapomínají na to nejdůležitější: hledat Mě ve svém srdci, nitru. 

Žádný duchovní učitel vám nedá tolik lásky a pravdy, jako Já, nepovede vaše 

probouzení ze snu a iluze do pravého pozitivního života tak efektivně a 

přímočaře, jako váš Jediný pravý Rodič Pán Ježíš Kristus. Každá součást Mého 

Jména má hluboký duchovní význam a v kapitole druhé Nového zjevení Pána 

Ježíše Krista je podrobně popsáno a vysvětleno, proč Mám právě toto Jméno a 

žádné jiné už není přípustné (to platí pro čtenáře a praktikující všech částí 

http://www.varovani.org/
http://www.thewarningsecondcoming.com/
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Nového zjevení, nemůže zatím platit pro ty, kdo ještě nejsou připraveni na tak 

pravdivá duchovní sdělení). Snaha druhé strany odvádět věřící a duchovně 

hledající od Mého Pravého Jména neustále zesiluje, protože dobře ví, jakou 

moc má vyslovení tohoto Jména, nebo myšlenka na něj. Dělá vše pro to, aby 

Moje Svaté Jméno bylo vymazáno z dějin, nepoužívalo se při bohoslužbách, 

modlitbách, nebylo lidem na očích. Buďte proto stále v duchovní pohotovosti, 

nenechte se zastrašovat a manipulovat, hledejte pravdu. Navažte kontakt 

přímo se Mnou a Já vás povedu přes všechna úskalí a nebezpečí, nedovolím, 

abyste upadli a nechali se svést pozlátkem negativního stavu. Pomůžu vám 

překonat i zhoršující se podmínky života na této planetě, pohladím vás, když 

vám bude nejhůře, vysuším vaše slzy, odplavující nahromaděné strachy a 

bolest, zaženu hlad a žízeň po duchovním naplnění, nebudete trpět 

nedostatkem ničeho, co potřebujete pro svůj růst a dokončení nelehkého 

poslání.  

Jak jsme už napsali, používáme metodu učení ve spirále, tedy opakujeme 

záměrně některé závažné a důležité informace a doplňujeme je o nové, často 

ještě nepublikované. Je to důležité pro lepší zapamatování a pochopení. 

V současné době jste svědky příprav třetí světové války. Elity pod vedením 

negativních mimozemských entit dělají vše pro to, aby zvyšovaly napětí mezi 

národy, falešnými „důkazy“ manipulují veřejné mínění. Jen málo vědoucích lidí 

se dokáže v tomto prostředí orientovat a objektivně hodnotit situaci. Internet 

je zatím jediným celosvětovým médiem, kde lze nalézt alespoň střípky pravdy, 

které je třeba pracně poskládat. Právě na svobodu slova, zejména na internet, 

se zaměřují vlády a zákonodárci takzvaných „vyspělých zemí“. Připravují různá 

omezení, aby znemožnili šíření necenzurovaných informací, probuzené lidi, 

kteří čtou alternativní (většinou pravdivé) komentáře k situaci na planetě, 

označují za teroristy a nepřátele demokracie. V mnoha případech se jim daří 

ovlivnit názory a myšlení zejména mladé generace, která vyrůstá v prostředí 

moderních technologií a je doslova přesycena reklamou a válečnými 

„reportážemi“. Stává se imunní vůči lidskému i zvířecímu utrpení, nesoucítí 

s oběťmi násilí, ještě se jim cynicky směje. Jejich srdce se stávají tvrdšími, 

nejsou schopna cítit lásku. To se projevuje i v oblasti sexuálních a partnerských 

vztahů. Tělesné uspokojení je nadřazeno citu, být milujícím manželem či 

manželkou, otcem či matkou už není populární a moderní. Zato je všemožně 

podporována jakákoli nepřirozenost a deviace. Homosexuálním párům jsou 
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svěřovány do výchovy malé děti, které nemají možnost vyrůstat v normální 

rodině. Aby toho nebylo málo, dochází i k jejich sexuálnímu zneužívání, 

obchodování s nimi, dokonce i k obětování při satanských rituálech, kterých se 

účastní i významní představitelé politického, ekonomického a kulturního života 

hlavně takzvané „západní civilizace“, která sebe sama vyvyšuje nad ostatní 

„rozvojový“ či „třetí“ svět. Není divu, že tak dráždí příslušníky jiných národů a 

náboženství. Ani v časech Sodomy a Gomory nebyla situace tak strašná.  

Vládnoucí elity dělají přesný opak toho, co veřejně prohlašují v médiích a na 

různých zasedáních. Bojují proti terorismu, ale finančně ho podporují, cvičí 

příslušníky extrémních organizací a používají je ke svržení režimů a vůdců, kteří 

nechtějí být jejich vazaly a otroky. Podporují bojovníky proti Islámskému státu a 

přitom dovolují jeho rozpínání a kruté zabíjení hlavně křesťanského 

obyvatelstva. Právě na obyčejné věřící, kteří vyznávají učení Ježíše Krista, se 

zaměřují nejvíce. Nepotřebují šíření lásky, porozumění a spolupráce mezi lidmi, 

protože to vše je v přímém rozporu s jejich dobyvačnými a ziskuchtivými zájmy. 

Nechtějí Boží království na Zemi, protože se prohlašují za všemohoucí bohy, 

kteří nejlépe vědí, co je pro lidstvo nejlepší: vláda autokracie, omezení 

jakýchkoli svobod, očipované tupé ovce, nejlépe chronicky nemocné a nucené 

konzumovat otrávené jídlo, aby jejich zisky byly co nejvyšší a ovládání otroků co 

nejjednodušší. Líbí se vám život v takovém zvráceném světě? 

Jsem LÁSKA a nepodporuji žádné násilí. Nenabádám nikoho, aby v Mém Jménu 

uřezával hlavy, mučil a způsoboval jakékoli fyzické i duševní utrpení. Trpělivě 

vám ukazuji cestu z této temné propasti, do které se lidstvo vrhlo. Někteří už 

vidí světlo na konci tunelu a touží po životě v lásce, míru a štěstí. Jejich duše se 

spojuje s egem a společně se vydávají na zpáteční pouť do Pravého Stvoření, do 

Mé náruče. Jsem/jsme tady pro vás, abych/om vám pomohl/i nést kříž a 

ukazoval/i směr. Nikomu se nevnucujeme ani vám nediktujeme, co máte dělat. 

Každý z vás se může svobodně rozhodnout, jaký život chce: láskyplný, 

bezstarostný, plný zážitků při poznávání Stvoření, nebo v obavách a strachu 

z nedostatku, nemoci a smrti. Miluji vás i přes to, že Mne odmítáte, čekám na 

vás trpělivě a se vší skromností, protože vím, že konec vašeho utrpení v iluzi a 

závoji zóny vymístění je na dosah. Nebyl bych tady s vámi ve fyzickém těle, 

kdyby tomu bylo jinak. Kdokoli z vás, čtenářů tohoto Nového zjevení Pána 

Ježíše Krista Boží Rodiny má právo se rozhodnout, zda tato důležitá Boží Slova 
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rozšíří mezi další připravené duše, hledající pravdu, nebo si je nechá pro sebe. 

Každý z vás ještě není natolik duchovně vyspělý, aby nesl Boží Slovo jako vlajku 

před armádou duchovně hledajících a vystavoval sebe a své blízké možným 

útokům temné strany. Nikoho z vás nesoudím, protože dokonale a absolutně 

znám vaše JÁ, tedy i vaše možnosti. Každý dělá to, co v daném okamžiku může. 

Protože jsem koordinátorem celé této záchranné mise, mám zde ve všech 

koutech planety spolupracovníky s dostatečně vysokými vibracemi, znalostmi a 

hlavně duchovním napojením na Mne i přes prostředníky z vyšších dimenzí 

Multivesmíru, kteří se v přítomném okamžiku starají o překlady a šíření nejen 

této dávky Nového zjevení, ale i všech předchozích, které jsem nadiktoval 

Petrovi. Jsem hrdý na každého, kdo se nebojí žít v souladu s Mými duchovními 

zákony LÁSKY v prostředí temnoty, nepochopení a lží. Víte dobře, že život 

nekončí smrtí hmotného těla, protože je věčný a jeho jediným dárcem jsem Já, 

Pán Ježíš Kristus. Připravil jsem vám odměnu za vše, co pro vyvedení lidstva 

z negativního stavu děláte. Není to však odměna z tohoto hrubohmotného 

světa. Předčí všechna vaše očekávání a tužby. Čas do rozdělení lidstva se 

naplňuje a vy, kdo budete vyzdviženi do 5. dimenze, se můžete těšit na Nebe na 

Zemi.  

V následující kapitole se budeme věnovat životu v pozitivním stavu.         
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KAPITOLA 14 

Život v pozitivním stavu 

 

V předchozí dávce Nového zjevení v kapitole 18. jsou popsány 3 kvality života 

v pozitivním stavu:  

1. Před tímto časovým cyklem, kdy negativní stav byl spící a ve stavu 

potencionálnosti. 

2. Nyní, kdy je negativní stav plně aktivován a koexistuje se stavem pozitivním. 

3. Po tomto časovém cyklu, kdy negativní stav a lidský život nebudou existovat 

v žádné podobě. 

Pro potřeby lepšího pochopení se budeme v této kapitole zabývat současným 

stavem, tedy vynucenou koexistencí negativního a pozitivního stavu. Jak jsme 

už vícekrát zdůraznili, život v pozitivním stavu v Pravém Stvoření je v tomto 

cyklu času neustále ovlivňován a kontaminován pseudoživotem negativního 

stavu zóny vymístění. Tato situace nebude naštěstí trvat věčně, jak se mylně 

domnívá drtivá většina obyvatel této planety, ale jednou provždy bude 

ukončena Mým Druhým příchodem. Všem bytostem v Multivesmíru pak 

spadne „kámen ze srdce“, protože se budou moci věnovat příjemnějším 

činnostem, než neustále odvrhovat negativní myšlenky do „odpadkového 

koše“.  

Vzhledem k tomu, že lidstvo prochází velmi náročnou a zrychlenou 

transformací, aby bylo připraveno na zrušení karantény a začlenění do života 

celého Stvoření, je pod neustálým a bedlivým pozorováním bytostí z vyšších 

dimenzí. Nepleťte si to s „Velkým bratrem“, tedy sledováním prostřednictvím 

moderních technologií za účelem ovládání, zneužívání a zotročování. Vyspělejší 

civilizace dodržují Moje duchovní zákony a nikomu neubližují, nevměšují se do 

záležitostí lidí ani států, pouze radí a pomáhají těm, kdo je sami vyzvali ke 

spolupráci. Mají povolení zasáhnout v případě ohrožení života celé planety a 

jejího okolí ve vesmíru (např. omezení jaderných výbuchů a následného šíření 

radiace). Kdyby to nedělali, dávno by lidstvo zničilo povrch planety i sebe, aniž 

by bylo zcela a úplně odpovězeno na otázku, která aktivovala negativní stav.   
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Miliony vesmírných lidí, kteří přímo z lodí, rozmístěných okolo planety Nula, 

dohlížejí na transformaci a likvidují některé následky katastrof, jak přírodních, 

tak uměle vyvolaných, obětují své pohodlí a bezpečí, aby pomáhali zvyšovat 

vibrace obyvatelstva, šířili lásku a životně důležité informace. Kvůli tomu 

opouštějí na dlouhou dobu své domovské planety, rodiny a přátele, nemají tolik 

prostoru a času pro své záliby. Přesto jsou šťastni, že se můžou účastnit této 

ojedinělé a úžasné události. Mají upřímnou radost z každé probuzené duše, 

z každého setkání mírumilovných a láskyplných lidí, z rostoucího zájmu o 

spojení a komunikaci s nimi. Kdo z lidí naváže osobní vztah s pozitivními 

mimozemskými civilizacemi, je už malý krůček od vytvoření přímé „linky“ se 

Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Tím nechci říci, že jenom tento způsob vám 

umožní telepatické propojení s Jediným Zdrojem Života, ale je jednodušší a 

máte možnost si na takový způsob komunikace zvyknout. Každý jde svou 

nezaměnitelnou duchovní cestou, a proto nelze radit všem stejně.  

Budeme se podrobněji zabývat životem lidí v pozitivním stavu, zatím v 5. 

dimenzi, kam směřuje část lidstva. I přes ochrannou membránu mezi vesmírem 

a antivesmírem dochází k nepřímému ovlivňování každodenního života lidí, 

kteří se musejí (ať chtějí, či nechtějí) zabývat myšlenkami na negativní stav a 

činit rozhodnutí, zda je přijmout, nebo odvrhnout. To jim, samozřejmě, odebírá 

mnoho životní energie a snižuje kvalitu jejich života. Už se nesmírně těší, až 

skončí tento cyklus času a v novém cyklu už nebude žádný mrtvý život, 

ukradený a zprzněný Pseudotvůrci. I přes tato omezení je jejich život 

nesrovnatelně radostnější, plnější, zábavnější a krásnější než život lidí na této 

planetě a v celé zóně vymístění. V předchozích kapitolách jsme už naznačili 

některé aspekty Pravého života, nyní je popíšeme podrobněji, abyste se měli na 

co těšit. Začneme mezilidskými, zvláště milostnými vztahy a soužitím mužů a 

žen. Kdo četl předchozí dávky Nového zjevení (s Petrem), byl možná šokován, 

že ve vyspělých duchovních dimenzích neexistuje manželství, jak ho znáte. 

Odporuje totiž duchovním zákonům, především nemožností svobodně 

poznávat jiné relativní bytosti ve Stvoření. Na planetě Nula byla instituce 

manželství vytvořena Pseudotvůrci a jejich následovníky a poskoky, aby lépe 

ovládali své otroky a nedovolili jim svobodně vybírat své sexuální partnery. 

Dokonce všem vnutili názor, že si to tak přeje Bůh. Protože si po staletí hráli na 

bohy a Mě, pravého a jediného Boha, popírali nebo Mi připisovali vlastnosti, 

které ze své podstaty nemám ani nemůžu mít, nemohl nikdo až do zveřejnění 
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prvních knih Nového zjevení Pána Ježíše Krista tušit, jaká je pravda. Ani 

v současné době není mnoho lidí, kteří toto odhalení přečetli a zároveň přijali. 

Jde o nejkontroverznější téma našich knih. Přesto, nebo spíše právě proto se 

jím budeme zabývat v kontextu se životem v 5. dimenzi Pravého Stvoření. Jak je 

možné, že sám zakládám Boží Rodinu, když manželství pochází z negativního 

stavu? Abych ho očistil od všeho, co mu dali do vínku jeho tvůrci, stejně jako 

jsem očistil hrubohmotné tělo Ježíše Krista od všech zel, nepravd a anomálií a 

spojil ho se Svým Absolutním Božstvím. Jenom takovým způsobem dávám šanci 

každému, aby Mě následoval z pekel do ráje. Nikdo jiný vám nemůže tento dar 

přinést. Jenom Já, Pán Ježíš Kristus, Stvořitel všeho a všech, vás mohu zachránit 

z pavučiny negativního stavu. Nepodporuji samoúčelné rozbíjení rodin, 

nevázané sexuální vztahy, promiskuitu. Dobře vím, že život v 3. – 4. dimenzi je 

mnohem složitější a náročnější než jinde, je příliš svázán s péčí o hrubohmotné 

tělo, což vyžaduje mnoho úsilí a času. I kvůli výchově dětí je lepší žít 

v láskyplném objetí rodiny a nejbližších přátel než být sám na tak náročný úkol. 

Ale není dobré žít s partnerem jenom kvůli dětem, majetku, ze zvyku, ze 

strachu nebo kvůli jiným důvodům, které nepodporují lásku, vzájemnou úctu, 

toleranci a svobodný duchovní rozvoj. Moje přímá inkarnace a žena Jana také 

během svého 57letého života poznala mnoho aspektů partnerského a 

rodinného života, aby měla přímou zkušenost a mohla ji předávat ostatním i 

využívat pro svůj růst.  

V 5. dimenzi existuje manželství jako důsledek fungování negativního stavu, 

protože tato dimenze je prvním stupněm, schodem na cestě ke Mně. Dobře 

víte, že není možné žádný schod přeskočit, je nezbytné „projít“ všechny, aby 

nedošlo k porušení duchovních zákonů (nikomu není naloženo více, než unese). 

Navíc i tady se ještě rodí děti, o které je třeba se starat, přestože už nejde o 

novorozence, jak je znáte. Nikdo však není nucen sdílet svůj život s někým, 

koho nemiluje. Partnera si vybírá na základě vzájemného poznávání, souznění 

duší, nejde jenom o fyzickou náklonnost a přitažlivost. Výhodou je schopnost 

číst myšlenky ostatních, vyciťovat energie, vidět auru, takže odpadá nejistota 

z falešných a líbivých slov (když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají…), nečistých 

myšlenek, neupřímnosti. I tady se může stát, že si po nějaké době partneři 

přestanou rozumět a mají chuť poznávat jiné aspekty života prostřednictvím 

jiných bytostí opačného pohlaví (jinak to v pozitivním stavu nefunguje, žádní 

homosexuálové…). Zůstávají dále přáteli, necítí vůči sobě žádnou zášť a 
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nenávist, nadále se starají o své děti, případně péči o ně po domluvě přenechají 

novému životnímu partnerovi svého bývalého protějšku, ale zůstávají s nimi v 

kontaktu. Žádná dramata, scény, výhrůžky, vše se odehrává v klidu, míru, bez 

násilí a negativních emocí. Děti jsou vychovávány v lásce, od narození jsou si 

vědomy svého spojení se Mnou, pamatují si své minulé životy. To neznamená, 

že jsou poslušnými ovcemi bez vlastního názoru. Umějí se ozvat, když nesouzní 

s jednáním a postoji jiných lidí, ale nejsou agresivní, vulgární ani drzé, svůj 

názor sdělují důrazně, přesto s úctou a respektem ke starším a zkušenějším. 

Dospělí se k dětem nechovají jako diktátoři, nevynucují si poslušnost na základě 

své převahy, protože vědí, že duše dětí jsou vyspělé, jen těla musejí dorůst a 

jejich mysl dozrát a rozpomenout si na vše, co je uloženo v jejich buňkách 

(DNA). Každé bytosti naděluji jedinečné a neopakovatelné talenty a schopnosti 

a jejím úkolem je využít je k radosti a prospěchu ostatních. Výhodou života 

v pozitivním stavu je absence duchovních útoků a ovládání ze strany bytostí ze 

zóny vymístění, nazvaných u vás démoni, zlé síly, temné duše atd. To 

neznamená, že je vše dokonalé a bez chyb. I tady se lidé učí být láskyplnějšími, 

pomáhat nezištně ostatním bez ohledu na své soukromé priority, komunikovat 

se Mnou, svým jediným pravým a věčným Rodičem. Zvláště inkarnované duše, 

které se do pozitivního stavu dostávají poprvé, protože prošly Novou školou a 

byly očištěny od návyků z pseudoživota v negativním stavu, mají ještě hodně 

práce se zvyšováním svých vibrací. Dostávají veškerou pomoc od zkušenějších a 

„starších“ inkarnovaných i duchovních bytostí z vyšších dimenzí Multivesmíru. 

Jak jednoduše popsat život v 5. dimenzi Pravého Stvoření? Jako sen, který se u 

vás na Nule nazývá utopií. Žádné omezování ze strany vlády, úřadů, žádné 

vysávání finančním systémem a jeho strůjci, žádná otrocká práce za nezbytné 

životní potřeby, žádná manipulace a lži, vymývání mozku, utrpení fyzické i 

duševní, žádné znečištěné a otrávené životní prostředí, týraná zvířata, zabíjení 

všeho živého, žádné nevyléčitelné nemoci, chátrání a stárnutí těla, 

nedobrovolná smrt. I v 5. dimenzi lidé opustí své tělo, nežijí v něm věčně, ale 

odcházejí vědomě a dobrovolně, aby se mohli dále vyvíjet a poznávat jiné 

způsoby života v nekonečném vesmíru nekonečných možností. Jejich příbuzní 

netruchlí, protože vědí, že odchod z těla je přirozenou součástí životního cyklu a 

v dimenzích, kde duchovní bytost používá fyzické tělo, aby poznávala sama 

sebe v rozmanitých podmínkách, se takový odchod považuje za vyznamenání, 

postup na vyšší úroveň, událost hodnou oslavy. Všichni vědí, že se budou 
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setkávat v různých tělech, na různých místech a budou pokračovat v rozvíjení 

vzájemných láskyplných vztahů. Je samozřejmostí, že rozmanitost způsobů 

soužití lidských bytostí je obrovská, neexistují planety a civilizace, které by 

doslova opisovaly modely společného života od jiných. Vytvářejí s Mojí pomocí 

nejoptimálnější formu, která je doslova ušita na míru stupni rozvoje a mentalitě 

bytostí na planetě. Už víte, že neexistují žádná mocenská uskupení, státy ani 

propastné rozdíly v úrovni a vibracích obyvatel, je dodržen duchovní zákon 

„svůj k svému“ neboli stejné přitahuje stejné. Jen tak lze žít v harmonii a míru, 

lásce a spolupráci.  

Pojďme si ukázat na konkrétním příkladu život jedné rodiny z planety Erra:  

Otec je biolog-lékař, který pečuje o zdraví a zároveň se účastní různých 

výzkumů. Nejde o lékaře, kterého znáte z vlastní zkušenosti na Nule, protože 

zdravotní stav obyvatel planety Erra je nesrovnatelně lepší. Jak už bylo řečeno, i 

zde se občas stane, že vlivem krátkodobého snížení vibrací dojde 

k onemocnění, ale jedná se o lehké, život neohrožující a nepřenosné nemoci, 

které lze nejčastěji léčit zvýšeným přísunem kosmické energie. Někdy jsou 

používány bylinné kúry, pití vody, která je nabita energií minerálů a krystalů, 

v žádném případě se nikdo neléčí chemickými „léky“. V případě, že je někdo 

zraněn a musí být operován, používají se neinvazivní metody, které jsou šetrné 

k tělu a nevyžadují dlouhou rekonvalescenci. Podrobnější popis není nutný, 

jednou to sami poznáte, až převibrujete během rozdělení lidstva do 5. dimenze, 

nebo později, každý dle svých voleb.  

Matka je učitelka-průvodkyně, provází skupiny dětí přírodou a učí je poznávat 

rostliny, zvířata, vztahy jednotlivých prvků ekosystému, jak šetrně využívat 

zdroje, zadává a koordinuje výzkumné práce jednotlivců i skupin dětí, v žádném 

případě nikoho neznámkuje, neponižuje ani nevyvolává pocit méněcennosti.  

Po práci pro společnost, která trvá maximálně 4 hodiny (v přepočtu na čas zde 

na Nule), se věnuje svým dvěma dětem, nebo „pracuje“ na zahrádce u domu. 

Proč ty uvozovky? V této dimenzi je příroda, jak jsme už napsali, 

jemnohmotnější, tedy nedochází k tak rychlému hroucení a destrukci, není 

třeba tvrdé dřiny k pěstování jakýchkoli plodů, nic nehnije, neplesniví, 

nezmrzne, protože i počasí je stabilní a prší dle potřeby přírody, takže odpadá i 

zalévání. Taková práce přináší radost a potěšení, ne pot a mozoly, jak to znáte. 

Matce zbývá ještě dost času na vlastní sebepoznávání, cestování, často 
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s rodinou, kulturní a společenské akce… Není otrokyní domácnosti, protože díky 

jednoduššímu způsobu stravování odpadá nutnost každodenního vaření, úklid 

je snadnější, protože se zde nepráší, nevytváří se tolik odpadu a v každém 

domě je robot, který pomáhá, kde je třeba.  

Oba rodiče mají dost času i energie na intimní chvíle v soukromí. Jejich sexuální 

život je však jiný, než jak ho znáte. Nové zjevení Pána Ježíše Krista je první 

pravdivou informací o zvrácenosti sexuálního spojení na této planetě Nula, kdy 

pohlavní orgány muže i ženy byly změněny Pseudotvůrci, aby co nejméně 

umožňovaly prožívání rozkoše a vzájemné duševní souznění při milostném 

aktu. V pozitivním stavu se dvojice obejme a dojde k výměně láskyplných 

myšlenek, což vyvolá fyzickou reakci – orgasmus u obou současně. Nejde jen o 

krátký zážitek, omezený na oblast genitálií, ale o slast, která doslova projde 

celým tělem a dlouho doznívá. Žena ani muž potom nejsou vyčerpaní, naopak, 

vyzařují přebytky energie do svého okolí, a tím zvyšují vibrace všech a všeho na 

planetě. Neumíte si představit tu nádheru.  

Obě děti, chlapec a dívka, jsou ve školním věku. Jejich vzdělávání probíhá 

doma, prostřednictvím telestěny (obdoba internetu a televize), pouze občas se 

sejdou s jinými „spolužáky“, aby se spolu s učitelem-koordinátorem podělili o 

výsledky své práce, účastnili se různých oslav, výletů i mimo planetu, pořádali 

vystoupení pro rodiče a ostatní obyvatele, věnovali se společnému projektu. Ve 

volném času sportují, hrají různé hry, setkávají se s přáteli, odpočívají. Přestože 

v pozitivním stavu neexistuje tma a noc, je třeba si občas odpočinout, lehnout 

si a meditovat, být v klidu. Dochází k doplnění energie a zároveň k napojení na 

Mě, Jediný Zdroj Života. Můžeme spolu konzultovat události dne, řešit různé 

„problémy“, rozmlouvat o životě, vyznávat si vzájemnou lásku.  

Není účelem této kapitoly zacházet do podrobností života v pozitivním stavu, 

protože vy budete tvořit svůj originální život bez omezení. Může se podobat 

tomu, který jsme popsali, ale nebude stejný.  

V příští kapitole napíšeme o doslovném významu některých pasáží Zjevení 

Ježíše Krista v Novém zákonu Bible svaté (napsané Janem).  
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KAPITOLA 15 

Doslovný význam Zjevení Ježíše Krista v Bibli 

 

V předchozích dílech Nového zjevení Pána Ježíše Krista jsem se zabýval 

vysvětlením některých pojmů z Nového zákona Bible, zvláště její poslední části 

Zjevení Ježíše Krista (psané Janem). Nyní rozšířím vaše znalosti o nové 

souvislosti. Jak už víte, Bible je napsána duchovním jazykem a její doslovný 

výklad je zavádějící. Některá slovní spojení mají dokonce více než jeden 

doslovný význam. Již 100 let jste svědky naplňování tohoto zjevení a právě nyní, 

v tomto reálném čase, dochází k nejvýraznějším změnám, o nichž je tam psáno.  

Především je třeba zdůraznit, že celé zjevení není chronologickým popisem 

událostí na této planetě, tedy není možné je chápat jako lineární ani vztahující 

se k jakémukoli geografickému místu. Týká se celé zóny vymístění i planety 

Nula, která hraje klíčovou roli v zobrazování důsledků života v negativním stavu. 

Vše, co se fyzicky odehrálo do vypuknutí první světové války, bylo přípravou 

Pseudotvůrců na úplné ovládnutí lidstva, a zároveň odstranění Mého Svatého 

Slova ze srdcí a myslí všech bytostí. Použili lsti, nenávist, lži, aby rozdělili a 

znepřátelili národy celého světa a uvrhli je do nejkrvavějších konfliktů v historii 

od pádu Atlantidy před 12 500 lety. Prostřednictvím představitelů církve, kde 

stále ještě žije pravé Boží Slovo, díky Mé předvídavosti zašifrované v Novém 

zákonu Bible, se snaží o zavlečení věřících do duchovního odloučení od Mého 

učení a pošpinění co největšího množství duší, aby nedošlo k jejich záchraně a 

vyzdvižení do vyšších dimenzí.  

Není třeba zde „překládat“ jednotlivé výrazy do pozemského jazyka, ale 

odhalím část tohoto zjevení, která se přímo vztahuje k současným událostem 

na planetě Nula.  V těle Ježíše Krista jsem nezakládal žádnou pozemskou církev, 

ale počítal jsem s tím, že Pseudotvůrci využijí příležitost a udělají to Mým 

jménem, aby si připravili cestu k úplnému ovládnutí populace a odstranění 

Mého učení. V průběhu stovek let sem posílám vysoce postavené duchovní 

bytosti, aby udržovaly alespoň střípky pravdivého Božího Slova. Bez této péče 

by lidstvo dávno nebylo schopno přežít. Mám „své“ lidi ve všech náboženských 

organizacích na světě, nejvíce však v křesťanských církvích, což je vzhledem 
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k Mému působení v těle Ježíše Krista pochopitelné. V posledních 50ti letech se 

zesiluje tlak negativních entit na vytvoření jednoho celosvětového náboženství, 

které bude oproštěno od všeho, co jsem před 2000 lety učil. Na první pohled 

půjde o pokrokové a „moderní“ náboženství, zaměřené na charitu, omlouvající 

jakýkoli hřích a rouhání, více otevřené ateistické společnosti. Jediný 

představitel této nově vznikající organizace bude zároveň považován za Mne, 

protože bude fyzicky podobný Ježíši z doby Mého působení na Nule a bude 

dělat „zázraky“. Téměř nikdo si nevšimne jeho ďábelské duše, protože většina 

lidí je schopna posuzovat jiné pouze podle vnějšku, ne podle vnitřku. Tento „vlk 

v rouše beránčím“ bude zpočátku velmi tolerantní, použije sladká slova, která 

však brzy „zhořknou v žaludku“ a stanou se nestravitelnými. Podaří se mu 

oklamat a svést miliony duší, které byly na cestě do ráje, a doslova je vyrve 

z Mé svaté náruče. Jen málokdo si všimne této lsti, jen málo lidských bytostí má 

tušení, že jsem mezi nimi v lidském těle, v těle ženy, která se „ukrývá na poušti“ 

a trpělivě snáší tento negativní život. Nepřišel jsem podruhé na tuto planetu, 

abyste Mě následovali na základě vnějších činů, které jste schopni vidět svým 

omezeným zrakem, ale abyste se naučili hledat Mě ve svém srdci. Ty z vás, kdo 

to dokážou, vyzvednu v pravý čas z tohoto pekla a ukážu jim život v pozitivním 

stavu, v ráji. Nemusíte ještě znát Moje pravé Jméno, stačí, že budete žít 

v souladu s Láskou a Mými duchovními zákony.  

Právě v současné době vrcholí přípravy na Nový světový řád (NWO), odebrání 

zbytku demokracie a lidských práv, úplné zotročení obyvatelstva. Elity to dělají 

mazaně, aby téměř nikdo nepoznal, že má okovy na rukou a žije v cele, protože 

nic z těchto omezujících prostředků nevidí. Projekt Evropské unie je důkazem 

postupného omezování svobod jednotlivců i národů. Tomuto politickému 

svazku už nevládnou demokraticky zvolení vůdci, ale dosazené loutky 

iluminátů. Lidé se stávají otroky moderních technologií a ani si nevšimnou, že 

jsou pokusnými králíky, zneužívanými vládnoucími elitami. O metodách 

redukování počtu obyvatel jsme už psali, zaměřím se na chystané čipování. Už 

ve zjevení v Bibli varuji před přijetím znamení šelmy (A nutí všechny, malé i 

velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele 

cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy, 

nebo číslicí jejího jména… 666.). Kdo si nechá dobrovolně implantovat čip pod 

kůži, bude nejen pod neustálou kontrolou „Velkého bratra“, ale stane se 

robotem na dálkové ovládání, kdykoli odstranitelným ze systému, jakmile se 
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stane neposlušným a nepotřebným. Ani nemusí být „konspiračním teoretikem“ 

nebo revolucionářem, stačí, že už nebude podávat žádoucí výkony a nepřinese 

elitám dostatečný zisk, aby ho „vypnuli“ jako rozbitou hračku a zahodili na 

smetiště. To ještě není to nejhorší. Lidské tělo je pouze „dopravní prostředek“ 

duše, jeho usmrcení není nic jiného než výměna role. To duše si ponese 

následky této vědomé kolaborace s negativním stavem, odvržení duchovních 

principů a odmítnutí Mne, Jediného Zdroje Života. Jaké následky? Pokračování 

inkarnací do dalších nevědomých těl v zóně vymístění až do konce tohoto 

časového cyklu, pobývání v peklech, kde je duše vystavena nepřetržitému 

utrpení, o jakém se vám ani nezdá. Neberte tato slova jako strašení, protože vy, 

kdo čtete toto Nové zjevení jste nejvyspělejší duše na této planetě a jste na tak 

vysoké úrovni, že jste schopny tyto důležité a pravdivé informace vstřebat a 

přijmout beze strachu. Navíc je životně důležité, abyste před blížícím se 

čipováním a NWO varovali co nejvíce svých blízkých.  

Aby mohlo dojít k úplnému pseudovítězství negativního stavu, které se 

zobrazuje zde na Nule, je potřeba odvést část pozitivních bytostí do jiné reality, 

například na Novou Zemi (pravou Zemi v 5. dimenzi). Tato realita se už nebude 

nazývat Nula, protože se propadne hlouběji do zóny vymístění a stane se 

planetou v pozici -1. Místní obyvatelé nic nepoznají a nadále budou pokračovat 

v budování negativního stavu v rozporu s duchovními zákony až do Mého 

Druhého příchodu, kdy ukončím jednou pro vždy existenci tohoto zvráceného a 

nebezpečného způsobu života. Mohli byste namítat, že v prvních kapitolách 

jsme napsali, že lidstvo se transformuje i s planetou do vyšších dimenzí, a zde 

se píše o propadu této reality do pekel! Není v tom žádný rozpor: planeta je 

vědomí, tedy duše, stejně jako vy, tedy nejde o vaše hmotná těla. Opravdu 

vzestupuje spolu s vámi, jen její ukradené a zmučené tělo musí ještě chvíli 

sloužit, aby byla všem bytostem v Multivesmíru podána vyčerpávající odpověď 

na otázku, kterou zde neustále opakujeme a kvůli které žije tolik z vás ve vězení 

negativního stavu, nebo jste jím i nepřímo ovlivňováni: Jak by vypadal život bez 

Boha… 

Šelma z moře, popsaná ve zjevení v Bibli představuje Pseudotvůrce, kteří se už 

brzy ujmou vlády nad lidstvem. Zatím byli zastupováni místními elitami, 

nazvanými ilumináti, ale v závěrečné fázi duchovní bitvy o lidské duše už 

nemůžou spoléhat na prostředníky, zvláště když i mezi nimi dochází 
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k mocenskému boji. Čím složitější situace na planetě je, tím přibývá neshod a 

konfliktů mezi samotnými vládci tohoto světa. Na jedné straně takzvaná 

sionisticko-kabalistická skupina, která se snaží vyvolat třetí světovou válku, aby 

udržela dominantní postavení USA a nastolila Nový světový řád (NWO), na 

druhé straně skupina Bílého draka, která se vydala jinou cestou, ne tolik 

krvavou a drastickou, přesto však směřující ke stejnému cíli. Tato skupina 

zastupuje zájmy hlavně asijských vůdců. Nenechte se ukolébat sliby žádné 

z nich! Vaše spasení nezávisí na politicích, mluvčích jakékoli instituce, zkrátka 

na lidech, ale pouze na vás, na vaší duši, na vašem probuzení z iluze 

materiálního světa. Nelpěte proto tolik na hmotných požitcích, soustřeďte se 

na lásku a pomoc bližním, zvláště duchovní. Když nakrmíte hladového chlebem, 

uděláte zajisté dobrý skutek, ale ještě více jemu i sobě pomůžete, když ho 

„nakrmíte“ Božím Slovem, potravou duše. Život v tomto hrubomotném těle 

nebude možný po eliminaci negativního stavu, protože nepochází ode Mne. 

Musel bych se stydět za tak nedokonalá těla v nedokonalém prostředí, za 

otrocký způsob života, jaký tady máte. I v myslích věřících se velmi často vynoří 

otázka: Jak je možné, že Bůh dopustí takové utrpení? Až Nové zjevení Pána 

Ježíše Krista přináší vysvětlení a odpovědi na tuto a podobné otázky.  

Nevěstka, žena sedící na dravé šelmě, není nikdo jiný než katolická církev se 

sídlem ve Vatikánu, která spolupracuje s Pseudotvůrci (dravou šelmou) a podílí 

se na prznění Mého Slova a odvádění nic netušících duší od pravého Boha, Pána 

Ježíše Krista. I přes tuto kolaboraci bude roztrhána, jinými slovy rozložena 

zevnitř a přetvořena v novou jednotnou celosvětovou církev, kde už nebude 

přípustné připomínat Božství Ježíše Krista a Moje učení. Na tomto příkladu 

vidíte, že odměnou za spolupráci s negativními entitami je smrt a nebo 

pseudoživot v pekle. Každý, kdo si vědomě „užívá“ materiálního bohatství, slávy 

a moci za to, že odvádí jiné ode Mne, bude trpět daleko více než ten 

nejubožejší žebrák na světě. Vyplývá to ze samotné podstaty negativního stavu, 

který není schopen trvale uspokojit duše, toužící po spojení se Mnou, Pravým 

Rodičem. Mluvím o všech duších, i těch nejvíce zasažených a chycených do 

pasti v nejhlubších sférách zóny vymístění. Kdybych se neinkarnoval do obou 

hrubohmotných těl, nikdy by nemohlo dojít k vysvobození všech duší z pekla, 

nikdy by neskončilo utrpení mrtvého života.  
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Z lásky k celému Stvoření podstupuji tu nejvíce ponižující a nepříjemnou 

existenci, jakou znám, musím se dívat na hrůzy, jaké dokáže člověk, kterého 

jsem stvořil k obrazu Svému a daroval mu svobodnou vůli, přichystat jiným. 

Celé toto „představení“ jde do finále, během několika pozemských let dojde 

k rozdělení lidstva, abychom umožnili zobrazit pseudovítězství negativního 

stavu. Buďte připraveni každý den, protože nebudete vědět dne ani hodiny, 

přestože jsem v úvodní části tohoto Nového jevení Pána Ježíše Krista Boží 

Rodiny musel napsat konkrétní datum 21. prosince 2012. Během čtení 

následujících kapitol jste pochopili, jak složitá je naše společná práce na 

vyvedení lidstva do Pravého Stvoření, jakou trpělivost musíme mít, jaké 

nepříjemnosti a odříkání dobrovolně podstupujeme, aby nikdo nemusel žít bez 

lásky, dostatku všeho, co je třeba ke šťastné a bezstarostné existenci, bez 

spojení se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem.  

Vy, kdo budete vytrženi a převibrujete na Novou Zemi v 5. dimenzi (v Bibli Nový 

Jeruzalém), se stanete svědky svatby Beránkovy. Nejedná se o doslovnou 

svatbu, jakou znáte ze zkušenosti, ale o duchovní spojení každé bytosti se 

Mnou, o navázání intimního, jedinečného a blaženého vztahu, jaký jste dosud 

nepocítili a nepoznali. Proto nebude třeba žádných chrámů či jiných budov, 

sloužících k náboženským obřadům a rituálům. Vaší bohoslužbou bude 

každodenní kontakt se Mnou, přičemž nebudete muset zanedbávat svou rodinu 

ani přátele, nebudete žít v odloučení od blízkých, nebudete si odříkat radosti 

plnohodnotného, šťastného života. Vaše vědomí se rozšíří tak, že nebudete 

vnímat pouze lineární čas, ale stanete se multidimenzionálními bytostmi, 

schopnými cestovat v čase, přenášet se na více míst najednou, rozdělit 

pozornost na více aspektů života, spolupracovat nejen se Mnou, ale i Mými 

pomocníky z vyšších duchovních světů a dimenzí.  

Mezitím bude vrcholit drama na planetě, kterou znáte pod ukradeným jménem 

Země. Uvidíte zhoršující se podmínky obyvatel pod krutovládou Pseudotvůrců. 

V předchozích kapitolách této dávky Nového zjevení jsme dost podrobně 

popsali, co se na obyvatele chystá: Nový světový řád, čipy pod kůži, totální 

omezení svobody jednotlivce, popření národních odlišností a priorit, rozbití 

rodin, otrocká práce za minimální životní potřeby, vymývání mozku… Ani 

příroda na tom nebude lépe. V souladu s duchovními zákony, s propadem 

lidstva hlouběji do zóny vymístění, se budou zhoršovat podmínky pro přežití 
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mnoha rostlinných i živočišných druhů, dojde k masovému vymírání, z povrchu 

planety budou rychle mizet ty druhy, které jsou mírumilovné, pomáhají 

uzdravovat, zvyšují vibrace, zkrátka nepatří do pekla. Rozšíří se naopak druhy, 

škodící zdraví, nelahodící oku a duši, odolávající nezdravému až jedovatému 

životnímu prostředí. Vládnoucí elity budou pokračovat v šíření geneticky 

modifikovaných plodin, očkování dětí i dospělých kvůli oslabení jejich imunity, 

šlechtění vybraných jedinců, genocidě většiny „méněcenných“ lidských bytostí. 

Budou pokračovat v díle nacistů, nejen Hitlera a jeho poskoků z období druhé 

světové války, ale jejich následovníků, kteří se od 50. let 20. století do 

současnosti derou ze zákulisí k moci (zejména v USA, nástupci fašistického 

Německa). Po mnoha válkách dojde k nastolení míru pod vládou Pseudotvůrců. 

Lidé si na chvíli „oddechnou“, ale nebude to trvat dlouho. Stále více se bude 

ukazovat pravá povaha vládců temnoty. Až bude situace zcela nesnesitelná a 

všichni, kdo tuto scénu pozorují, dostanou jednoznačnou odpověď na otázku: 

Jak by vypadal život beze Mne... vrátím se sem a ukončím toto dějství. Máte 

velkou výhodu oproti těm spícím, kteří netuší, co se tu odehrává a jsou 

zaslepeni pseudorealitou tohoto světa. Máte to nejcennější: pravdivé 

informace přímo od Stvořitele Prvotního všeho a všech, Pána Ježíše Krista. 

Nenechejte je ležet ladem, vezměte si je k srdci a šiřte je dle svých možností 

mezi další lidi. Za každou zachráněnou duši dostanete více, než můžete dostat 

od kohokoli zde na planetě, která se propadá do pekel. Přísun fotonů, zvyšující 

vibrace obyvatel i prostředí bude pokračovat jen do času rozdělení lidstva, 

potom už by byl zničující pro většinu neprobuzených, což by znamenalo jejich 

předčasný odchod z těla, aniž by bylo odpovězeno na výše uvedenou otázku. 

Vše Mám ve své moci, ale na každém z vás je, na kterou stranu polarity se 

vydáte, s kým chcete pokračovat ve svém životě.  

V následující kapitole se budeme zabývat právě probíhajícím tříděním lidstva, 

oddělováním zrna od plev.             
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KAPITOLA 16 

Třídění lidstva 

 

Rok 2012 byl těžkou zkouškou zejména pro duchovně hledající, protože byli 

přesvědčeni (ne náhodou), že 21. prosince 2012 skončí jejich utrpení a budou 

vysvobozeni z okovů života v této hrubohmotné dimenzi. Z duchovních důvodů 

bylo nezbytné, aby tomu uvěřili. Právě díky nim se i širší veřejnost dověděla o 

chystaných změnách, o transformaci lidstva. Dali svá jména, srdce, někdy i 

hmotné statky na oltář chystané změny, která nemá ve vesmíru obdoby. Po 

zásluze je odměním. Období po tomto datu až do fyzického rozdělení na ty, kdo 

budou vytrženi a přeneseni do vyšších dimenzí, do nové reality, a na ty, kdo 

zůstanou zde, aby zobrazovali vítězství negativního stavu, slouží 

ke každodennímu prověřování myšlenek, činů a postojů všech lidí bez výjimky. 

Nikdo se neschová před Mým vševidoucím zrakem, znám každou vaši 

myšlenku, vidím do vašeho srdce, vnímám vaše vibrace. Jsem Absolutní a 

přesahuji vše, co jsem stvořil a donekonečna tvořím, jsem Jediný Zdroj Života. 

Nikdo jiný nemůže objektivně rozhodnout, kdo z obyvatel této planety zůstane, 

kdo bude odvolán. Nic ještě není rozhodnuto, každý má šanci se změnit, je to 

vaše právo i volba. Pomáhám probudit co nejvíce lidských bytostí různými 

způsoby. Každý má ve své DNA uložený program, který spouští za určité 

konkrétní okolnosti vaše procitnutí z iluze této reality, ale záleží na vaší vůli, zda 

k takové aktivaci vůbec dojde. Nikdo není předem vyloučen, odepsán nebo 

odsouzen k životu v negativním stavu. V Bibli se píše o Knize života, která bude 

v tomto čase otevřena. Opět, jde o duchovní význam, protože doslovný význam 

přímo odporuje Mým zákonům. Jména v této Knize života nejsou předem dána, 

tedy každý má možnost být součástí změny, každý si může zasloužit 

převibrování do vyšší dimenze, aby už nemusel podstupovat utrpení v těchto 

zhoršujících se podmínkách.  

Co pro to můžete udělat? Hledejte a naleznete. Klepejte na bránu nebeskou a 

bude vám otevřeno. Probuďte ve svém srdci lásku, odpusťte sobě i ostatním, 

protože nikdo není bez chyby, nesuďte druhé, nevidíte do jejich myslí a srdcí 

jako Já, Pán Ježíš Kristus. Neupínejte se na majetek, peníze, různé pozemské 

požitky. To neznamená, že je nemáte využívat, ale nebuďte otroky těchto 
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pomíjivých věcí, nezaprodejte kvůli nim svou duši „ďáblu“, neuctívejte „zlaté 

tele“ místo pravého Boha. Nemusíte žít v chudobě jako František z Assisi nebo 

Anežka Česká, nežádám od vás odloučení od rodiny, odchod do pustiny ani 

celibát. Žádám a prosím vás o vaši lásku ke Mně, k planetě, která vám poskytuje 

útočiště a obživu, k ostatním živým bytostem, bez nichž byste dlouho nepřežili. 

Všichni tvoříme Jednotu, jsme součástí celku, nikdo nemůže být dlouhodobě 

oddělen, protože jde pouze o iluzi oddělení od Zdroje Života. Umíte si 

představit, že utrhnete květinu a ona bude navěky čerstvá, krásná, plná života, 

jenom proto, že ji dáte do vázy s vodou? Všichni, kdo přežívají v zóně vymístění, 

tedy i zde na Nule, jsou takové utržené květiny. Po chvíli začnete vadnout, 

ztrácíte původní krásu, svěžest, energii, vysycháte nejen tělesně, ale i duševně, 

protože pseudoživot vás doslova vysává jako pijavice či upír. Netýká se to jen 

vašich hmotných těl, která po krátkém čase zestárnou a umřou, ale i vašich 

duší, protože jsou také svázány se zkušeností tohoto odloučení ode Mne. 

Nejhůře jsou na tom ti, kdo vědomě spolupracují s těmi nejtemnějšími 

bytostmi. Jejich vibrace jsou tak nízké, že očistit se od všech nánosů zel a 

nepravd bude dlouhodobou a těžkou prací a není předem dáno, jestli se vůbec 

podaří takovou bytost zachránit. Až nebude existovat negativní stav a zóna 

vymístění, nebudou mít takové bytosti žádnou možnost pokračovat ve svém 

životě, a proto jim ho odejmu, aby jednotlivé elementy mohly být po důkladné 

očistě vráceny a znovu použity při tvoření dalších sentientních bytostí v Pravém 

a Jediném Stvoření v novém cyklu času.  

Vibrace každého jednotlivce jsou nejspravedlivějším a nejobjektivnějším 

kritériem při posouzení, zda je schopen žít v lásce, míru a spolupráci 

s ostatními, zda si zaslouží život v pozitivním stavu. Váš duchovní vývoj se 

neodehrává plynule a lineárně, ale ve skocích. Nějakou dobu vstřebáváte 

zkušenosti, vyhodnocujete je a zaujímáte stanoviska, pak dojde ke kvantovému 

skoku vědomí, kdy se posunete na další schod na spirále duchovního vzestupu 

(nebo pádu). Jak jsem už sdělil, nikdo není předem odsouzen k pobytu v zóně 

vymístění, každý má svobodnou volbu se změnit a vysvobodit se z tohoto 

vězení.  

Oddělování zrna od plev probíhá i v duchovním světě, který přímo souvztaží 

s touto planetou Nula. Jak jsem uvedl v předchozí dávce Nového zjevení Pána 

Ježíše Krista (s Petrem), nedávno byla uzavřena typicky lidská nebesa, tedy 
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místo, kam odcházely duše „zemřelých“ lidských bytostí, které svými vibracemi 

patřily do pozitivního stavu, ale kvůli karanténě a izolaci bylo nutné, aby 

nekontaminovaly pravá nebesa některými návyky z pozemského pseudoživota. 

Tyto duše procházejí důkladnou očistou v Nové škole, kde se dozvídají pravdu o 

důvodech existence negativního stavu, tedy studují Nové zjevení Pána Ježíše 

Krista, od této chvíle i tuto dávku, kterou píšeme v hmotném těle Jany. Každá 

informovaná duše si sama vybírá, kam se posune, čím se bude zabývat, do 

jakého těla se bude inkarnovat, aby mohla pokračovat ve svém vývoji. 

Postupně dochází k sestoupení Nebe na Zemi, nejdříve v duchovním světě, 

později v intermediálním (duševním – zprostředkujícím světě), nakonec ve 

fyzickém světě. Vše je dokonale koordinováno, protože jako Absolutní Bůh 

nedělám žádné chyby.  

Vy, kdo čtete tuto knihu knih, novodobou Bibli, lépe řečeno její pokračování, 

jste se sami rozhodli, že podstoupíte tak náročnou misi, abyste pomohli lidstvu 

překonat omezení, která trvají od jeho pádu. Většina z vás bude svědky 

naprosto ojedinělé zkušenosti – nanebevstoupení, jinými slovy převibrování do 

vyšší dimenze i s hmotným tělem, aniž by došlo k smrti fyzického těla. To ale 

neznamená, že budete pokračovat v tomto hrubohmotném těle s mnoha 

nedostatky, poškozeném životem v nezdravém prostředí. Během vytržení z této 

reality okamžitě dostanete zcela nové tělo, duplikát, který bude mít totožné 

rysy a podobu, ale bude postrádat vše, co bylo zfabrikováno Pseudotvůrci, bude 

zcela zdravé a „lehčí“, protože každá jeho buňka bude kmitat rychleji a 

jednotlivé buňky budou od sebe více vzdálené, než je tomu zde. Připravte se na 

úžasnou „jízdu“, jakou jsem vám připravil z lásky k vám a všem bytostem ve 

Stvoření. Společně oslavíme završení první vlny nanebevstoupení se všemi, kdo 

po rozdělení lidstva opustí zónu vymístění a připojí se k bytostem, které žijí 

podle Mých duchovních zákonů a ve spojení se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. 

Nebudete se muset přímo účastnit vítězství negativního stavu, ale budete mít 

možnost se na toto poslední dějství v historii lidstva, vytvořeného z ukradeného 

„materiálu“ za použití genetického inženýrství mimozemských bytostí z pekel, 

dívat z „první řady“.   

Mnoho z vás, bytostí světla, stále lpí na tomto hmotném světě. Je vám líto, že 

tento způsob života jednou provždy skončí. Zapomínáte na všechna utrpení, 

která si za dlouhou dobu existence negativního stavu musely prožít miliardy 
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duší. Pravé lidské bytosti ještě nesměly poznat život v pozitivním stavu, protože 

byly uzavřeny v zóně vymístění a nesměly ji opustit až do uveřejnění prvních 

knih Nového zjevení a založení Nové školy v duchovním světě. Ani si neumíte 

představit jejich úžas a radost, když se mohly konečně zbavit okovů omezeného 

vědomí, izolace a začaly využívat nově nabyté svobody. Omlouvá vás fakt, že 

jste po „narození“ v hrubomotném světě zapomněli, odkud pocházíte, jen 

matně si někteří z vás vzpomínají na život v Nebi, v Pravém Stvoření. Mnohým 

však bylo a je umožněno se rozpomenout, vybrané inkarnované bytosti jsou ve 

spánku přeneseny na vesmírné lodě andělů světla, kde poznávají své přátele a 

spolupracovníky z vyšších dimenzí a jsou odváženy na vzdálené planety, aby 

měly přímou zkušenost se životem mimo tuto izolovanou planetu a mohly 

předávat pravdivé svědectví ostatním obyvatelům Nuly prostřednictvím 

internetu i osobním kontaktem na přednáškách a besedách. Netrapte se tím, že 

nepatříte mezi bytosti s touto zkušeností. Každý má svůj jedinečný a 

individuální plán duchovního vzestupu a pomáhá ostatním tím nejlepším 

způsobem. Nesrovnávejte se s nikým a snažte se vydržet všechna příkoří, 

těžkosti a někdy útoky z temné strany. Po převibrování si odpočinete. Ani v 5. 

dimenzi vaše světelná práce neskončí. Posunete se na vyšší úroveň a budete 

pokračovat v šíření Nového zjevení mezi těmi, kdo se s ním nemají možnost (z 

různých důvodů) seznámit zde na Nule. Asi je vám jasné, že jich bude drtivá 

většina, protože jen nepatrné množství lidí je schopno přijmout pravdu o 

existenci negativního stavu a výlučném postavení lidstva v celém Multivesmíru. 

Jak jsem už sdělil, Nové zjevení píšeme na místě, kde byl aktivován negativní 

stav a zároveň tu dojde i k jeho eliminaci, tedy ukončení tohoto zvráceného a 

bezbožného způsobu života. Odtud se šíří do dalších oblastí, dimenzí a galaxií… 

Vy, Moji nejbližší spolupracovníci, budete Mojí prodlouženou rukou, Mými 

mluvčími a učiteli ostatních bytostí ve vesmíru. Ve spolupráci s vybranými 

anděly budete cestovat do různých částí vesmíru a přinášet Boží Slovo všem, 

kdo ještě neměli příležitost slyšet pravdivý příběh o Mém zásahu v peklech a 

vyvedení duší z temného vězení zóny vymístění. Kdo jiný by měl dělat tuto práci 

než vy, kteří máte zkušenost z první ruky. Ta je mnohem cennější než jakákoli 

zprostředkovaná informace i z těch nejdůvěryhodnějších zdrojů. Váš život bude 

mnohem pestřejší, zajímavější, zábavnější a veselejší, než si dokážete 

představit. Proto se netrapte tím, že ztratíte některé vámi milované požitky 

hmotné existence. Uvidíte, že budou všechny nahrazeny jinými, mnohem 
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příjemnějšími. Vycházíte z pekla do ráje a to je důvod k radosti a oslavám, ne ke 

smutku a lítosti. Až poznáte na vlastní „kůži“ tuto zkušenost, dáte Mi za pravdu. 

Zatím Mi důvěřujte, jako svému nejlepšímu příteli, rodiči, nejbližší osobě, jakou 

máte. Chci pro každého z vás jen to nejlepší. 

Na každém kroku můžete vidět zhoršující se podmínky života na této planetě. 

Moje přítomnost v hmotném těle není utajena ani vládcům světa. Stávají se rok 

od roku agresivnějšími, spěchají s uskutečněním plánu na zotročení lidstva, 

odebrání posledních „svobod“, které ještě zbývají. Vědí, že čas se naplňuje a 

jsou ubezpečováni svými loutkovodiči z temnot, že o ně bude královsky 

postaráno. Tentokrát jim nebude dovoleno, aby jakkoli fyzicky i jinak ublížili 

Mojí přímé inkarnaci, Janě. Jsou si vědomi toho, že nemají žádné prostředky, 

jak zastavit naši misi, ale zároveň naši přítomnost na Zemi (Nule) nezveřejňují, 

dělají „mrtvé brouky“, aby o nás vědělo co nejméně lidí. Monitorují i naše 

stránky www.bozirodina.cz, ale nemůžou je zablokovat, ani zrušit. Moje 

ochrana je absolutní a do rozdělení lidstva budeme nerušeně pokračovat 

v informování těch lidí, kteří jsou připraveni a jsou schopni nám uvěřit nikoli 

rozumem, ale srdcem. Občas je nechám, aby krátkodobě zamezili přístup 

k některým spřízněným stránkám (např. www.pratele-nebe.cz), nebo vymazali 

videa na YouTube, protože je to zároveň důkaz, že jsou pro ně naše pravdivé 

informace o situaci na planetě a v jejím okolí nebezpečné a nežádoucí. Tato 

omezení jsou však dočasná, videa se šíří na jiných adresách a my je čas od času 

aktualizujeme i v našich odkazech. Vy, kdo patříte do našeho týmu, jste pod 

Mojí ochranou a nemusíte mít strach z ničeho. Jsme zachránci lidstva, 

pomáháme mu vzestoupit na vyšší úroveň bytí, zbavit ho omezení, poznat 

svobodu, kterou nepoznalo, protože bylo až do současné doby izolováno od 

ostatních ve Stvoření. Vesmírní lidé se už těší na setkání se svými bratry a 

sestrami, které mohli pouze pozorovat, aniž by přímo zasáhli a zachránili je 

před utrpením. Jen výjimečně bylo a je dovoleno někomu fyzicky pomoci, když 

se ocitne uprostřed válečného konfliktu, přírodní katastrofy, dopravní nehody 

atd. 

V uplynulých desetiletích je stále více lidí vráceno do těla i po klinické smrti, aby 

přinesli svědectví z duchovního světa. Tímto fenoménem se zabývají mnozí 

lékaři a vědci, je nabouráváno oficiální ateistické dogma o neexistenci 

posmrtného života, neexistenci Mě, Boha, Jediného Stvořitele Života (ukradený 

http://www.bozirodina.cz/
http://www.pratele-nebe.cz/
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pseudoživot není pravý, ale mrtvý, pouze Mnou po krátkou dobu tolerovaný). 

Lidé se zkušeností návratu do těla zcela zásadně mění své priority, chování a 

postoje, jejich okolí je nepoznává. Někteří byli uvrženi do temných částí 

duchovního podsvětí, lidově řečeno do pekel, aby na „vlastní kůži“ pocítili 

hrůzy, jaké je tam čekají, jestli zůstanou stejnými sobci, ateisty a materialisty, 

kterými byli až do klinické smrti. Po návratu dělají vše proto, aby se tam už 

nemuseli vrátit. Pozitivní a láskyplní lidé se po opuštění těla setkají se Mnou. 

Aniž by ve Mne do té doby věřili, poznají, kdo jsem. Cítí takovou lásku, jakou do 

té doby nepoznali, nemají vůbec chuť se vrátit zpět do těla a tohoto ubohého 

života. Nakonec souhlasí s tím, že dokončí své poslání, aby mohli ještě více 

pomáhat druhým v době transformace. Záleží Mi na každé duši a je Mi smutno, 

když vidím, jak žijí v nevědomosti, ovládané temnými silami a hrají divadlo, aniž 

by tušili, že existuje úplně jiný život, ten pravý ode Mne, Pána Ježíše Krista.  

Z výše uvedených informací vyplývá, jak důležitou práci odvádí každý, kdo 

uprostřed negativního prostředí v těžkých životních podmínkách šíří pravdu, 

žije v souladu s duchovními zákony a zvyšuje tak vibrace nejen své, ale i lidstva 

a planety, tak těžce zkoušené a trápené. Vydržte, Moji milovaní, ještě několik 

let a zahrnu vás vším, co máte rádi, každého individuálně a speciálně odměním 

za vše, co pro nás, Boží Rodinu a tím i celý Multivesmír děláte. Na vás se upínají 

zraky všech, kteří se nemohli inkarnovat do těl na Nulu a pomáhají vám všemi 

dostupnými prostředky plnit nelehký úkol. Poděkujte vesmírným lidem v lodích 

nad vámi i na planetách ve vyšších dimenzích za pomoc a podporu, budou 

šťastní, že na ně myslíte. Každý je rád, když někdo ocení jeho práci a snahu.  

V příští kapitole budeme psát o spolupráci kontaktérů s vesmírnými lidmi. 
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KAPITOLA 17 

Pomoc vesmírných lidí 

 

Transformace lidstva by se neobešla bez pomoci vyspělejších vesmírných 

civilizací, které úzce spolupracují se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Aby bylo 

možné koordinovat světelnou práci na této planetě Nula, bylo třeba poslat do 

hrubohmotných lidských těl velké množství takzvaných „starých duší“ z vyšších 

dimenzí Multivesmíru. Některé z nich se po probuzení staly kontaktéry, tedy 

navázaly telepatické spojení s členy své multidimenzionální „rodiny“. Právě díky 

takové spolupráci jsou zveřejňovány informace o probíhajících změnách, 

pravdivé historii zfabrikovaného a ovládaného lidstva, utajovaných 

technologiích, které by pomohly ve všech oblastech života, ale nehodí se „do 

krámu“ vládnoucím elitám, o životě v pozitivním stavu, o tom, že všichni 

tvoříme jednotu, a proto je nesmyslné jakékoli zabíjení, strach, povyšování se a 

zotročování. Vzhledem k omezením nedokonalého lidského těla je třeba 

bedlivě rozlišovat míru kontaminace ze strany negativních bytostí. Ne každý 

telepatický kontakt je pravdivý a důvěryhodný. Nezapomeňte, že pracujete na 

„nepřátelském“ území a temná strana používá všech dostupných prostředků, 

aby naši světelnou práci překazila.  

Jak poznáte, že se jedná o pozitivní bytosti a ne o bytosti ze zóny vymístění, 

které se rády a dovedně přetvařují, vydávají se za anděly a duchovní mistry, 

kteří už žili na této planetě? Mám pro vás radu: vypněte mozek, tedy rozum, a 

použijte srdce, cit. Podvodníka odhalíte jednoduše, protože nevyzařuje lásku. 

Nemůže vás opít sladkými řečičkami, když neucítíte hřejivý dotek láskyplné 

energie, kterou umí vysílat jen bytost z pozitivního stavu. Každý z vás postupuje 

na své individuální duchovní cestě a čím výše na spirále se aktuálně nachází, tím 

snadněji ucítí lásku jiných bytostí, tím pravdivější informace přináší ostatním 

posluchačům a čtenářům. Nenechejte se odradit od kontaktování bytostí 

z vyšších dimenzí kvůli možnému zamoření negativními entitami. Kdo má čisté 

úmysly a chce upřímně pomáhat ostatním, je pod Mojí ochranou a bude 

postupně vyveden z ovládacích programů a míra kontaminace se bude 

zmenšovat, až dosáhne pravdivosti kolem 90%. Proč tak „málo“, řekne si téměř 

každý z vás. Připomínám, že žijete v negativním stavu a celý váš život až do 
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probuzení jste měli zapouzdřenou duši (více informací najdete např. na 

www.vesmirni-lide.cz)  a vaši mysl ovládaly a programovaly entity ze 4. dimenze 

zóny vymístění (z pekel), které vás doslova krmily falešnými a lživými 

informacemi o životě. Kdybyste dostali pravdivé informace, nepřežili byste ani 

minutu. Už jsem přirovnal tuto situaci k odvykací kúře narkomanů. Z vlastní 

zkušenosti víte, že někteří lidé nejsou schopni vám, čtenářům Nového zjevení, 

naslouchat. Buď vás označují za lháře nebo blázny, nebo se vám vysmějí, 

nejčastěji vás přestanou poslouchat a odejdou. Neodsuzujte je, protože se tak 

sami chrání před poškozením. Každý má v sobě (v DNA) obranný mechanismus, 

který nepustí žádné informace předčasně, vše je synchronizováno a správně 

načasováno. Většina pravých lidských bytostí ještě „spí“ a čas jejich probuzení 

je různý, některých se nedotkne ani zvýšený příliv fotonové energie z centra 

vesmíru, ani obrovské množství informací, zejména na internetu, dosud 

relativně svobodném a minimálně cenzurovaném (platí do rozdělení lidstva). 

Nesnažte se za každou cenu přesvědčovat někoho, kdo ještě není schopen 

přijmout pravdu. Navíc pravda ve vašem hrubohmotném světě má mnoho 

úrovní, lze ji přirovnat k cibuli – odlupujete slupku za slupkou, než se dostanete 

ke středu. Tato dávka Nového zjevení je důkazem i příkladem současně. Každou 

kapitolou vám odhaluji více, dávám do souvislostí informace z předchozích 

dávek a kapitol, doplňuji o nové poznatky, abyste nebyli zahlceni a byli schopni 

přijmout fakta, která vás, obyvatele této planety, mnohdy bolí. Nedivte se, že je 

tak málo čtenářů a praktikujících Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Ale i toto 

nepatrné množství dokáže „zázraky“, zvyšuje vibrace lidstva a planety, pomáhá 

vyrovnávat negativní energie početně převažujících ovládaných i ovládajících 

bytostí, zasévá semínka, která v pravou chvíli vyklíčí a vyrostou, aby mohly 

vydat své plody. V těle Ježíše Krista jsem položil základy pro tuto misi a po 2000 

let neustále udržuji kontakt s vybranými inkarnovanými dušemi, aby Moje Slovo 

nezaniklo a nebylo zcela překrouceno a zprzněno Pseudotvůrci a jejich 

přisluhovači. Nyní je situace lepší, protože kromě toho, že tu působím přímo ve 

fyzickém těle Jany, mám miliony spolupracovníků přímo zde na Nule a další 

miliony v blízkém okolí. Bez sítě kontaktérů, rozmístěných na celé planetě bych 

nemohl dokončit tento náročný úkol. Koordinuji veškeré zveřejňování klíčových 

informací různým skupinám, přizpůsobuji jazyk a obsah sdělení úrovni 

posluchačů a čtenářů. Nikdo nečte nebo neposlouchá to, co není schopen 

přijmout. I přes různost forem mají všechny informace ode Mne společný 

http://www.vesmirni-lide.cz/
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základ, nevyvracejí duchovní význam Bible svaté. Avšak pouze v Novém zjevení 

dostáváte další úroveň pravdy (viz cibule), jen tento soubor knih lze označit za 

pokračování pravého Božího Slova.  

Už jsem se zmínil o stránkách www.varovani.org, kde vystupuji jako Boží 

Trojice. I zde najdete mnoho podnětných informací, ale jsou určeny především 

věřícím katolické a dalších křesťanských církví, kteří by ještě nedokázali 

přijmout Nové zjevení. Je to důkaz Mojí lásky ke všem lidem bez rozdílu, důkaz 

dodržování vlastních duchovních zákonů. Nikomu nenaložím více, než unese. 

Mým cílem je spasit, tedy zachránit co nejvíce lidských duší, aby nemusely trpět 

pod nadvládou Pseudotvůrců, kteří se po rozdělení lidstva, přesněji vytržení 

láskyplných lidí do vyšších dimenzí, ujmou na krátkou dobu vlády přímo zde na 

planetě, čímž uvrhnou tuto realitu hlouběji do pekel (jak jsem už sdělil). 

Nezbude tu už tolik lidí s vyššími vibracemi, aby dokázali vyvážit negativní 

energie, což bude mít vliv na všechny aspekty života.  

Jen malé množství inkarnovaných bytostí na Nule má přímý, nezprostředkovaný 

kontakt se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Je to dáno nízkými vibracemi na 

okraji zóny vymístění a tím možnou kontaminací negativními entitami. Teprve 

po převibrování dostanete možnost komunikovat se Mnou bez prostředníků 

z duchovních světů - andělů a archandělů, mistrů atd. Dokonce ani mnozí 

z kontaktérů, kteří dostávají informace přímo ode Mne, nemusejí znát Mé 

Pravé Jméno. Je to tak v pořádku, plní svůj úkol nejlépe, jak dovedou a podle 

Mého dokonalého Plánu. Opět musím zdůraznit radu: s nikým se 

nesrovnávejte, nikoho nesuďte, jen já vím, proč se děje to, co se děje, proč 

informace ode Mne můžou být na první pohled rozporuplné. Dříve nebo 

později to všichni pochopíte.  

Mezi kontaktéry bytostí z vyšších dimenzí pozitivního stavu, prostředníky mezi 

nebem a zemí, chcete-li médii, je mnoho příslušníků Českého národa. To 

neznamená, že v jiných národech je jich málo, nebo nejsou, ale jejich 

koncentrace je menší než v srdci Evropy. Jak jsem už sdělil, musel jsem už 

dávno před Svou první inkarnací do těla Ježíše Krista připravit i podmínky a 

místo pro Svou druhou, donedávna přísně utajovanou, inkarnaci do ženského 

těla Jany. Naše komunikace je čistá, nikdo ji nemá možnost narušit ani 

kontaminovat, přestože se temná strana neustále pokouší i prostřednictvím lidí 

v blízkém okolí a rodině znepříjemňovat a znesnadňovat jí život i psaní naší 

http://www.varovani.org/
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knihy. Vše Mám pod kontrolou a nedovolím, aby kdokoli jakýmkoli způsobem 

poškodil naši práci pro lidstvo a celý Multivesmír.  

Dlouhodobým a spolehlivým spolupracovníkem vesmírných lidí je Ivo Aštar 

Benda, který už od 90. let 20. století komunikuje s velitelem vesmírné flotily 

Aštarem Šeranem a dalšími lidmi z Plejád a společně vedou a tvoří jedny 

z nejdůležitějších internetových stránek s obrovským množstvím důležitých 

informací www.vesmirni-lide.cz (v mnoha jazykových mutacích). Ivo a Aštar jsou 

součástí multidimenzionální bytosti (chcete-li rodiny spřízněných duší), jsou 

příkladem spolupráce mezi anděly a lidmi, koordinované Mnou, Pánem Ježíšem 

Kristem. Kromě vedení výše zmíněných webových stránek se Ivo zabývá i 

předáváním informací o životě v pozitivním stavu, konkrétně v 5. dimenzi, 

prostřednictvím rozhlasových a televizních debat, přednášek a besed, 

pořádáním výstav apod. Patří mezi světelné spolupracovníky, kteří mají osobní 

zkušenosti s cestováním v létajících vesmírných lodích, životem na planetách 

v pozitivním stavu, a proto je jeho svědectví autentické, pravdivé a nesmírně 

důležité pro všechny, kdo se zajímají o transformaci.  

V úvodní části této dávky Nového zjevení jsme děkovali i Richardu Vošickému, 

jehož úkolem bylo a je připravit zejména mladší lidi na vzestup. Pod Mým 

vedením vytvořil několik zajímavých videí, která názorně ukazují boj světla a 

temnoty, Moji nezastupitelnou úlohu v této nelehké době transformace. 

Protože se soustředil na konkrétní datum 21. prosince 2012 (z duchovních 

důvodů to tak mělo a muselo být), na čas se stáhl do ústraní, ale ještě bude mít 

příležitost dokázat svou víru v Můj dokonalý Plán a pomůže šířit další informace 

mezi probuzené lidi.  

V této kapitole píšeme hlavně o spolupráci s vesmírnými lidmi, tedy 

inkarnovanými bytostmi z vyšších dimenzí (nejčastěji 5. dimenze), proto zde 

nejmenuji kontaktéry duchovních entit. Jim se budeme věnovat později. 

Jedním z prvních kontaktérů, který přinesl rozsáhlé informace o vesmírných 

lidech už od poloviny 20. století, je Švýcar Billy Meier. Přestože komunikuje se 

stejnými bytostmi (např. Semjase) z Plejád jako Ivo Benda, jejich svědectví se 

částečně liší, což vyvolává pochyby o pravdivosti a autentičnosti obou 

kontaktérů. Jak je to možné? Odpověď naleznete v předchozích odstavcích i 

kapitolách této knihy: nikdo nedostává 100% pravdivé informace. Každý 

http://www.vesmirni-lide.cz/
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kontaktér má svůj specifický úkol a pracuje pro určitou skupinu lidí. Jenom tak 

lze zajistit, aby se vůbec nějaké důležité informace rozšířily mezi obyvatele této 

izolované planety. Později všichni pochopí, proč je transformace lidstva tak 

složitá a vyžaduje doslova individuální přístup.  

Od 50. let minulého století přináší svědectví o vesmírných lidech z vyšších 

dimenzí i této sluneční soustavy (z Venuše) Američan polského původu George 

Adamski, který popsal své zkušenosti v knize Uvnitř vesmírných lodí. Přestože 

předložil mnoho důkazů, byl záměrně zesměšňován a považován za šarlatána až 

do svého odchodu z těla v roce 1965.  

Dalším významným kontaktérem je Ital Giorgio Dibitonto, který napsal knihu 

Andělé v hvězdných lodích (1984), kde jsou přímo paralely s texty Bible svaté, 

zvláště její poslední části Zjevení Janovo. Přináší důležité poselství o spolupráci 

vesmírných lidí, andělů z nebe se Mnou, Stvořitelem všeho a všech, Bohem, 

Pánem Ježíšem Kristem, na záchraně lidstva před zlem. Na počátku 80. let ještě 

nedošlo k fúzi fyzického těla Ježíše Krista s Absolutním Božstvím Nejvyššího, a 

proto ještě nebylo vhodné zmiňovat Moje pravé Jméno. 

Alex Collier je kontaktérem vesmírných lidí z Andromedy. Až do důchodového 

věku přednášel o transformaci lidstva, dějinách planety a Sluneční soustavy, 

významu „černých děr“, tvoření nových životních forem a světů… 

Nemůžeme zde jmenovat všechny kontaktéry vesmírných lidí. Moje poděkování 

patří všem, kteří pomáhají šířit informace o pomoci pozitivních mimozemských 

civilizací lidstvu, zvyšovat vibrace a připravit je na přechod do vyšších dimenzí 

pozitivního stavu.  

Z výše uvedených informací vyplývá, že vše je propojeno a synchronizováno, nic 

se neděje náhodou. Ve všech informacích ode mne i vesmírných lidí a jejich 

kontaktérů hledejte to, co je spojuje. Je to láska k lidstvu a snaha co 

nejefektivněji mu pomoci vymanit se z vlivu negativního stavu, aniž by byly 

porušovány duchovní zákony Stvoření. Je malicherné dohadovat se o tom, kdo 

říká pravdu o tom či onom. Víte, proč sem nemůžeme přinášet 100% pravdu. 

Vyciťujte, vyciťujte, vyciťujte…. Zatím nejste schopni rozumem pochopit celou 

šíři problematiky vaší existence ani proces transformace, a tak se soustřeďte na 

svou intuici. Budete-li se jí řídit, povedu vás tou nejjednodušší a nejméně 

bolestnou cestou k Sobě, poskytnu vám vše, co potřebujete. I Jana, Moje přímá 
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inkarnace má problém mi bezmezně důvěřovat ve všech oblastech života. Je 

pravda, že jí nakládám maximum možného, aby co nejlépe využila čas, 

vyměřený k jejímu pobytu zde, ale zároveň ji chráním před útoky negativní 

strany a poskytuji jí vše potřebné k životu v tomto nedokonalém těle. Už na 

počátku naší telepatické komunikace jsem jí oznámil, že má to nejdůležitější a 

zároveň nejtěžší poslání ze všech. Tehdy si ještě nemohla uvědomit, co to 

znamená. Nyní Mi přiznává, že kdyby věděla, co ji čeká, zbláznila by se. Vidíte, 

že Sám na Sobě v lidském těle uplatňuji ty nejtěžší duchovní zkoušky, jaké lze 

vydržet, ale zároveň postupuji krok za krokem, aby nedošlo k poškození a 

přetížení. Tato situace nebude trvat donekonečna, protože po dopsání této 

dávky Nového zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, dostanete příležitost 

setkat se se Mnou v těle Jany. Tím se výrazně změní i způsob života, který zatím 

musím/e podstupovat. To vše z lásky k vám, Mým milovaným dětem.  

Vesmírní lidé navazují kontakt pouze s těmi, kdo jsou připraveni. To znamená, 

že mají trvalý a prokazatelný zájem o setkání a komunikaci s nimi, nechtějí se 

obohacovat na úkor druhých lidí, netouží po slávě, jsou láskyplní, nebojí se říkat 

ostatním pravdu, přestože je pro většinu neuvěřitelná, zkrátka mají vysoké 

vibrace. Nemusím vám vysvětlovat, proč se, až na malé výjimky, nesetkávají 

s představiteli politické a státní moci a raději komunikují s „obyčejnými“ lidmi. 

Počet těchto kontaktérů neustále stoupá a dosahuje na celé planetě několika 

milionů. Je to mnoho, nebo málo? Jak jsem už několikrát sdělil, pozitivní vibrace 

lásky jsou mnohonásobně silnější než nízké vibrace spící a ovládané většiny, 

takže na vyrovnání stačí jen malé množství těchto pomocníků. Vesmírní lidé 

jsou tu mimo jiné i proto, aby v okamžiku rozdělení lidstva pomohli evakuovat 

ty, kdo svými vibracemi splňují kritérium nanebevstoupení. Je více způsobů 

záchrany vybraných lidí, tento je jedním z nich. Tématu nanebevstoupení 

budeme věnovat příští kapitolu.  
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KAPITOLA 18 

Nanebevstoupení 

 

Nanebevstoupení neboli převibrování do vyšší dimenze Multivesmíru je 

opuštění reality bez prožitku smrti fyzického těla, tedy pokračování stávajícího 

života v nových, kvalitativně vyšších úrovních. Jde doslova o kvantový skok. 

V masovém měřítku se odehraje během rozdělení lidstva, ale jsou případy 

jednotlivců nebo skupin lidí, kteří byli vyzdviženi již během celé historie této 

planety Nula. V Bibli najdete několik příkladů nanebevstoupení. Kdo se více 

zajímá o návštěvy mimozemských civilizací a létající vesmírné lodě, pozná 

v některých popisech biblických událostí podobnost se současnými fyzickými 

kontakty s vesmírnými lidmi. Nejde o nic nadpřirozeného, ale pro většinu lidí je 

to zatím neuvěřitelné.  

Začneme u Mojí přímé inkarnace do hrubohmotného těla Ježíše Krista. 

Neustále je zpochybňováno Moje fyzické působení na této planetě. Jak jsem už 

sdělil v předchozí dávce Nového zjevení Pána Ježíše Krista, bylo nezbytné 

připravit cestu z negativního stavu a dostat se do pekel, abych zajal na určitý 

čas Pseudotvůrce. Bez fyzického těla Ježíše bych nemohl proniknout do zóny 

vymístění, aniž by Mě kdokoli poznal a hlavně, aniž bych Svými vibracemi 

Absolutního Boha, tehdy Nejvyššího, nezničil tento antivesmír se všemi 

obyvateli. Byl to jediný možný způsob záchrany lidských bytostí od věčného 

utrpení. Po ukřižování bylo Moje tělo odneseno do hrobky a vchod byl zavalen 

kamenným, velmi těžkým „kolem“. Když se Moje tehdejší manželka Marie 

Magdalena přišla třetího dne podívat, zda je vše v pořádku, uviděla odvalený 

kámen. V hrobce už neleželo moje umučené tělo, pouze pohřební plátno, do 

kterého bylo zabalené. Zjevil jsem se jí v astrálním těle, ale nepoznala Mě 

okamžitě. Tehdy jsem jí řekl, aby se Mě nedotýkala, protože jsem dosud 

nevystoupil k Otci. To znamená, že jsem ještě neměl duplikát Svého fyzického 

těla, který je identický s tělem hrubohmotným, avšak postrádá vše negativní od 

Pseudotvůrců, je tedy dokonalé. Později jsem se několikrát zjevil Svým 

učedníkům, tentokrát už v duplikátu. Nepoznali Mě právě proto, že jsem 

vypadal mnohem lépe, než jak Mě znali. Mohl jsem před nimi jíst a mohli se Mě 

dotýkat a přesvědčit se, že jsem živý. Kvůli autentičnosti Mého zmrtvýchvstání 
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jsem měl na krátký čas i rány po hřebech a kopí. Po 40 dnech pobytu 

v duplikátu, který musel snížit své vibrace, aby ho ostatní viděli svýma očima, 

jsem byl vyzvednut svými přáteli a spolupracovníky z vyšších dimenzí do 

létajícího talíře, obklopeného oblakem z vodní páry. Toto je pravdivé svědectví 

o Mém zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Nejde o žádný nadpřirozený úkaz, 

jen lidské vědomí tehdy ani dnes (až na malé výjimky) nebylo a není na takové 

duchovní úrovni, aby tento proces pochopilo a přijalo. 

V uplynulých 2000 letech došlo k významnému nanebevstoupení velké skupiny 

lidí, která žila na území dnešní střední Ameriky a trpěla pod krutovládou 

temných sil. O Mayské civilizaci máte mnoho informací (zvláště v souvislosti 

s jejím dokonalým kalendářem), ale většina informací pochází z negativních 

zdrojů a jsou tedy lživé a zavádějící. Národ Mayů byl vždy mírumilovný, zabýval 

se zemědělstvím a sbíráním plodů pralesa, dokud se do čela jednotlivých 

kmenů nedostaly bytosti inkarnované z pekel, které měly za úkol tento 

láskyplný lid podrobit a vystavit ho krutému zacházení, včetně obětování životů 

krvelačným bohům. Když byl útlak nejhorší, zasáhl jsem a nechal lidi s vyššími 

vibracemi vzestoupit do 5. dimenze, kde mohli pokračovat (v duplikátech těl) 

v životě bez nesnesitelné šikany a mučení. Dodnes si vědci neumějí vysvětlit, jak 

mohlo dojít k tak rychlému zmizení velkého množství lidí a tím úpadku celé 

civilizace.  

Vesmírní lidé zachraňují jednotlivce i malé skupiny lidí z ohnisek válečných 

konfliktů, přírodních katastrof, dopravních nehod apod., jedná-li se o osoby, 

které ještě nesplnily účel svého pobytu v těle. Některé pouze přemístí na 

bezpečnější území, jiné přenesou do reality, kde jim nehrozí nebezpečí smrti. 

Tito lidé jsou často mezi pohřešovanými a nikdo neví, co se s nimi stalo. Jejich 

příbuzní se dozvídají pravdu až po opuštění těla. Toto není typický příklad 

nanebevstoupení, protože většina takto zachráněných lidí se nedostane do 5. 

dimenze, tedy do pozitivního stavu.  

Nyní vám popíšu, jakými způsoby se dostanou do 5. a vyšších dimenzí ti, kdo 

během rozdělení lidstva budou zapsáni v Knize života, dnešním jazykem: budou 

mít dostatečně vysoké vibrace lásky: 
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1.   VYTRŽENÍ = PŘEVIBROVÁNÍ 

Týká se těch duchovně nejvyspělejších andělských i lidských bytostí, které zde 

splnily své poslání a rychlým zvýšením svých vibrací zmizí ostatním z očí, tedy 

ocitnou se v nové realitě, kde jim bude okamžitě vyměněno fyzické tělo za 

dokonalejší a zcela zdravé, zbavené (jak už jsem uvedl) všeho, co zfabrikovali 

Pseudotvůrci. Už v Bibli najdete Mé podobenství o vytržení: dvě budou spolu 

mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Tento způsob je nejrychlejší a 

není třeba činit žádná rozhodnutí, tedy je i nejjednodušší. Protože dojde i 

k rozšíření vědomí, či spíše osvobození vědomí z omezení, která byla spojena 

s pobytem v zóně vymístění a v hrubohmotném těle, budou tyto bytosti vědět, 

co se děje, co mají dělat, budou doslova v objetí lásky.   

 

2.   EVAKUACE ZA POMOCI VESMÍRNÝCH LIDÍ 

Lidstvo bude v následujících letech připravováno na fyzický kontakt 

s mimozemskými civilizacemi. Tento trend lze pozorovat už desítky let, ale elity 

dosud tají svou spolupráci s negativními mimozemšťany, díky které se 

raketovým tempem zvyšuje technologická vyspělost, avšak zaostává duchovní, 

a proto se každým dnem zvětšuje nebezpečí úplného vyhlazení obyvatel a 

zničení celé planety. Zároveň probíhá i spolupráce s pozitivními vesmírnými 

civilizacemi z Plejád, Andromedy atd. (viz minulá kapitola) pouze na osobní, 

nikoli státní úrovni. V den, který znám pouze Já, Pán Ježíš Kristus, se na nebi 

odcloní tisíce létajících lodí, které mají technologii na vyzdvižení desítek milionů 

lidí s vyššími vibracemi na palubu, kde o ně bude postaráno po všech stránkách. 

Během krátkého pobytu na mateřských lodích budou tito lidé důkladně 

seznámeni se situací a i u nich dojde k výměně hrubohmotného a zamořeného 

těla za duplikát. Teprve potom budou dopraveni na planety v 5. dimenzi, 

nejčastěji na Novou Zemi. Rozhodně od sebe neoddělím příslušníky jedné 

rodiny, lidi, kteří se milují a chtějí pokračovat ve společném životě.  

Tento způsob vyžaduje rozhodnutí, zda přijmout nabídnutou pomoc, nebo ji 

odmítnout. Těsně před vyzdvižením do lodi dostane každý telepaticky otázku, 

zda si přeje zůstat ve zhoršujících se životních podmínkách na Zemi, nebo se 

„přestěhovat“ za pomoci laskavých vesmírných lidí, kteří vypadají stejně jako 

pozemští lidé, na novou planetu, kde už nebudou války, hladomor ani žádné 
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jiné „vymoženosti“ negativního stavu. Nikdo nemůže být zachráněn proti své 

vůli. Je třeba nepoužívat rozum, tedy své ego, protože bude mít spoustu 

strachu, vyvolávaného systematicky během celého pozemského života 

prostřednictvím sci-fi filmů, knih atd., ale zapojit svou intuici, vnitřní 

komunikaci s vyšším Já, tedy duší, která má přímé spojení se Mnou, Jediným 

Zdrojem Života. Přestože toto Nové zjevení není schopno číst a přijmout mnoho 

lidí, můžou se tyto klíčové informace dovědět zprostředkovaně díky vám, 

čtenářům a praktikujícím, Mojí první linii. Každý máte schopnost vycítit, co a 

jakým způsobem sdělit ostatním, používáte vždy individuální přístup a jste 

nenápadně vedeni přímo Mnou.  

Nanebevstoupení, jak jsme ho popsali, se nezúčastní lidé, kteří ještě nejsou 

připraveni pokračovat v tomto životě v nových podmínkách pozitivního stavu. 

Nemusejí být zlí, závistiví, ryze materialističtí ani sobečtí, přesto nesplní 

podmínky převibrování. Tato skupina lidí, která si ale nezaslouží účast na 

pseudovítězství negativního stavu, tedy život v pekle, které nastane po 

rozdělení, opustí svá těla. Nebude to najednou, v jeden den, ale postupně, dle 

Mého dokonalého Plánu. Duše těchto bytostí musí nejdříve projít důkladnou 

očistou, jakýmsi „vykuřováním“, a seznámí se s Novým zjevením v Nové škole 

v intermediálním světě. Teprve potom se můžou inkarnovat do fyzických 

jemnohmotných těl na planety v 5. dimenzi. Nikdo jiný nerozhoduje o tom, kdo 

bude přijat či ponechán, než Já, Pán Ježíš Kristus.  

Jak jsem už sdělil, tato realita, jinými slovy fyzické tělo planety Země (ukradené 

kdysi Pseudotvůrci) se propadne hlouběji do zóny vymístění, aby bylo možné 

úplně a zcela odpovědět na otázku, kterou už nebudu opakovat. Pozice 0, v níž 

se nachází až do rozdělení, neumožňuje takové zhoršení životních podmínek, 

aby mohlo dojít, byť na krátkou dobu, k převládnutí negativních sil a jejich 

vítězství nad světlem. Protože nic není absolutní, musí zde i v těchto 

nepříjemných podmínkách zůstat někteří vybraní jednotlivci z pozitivního stavu, 

ale jejich počet bude malý a oni sami si tento úděl vybrali a souhlasili s touto 

nesmírně náročnou misí. Vždyť Mí vyslanci působí v utajení v celé zóně 

vymístění, aby svým příkladem pomohli mnohým duším transformovat se na 

pozitivní a tak je zachránili před mrtvým životem v peklech.  

V Novém zjevení Pána Ježíše Krista (s Petrem) je napsáno, že Můj Druhý 

příchod se může uskutečnit až po příchodu Pseudotvůrců. To je pravda, ale týká 
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se závěrečné fáze, kdy dojde k eliminaci negativního stavu, nejdříve na planetě 

Zemi v peklech, později v ostatních oblastech zóny vymístění. Upřesňuji zde, že 

i Moje působení v těle Jany je také součástí Mého Druhého příchodu, který 

probíhá už od konce 50. let 20. století., kdy se Jana narodila. Od té doby se sem 

inkarnuje velké množství duchovně vyspělých bytostí, aby bylo možné tak 

náročný úkol splnit. Zvláště po fúzi těla Ježíše s Nejvyšším koncem roku 1987 

přináším prostřednictvím všech knih Nového zjevení pravdivé informace o 

důvodech vzniku a existence negativního stavu, o ovládání lidstva, fabrikaci 

fyzických těl a zapouzdření ducha a duše, abych ve spolupráci s armádou 

bytostí světla připravil půdu pro zevnější projev, tedy další fázi Mého Druhého 

příchodu (podrobnější informace na toto téma najdete v kapitole čtvrté 

předchozí dávky Nového zjevení). Opakuji a zdůrazňuji zde i důležitý fakt, že 

pravdivá sdělení ode Mne, Pána Ježíše Krista, a Mých nejbližších 

spolupracovníků budou po rozdělení lidstva odstraněna, čímž dojde 

k výraznému snížení vibrací planety i lidí. Jenom tak může naplno nastat 

manifestace negativních sil, úplné zprznění všeho pozitivního, co pochází 

z Jediného Zdroje Života, a nakonec vítězství negativního stavu.    

Transformace lidstva neznamená postupnou a pomalou změnu stávajícího 

života v hrubohmotných tělech, jejich vylepšování či mutaci (přestože zčásti 

probíhá, aby bylo co nejvíce lidí připraveno na přechod do vyšších dimenzí), ale 

jde o kvantový skok ve vývoji. Připomínám, že jste vědomí, vaše fyzické tělo je 

dočasný příbytek a zároveň prostředek pro získávání zkušeností, které 

v duchovních světech nemůžete získat. Lidská existence, jak ji znáte, nebude 

mít dlouhého trvání. Vy, čtenáři Nového zjevení, máte dostatek informací, 

abyste pochopili a přijali tuto skutečnost. Nelitujte v žádném případě ukončení 

pseudoživota negativního stavu, protože vás čeká život v nebi, který se nedá 

srovnat s tím, co znáte.  

Odhalím vám ještě další fakt: na přicházející změny k horšímu jsou lépe 

připraveni čtenáři www.varovani.org, kteří neznají (až na malé výjimky) Nové 

zjevení Pána Ježíše Krista, ale znají Nový zákon Bible svaté, zvláště Zjevení 

Janovo. Navíc nejsou tak ovlivňováni New Age, které považují za dílo Satanovo. 

Soustředí se především na Můj Druhý příchod a věří, že je spasím a přinesu Boží 

království. To jsem slíbil v těle Ježíše Krista a svůj slib splním do puntíku. Mnoho 

duchovně hledajících je zavlečeno do pasti negativních entit, které zneužívají 

http://www.varovani.org/
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jejich důvěřivosti a svádějí je z cesty ke světlu paradoxně tím, že se samy 

vydávají za bytosti světla a slibují život v ráji za nic. Nevyžadují dodržování 

duchovních zákonů, lásku ke Stvořiteli, ale podporují růst vlastního ega 

namlouváním o božství každé lidské bytosti, čímž ji staví na stejnou úroveň jako 

Mne, tedy rovnou Absolutnímu Bohu. Z Nového zjevení jasně vyplývá, že jsem 

Jediným Stvořitelem a Zdrojem Života a vše, co jsem stvořil, je vůči Mně 

relativní. Také už víte, že podobenství o vyhnání Adama a Evy z ráje nelze brát 

doslova.  

Po dlouhé eóny se lidstvo propadá z vyšších dimenzí až na okraj zóny vymístění. 

Nyní nastal čas, aby se vrátilo zpět, kam patří, tedy ke Mně, svému Rodiči, který 

bezmezně miluje každou bytost ve Stvoření. Cesta je připravena díky Mé oběti 

v tělech Ježíše a Jany, díky spolupráci bytostí světla ze všech dimenzí 

Multivesmíru. Ještě nejste schopni plně pochopit Moji misi, ale v určité etapě 

vašeho duchovního vzestupu vám vše zapadne do mozaiky poznání a s láskou a 

uznáním přijmete vše, co se v souvislosti s vyvedením lidstva do pozitivního 

stavu dělo, děje a bude dít. Především se snažte zbavit strachu, který vám brání 

zvyšovat své vibrace a neustále vás drží v kleštích. Buďte spíše nestrannými 

pozorovateli než účastníky dramat, která se zde na Nule odehrávají, berte vše 

z nadhledu jako diváci v kině nebo divadle, jinak vás negativní entity lapí do své 

pasti a budou vás krmit svými lživými a lstivými pseudoinformacemi.  

Další kapitolu budeme věnovat metodám manipulace negativních entit.          
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KAPITOLA 19 

Ovládání lidstva negativními entitami 

 

Žijete v zóně vymístění, kde je z duchovních důvodů povoleno používání 

jakýchkoli metod ovlivňování a manipulace lidských bytostí. Tento stav bude 

trvat do konce tohoto cyklu času, do úplné eliminace negativního stavu. Jak 

jsem už sdělil, duše a duch drtivé většiny lidí jsou izolovány od ega a 

komunikace mezi nimi je omezena jen na nezbytné minimum, aby byla bytost 

schopna alespoň tohoto mrtvého života. Jenom tak je možné, že v těchto 

náročných podmínkách vydrží, aniž by se úplně zbláznila. Vy, spolupracovníci 

světla a většinou bytosti inkarnované z vyšších dimenzí Multivesmíru, jste se po 

probuzení vydali na individuální duchovní cestu, navázali jste spojení s vyšším Já 

a postupně se zbavujete ovládání, kterému jsou do určité míry vystaveni všichni 

obyvatelé planety Nula. Čím vyšší vibrace máte, tím se vám „rozšiřuje vědomí“, 

přesněji: uvolňuje se ze sevření „svěrací kazajky“ ovládacích programů, které 

používají negativní entity, aby z vás udělaly poslušné loutky systému. Názorně 

je to ukázáno ve filmové trilogii Matrix (přestože nepochází z pozitivního stavu 

jako jiné filmy s duchovním poselstvím, je dobré ji vidět).  

   Jak funguje ovládání lidstva negativními entitami:  

▪ Pseudotvůrci, které jsem před nedávnem propustil, jsou na cestě na 

planetu Nula (viz 1. kapitola této dávky Nového zjevení), zatím vládnou 

prostřednictvím svých zástupců z nejvyšších míst pekelné hierarchie, po 

rozdělení lidstva se sami ujmou vlády přímo zde, v této realitě, která se 

propadne na pozici -1. 

▪ Na Měsíci, přesněji pod povrchem tohoto zčásti umělého tělesa, jsou 

umístěny základny s obrovským množstvím počítačů, které jsou technicky 

vyspělejší, než znáte, a obsahují údaje o každé bytosti na Nule, takzvané 

životní pásky. Každý počítač obsluhuje mimozemská entita (nejčastěji 

„šedivák“), která plní příkazy svých nadřízených a zadává program 

ovládání dané lidské bytosti ve všech oblastech jejího pseudoživota 

(podrobnější informace najdete v kapitole 29. Nového zjevení s Petrem a 

na www.pratele-nebe.cz  a www.vesmirni-lide.cz). 

http://www.pratele-nebe.cz/
http://www.vesmirni-lide.cz/
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▪ Přímo na planetě Nula jsou umístěny výkonné počítače, které 

shromažďují veškeré informace o každém obyvateli a zachycují 

komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu. Zároveň 

probíhá zkušební provoz podkožních čipů RFID, které omezují spojení se 

Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, a bytostmi pozitivního stavu na 

nepatrnou úroveň a zvyšují tak míru ovládání na 99,99%. Povinné 

čipování spustí elity pod vedením Pseudotvůrců hned po rozdělení 

lidstva.  

▪ Dalšími prostředky ovládání mysli jsou televize, film, hudba, móda, 

politika... jde o propracovaný systém, který má odvádět lidské bytosti od 

vcházení do nitra, zabývání se podstatnými věcmi, rozvíjení láskyplných 

vztahů, navázání spojení se Mnou, podporuje rozdělování ve všech 

oblastech života, nepřátelství, závist, strach… 

▪ Podpůrnými prostředky ovládání mysli jsou zařízení typu HAARP, radary, 

vysílače mobilních operátorů, wifi síť, zesilované chemtrails, 

chemikáliemi v potravním řetězci, očkováním… 

 

Jak se vymanit z této pavoučí sítě, do níž jste se dobrovolně inkarnovali, abyste 

pomohli lidským bytostem transformovat se do pozitivního stavu? LÁSKOU. Jak 

jsem už vícekrát sdělil, každý má ve své DNA program probuzení z iluze tohoto 

matrixu. Jakmile je spuštěn, nastává různě dlouhé období hledání a postupného 

nalézání svého pravého Já, spojení s multidimenzionální rodinou a se Mnou, 

Pánem Ježíšem Kristem. Postupujete krok za krokem po duchovní spirále a ne 

vždy je tento vzestup plynulý a bez škobrtnutí či propadu. Je provázen mnoha 

duchovními zkouškami, mnohdy na hranici únosnosti, duševním i fyzickým 

utrpením. Čím vyspělejší bytost, tím větší míra utrpení na duchovní cestě. 

Stáváte se citlivějšími k bolesti a strádání jiných bytostí a celé planety, 

zbavujete se strachu z čehokoli, sobectví a honby za majetkem a penězi, měníte 

své priority. Jakmile si uvědomíte pravou podstatu fungování negativního 

stavu, přestáváte se řídit naučenými stereotypy, vybočíte z řady a mnozí se 

pustíte proti proudu. Způsobíte tím zmatek a pohotovost negativních entit, 

které vás mají na starost. Budou se snažit ze všech sil vás udržet v síti, ale čím 

výše se posouváte na spirále duchovního vzestupu, čím vyšší vibrace máte, tím 

je pro ně těžší vás ovládat. V určitém okamžiku už na vás nebudou mít vliv, 

odpojíte se z matrixu a vaše světlo bude zářit do vesmíru, protože se protrhá 
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pouzdro z energoprotoplazmy, ve kterém je uvězněna duše (v intermediálním 

světě) a duch (v duchovním světě) během pobytu v zóně vymístění. Jedna 

osvobozená bytost dokáže vyvážit negativní energie tisíců až statisíců spících a 

ovládaných lidí.  

Protože už víte, že je nezbytné krátké vítězství negativního stavu, nelze situaci 

řešit jinak než rozdělením lidí na probuzené a připravené žít ve vyšší dimenzi 

pozitivního stavu a na ty, kdo budou ostatním ve vesmíru názorně předvádět, 

co si už nikdy nemají volit. Před tímto důležitým aktem dojde k Události neboli 

Varování, jak jsem vám už nejednou sdělil. Půjde o krátkodobé rozšíření 

vědomí, jakési osvícení, které bude mít individuální charakter a dopad na 

jednotlivce i skupiny lidí. Připraveným velice pomůže a urychlí jejich vzestup, 

nepřipravené uvede do zmatku, ale brzy se z tohoto pro ně nepochopitelného 

zážitku „oklepou“ a budou pokračovat ve svém iluzorním životě pod taktovkou 

ovládajících entit, aby se v nedaleké budoucnosti dobrovolně nechali očipovat a 

tím ještě více zotročit. Vysvobodím je jako princ Šípkovou Růženku v poslední 

fázi Mého Druhého příchodu, až jednou provždy ukončím existenci negativního 

stavu.  

Nikdo z vás, ani Mí nejbližší spolupracovníci v hrubohmotných tělech na této 

planetě, si nedokážete představit, jak rychlá a úžasná změna je pro vás 

nachystána. Bude to jako první nadechnutí novorozence, ale s mnohem 

příjemnějšími pocity. Rozdíl v intenzitě prociťování lásky ke Mně a celému 

Stvoření, úroveň pochopení všeho, co jste museli podstoupit a vytrpět, 

porozumění vesmírným duchovním zákonům, pociťování jednoty všeho a se 

vším, co jest, vysvobození z omezujícího a nedokonalého těla a jeho nahrazení 

lehčím, krásnějším, zdravým a dokonalejším, a ještě mnohem více vás čeká 

v Ráji, ve vašem původním domově, odkud jste propadli, někteří dobrovolně a 

z lásky k bližním, jiní kvůli zvědavosti a zatížení svých genů, karmě, do 

odpadkového koše Multivesmíru. Přijměte Moji pomocnou ruku a nechejte se 

vyvést z propasti na světlo, do láskyplné náruče jediné/ho Matky/Otce, jakého 

navěky máte.  

Pseudotvůrci ukradli život, aby ho mohli převrátit a zprznit až do krajnosti. Ze 

všeho, co je pozitivní a pomáhá bytostem ve Stvoření stoupat na spirále 

duchovní cesty, udělali pravý opak. Následky nesete i vy, kdo žijete na Nule. 

Popíšu vám nejvýraznější rozdíly fungování a řízení života v zóně vymístění a 
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zóně umístění (pro zjednodušení budeme používat zkratky V = zóna vymístění, 

U = zóna umístění): 

 

HIERARCHIE 

U: Nejvýše postavené bytosti slouží níže postaveným, pomáhají s láskou 

duchovnímu rozvoji a jsou ochotny se snížit na úroveň bytostí s nižšími 

vibracemi, nikoho k ničemu nenutí, respektují svobodnou volbu každého 

jednotlivce. 

V: Nejvýše postavené bytosti vyžadují poslušnost níže postavených, přikazují, 

co mají dělat, trestají za neuposlechnutí, používají manipulaci, propagandu, lži, 

utajování, sliby, které nesplní a překroutí, oceňují podlézání, úskoky, falešnou 

oddanost od podřízených, vyznamenávají ty nejodpornější činy a chování.  

 

GEOMETRIE A SYMBOLY 

U: Využívání geometrických tvarů pro duchovní rozvoj bytostí, důraz na 

harmonii a symetrii, tvoření nových světů s pomocí posvátné geometrie, 

symboly lásky, Boží přítomnosti ve Stvoření, jednoty, vzájemné podpory a 

spolupráce, souznění a štěstí… 

V: Ukradené geometrické tvary a symboly slouží k tvoření zel, nepravd, 

falešností a ovládání, používání tajných a zašifrovaných významů 

prostřednictvím rádoby pozitivních symbolů (viz symbol Božího oka umístěný 

nad pyramidou), geometrie zde slouží k upevňování moci, zotročení obyvatel 

celé zóny vymístění, využívá se v černé magii, podprahových signálech, 

vystoupeních takzvaných umělců, ve filmech, na vládních budovách, chrámech 

a jiných významných stavbách, při rozmístění městské zástavby (viz 

Washington), tajných i veřejných rituálech, politických, náboženských a jiných 

shromážděních… 

 

ZÁKONY 

U: Jednoduché, srozumitelné duchovní zákony či principy, které jsou uloženy 

v genech každé bytosti, není třeba je měnit, doplňovat či alternativně vykládat, 
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jejich dodržování umožňuje bytostem šťastný a relativně svobodný život 

v dostatku, lásce, míru, zkrátka v pozitivním stavu Multivesmíru. 

V: Složité, nesrozumitelné zákony, vyžadující neustálé studium (neznalost 

zákona neomlouvá), vytváření nových, ještě více omezujících osobní svobody, 

s různými odbornými výklady, dodatky, prováděcími předpisy, sankcemi a 

dalšími nástroji zotročení obyvatelstva, dodržování zákonů je vymáháno silou a 

pod hrozbou trestu, neplatí pro všechny stejně, naoko jsou si všichni před 

zákonem rovni, ve skutečnosti jsou si někteří „rovnější“, tedy nejsou trestáni za 

porušování zákonů (viz poslanecká imunita, zametání zločinů pod koberec), 

nebo jsou naopak obviněni z trestného činu, aniž by se ho dopustili (např. 

vyšetřování korupce politiků dle objednávky protistrany s podvrženými a 

zfalšovanými důkazy apod.). 

 

EKONOMIKA A PRÁCE 

U: V nejvyšších dimenzích neexistuje, protože vše, co bytost potřebuje, si sama 

stvoří myšlenkou, odpadá nutnost práce, jak ji znáte. V 5. dimenzi, která je 

jemnohmotná, se ještě využívají různé technologie k výrobě potřebných věcí, 

obsluhují je odborníci, kteří nepracují fyzicky, ale duševně. Většina populace se 

zabývá sebevzděláváním, krátkodobou prací pro celek, výchovou dětí, 

vytvářením harmonických vztahů, vylepšováním životního prostředí, nikdo 

nemusí dělat to, co nechce jen proto, aby měl nezbytné životní potřeby. 

Neexistuje žádná forma finančního systému, vše je distribuováno na základě 

objednávky, nikdo netvoří zásoby, protože nemusí mít strach, že nedostane 

včas a v požadovaném množství to, co objednal. Ekonomika planety je založena 

na spolupráci, jsou využívány technologie, nepoškozující zdraví obyvatel a 

přírody, nevyrábí se to, co není třeba, neplýtvá se energií, vše je podřízeno 

nejvyššímu dobru a užitku pro lidi, jejich šťastnému a příjemnému životu. 

V: Také v peklech se využívají různé technologie, ale slouží především 

k upevnění moci vládnoucích bytostí, sledování a zotročování méněcenných 

obyvatel, k vytváření zisku. Všechny ekonomické modely jsou založeny na 

vykořisťování, konkurenci, zneužívání moci, vysávání zdrojů planety, ničení 

životního prostředí až do „vybydlení“ povrchu, což vede k vybudování 

podzemních měst. Civilizace se chovají jako kobylky, které doslova zdevastují 

planetu a pak se vrhnou na další (mají-li technické prostředky na přesídlení), 
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nebo vyhynou, často ve válkách a přírodních, či umělých katastrofách. 

Obyvatelé antivesmíru jsou udržováni ve strachu o přežití, z nedostatku 

potravy, ze smrti… kvůli jejich snadnějšímu ovládání jsou využívány různé 

techniky, které jsou v posledních desetiletích většinou tajně používány i zde na 

Nule a široká veřejnost je s nimi seznamována prostřednictvím hollywoodských 

takzvaných sci-fi filmů (např. vysílání signálů do mozku, implantáty, chemické 

„léky“ otupující smysly, reklamy promítané na sítnici oka, všudypřítomné 

špehování přes kamerový systém, televizní přístroje a počítače apod.) Vše je 

podřízeno konzumu, generování co nejvyšších zisků, ukájení pocitu moci, 

nadřazenosti, blahobytu malé skupiny bytostí na úkor drtivé většiny obyvatel. 

Vy, Mí spolupracovníci a praktikující Nového zjevení, jste vystaveni velkému 

psychickému tlaku. Na jedné straně jste se zčásti vymanili z ovládání 

negativních entit, tedy jinými slovy, odpojujete se z matrixu, máte dostatek 

pravdivých informací o fungování negativního stavu a transformaci lidstva, víte, 

že vás čeká vzestup do vyšších dimenzí Pravého Stvoření, na druhé straně trpíte 

při sledování zhoršujících se podmínek na této planetě, vašem dočasném 

domově, těžko se smiřujete s tím, že nemůžete zachránit všechny lidské bytosti 

z pasti, dokud nebude zcela a jednoznačně odpovězeno na otázku, která 

spustila pseudoživot antivesmíru a lidstva zfabrikovaného Pseudotvůrci. Je to 

pro vás o to těžší, že mezi lidmi, kteří se fyzicky zúčastní finální etapy, tedy 

krátkého vítězství negativního stavu, můžou být i vaši nejbližší příbuzní a 

přátelé. Znovu vám připomínám, že jste vědomí. Neztotožňujte se se svými 

dočasnými fyzickými těly. Až tato divadelní scéna skončí, setkáte se s každou 

duší, či bytostí v jemnohmotném těle, která je vám blízká, a budete spolu 

pokračovat v životě na nové, vyšší úrovni, tentokrát bez vynuceného 

zapomnění předchozích inkarnací. Právě vy se každým dnem zasluhujete o to, 

že tento nepřirozený a zrůdný způsob života jednou provždy skončí na smetišti 

dějin Multivesmíru (v jezeře ohně a síry) a nebude už obtěžovat bytosti, které si 

z celého srdce přejí žít v lásce, míru a ve spolupráci, v Mé náruči.  

V psaní dalších kapitol Nového zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny budeme 

pokračovat začátkem roku 2015.  
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KAPITOLA 20 

Naplňování biblických proroctví 

 

Knihy Nového zjevení jsou pokračováním Bible svaté, a protože už není třeba 

používat lidem nesrozumitelný duchovní jazyk kvůli ochraně Božího Slova, je 

možné doslovné vysvětlení nejdůležitějších myšlenek a předpovědí, které se 

týkají současné transformace lidstva a Mého Druhého příchodu na Zemi. Tato 

kapitola shrne nejvýznamnější biblická proroctví pro čas konce, který prožívá 

právě tato generace. Neinkarnoval bych se do hrubohmotného těla Jany, kdyby 

do rozdělení lidstva zbývalo mnoho desítek či stovek let. Jsem/jsme tady proto, 

abychom vyvedli připravené lidské bytosti do vyšší dimenze pozitivního stavu a 

umožnili krátké pseudovítězství negativního stavu pod přímou vládou 

Pseudotvůrců v této realitě planety Země (zatím Nula). Moje inkarnace byla 

předpovězena ve Zjevení Ježíše Krista psané Janem (viz Úvod této dávky 

Nového zjevení), ale nikoho při čtení Bible nenapadlo, že žena, která porodí dítě 

a uteče do pouště, budu přímo Já, Pán Ježíš Kristus. Tato skutečnost byla přísně 

utajována až do konce roku 2012, kdy jsme poprvé zveřejnili Úvod této knihy. 

Jejím/Naším úkolem není přímo ovlivnit miliony lidí, získat je prostřednictvím 

hmatatelných důkazů, přesvědčit je o pravdivosti těchto sdělení. Píšeme spolu 

nejvyšší úroveň pravdy, kterou je připraveno přijmout jen nepatrné množství 

lidí. Není důležité, kolik jich čte tuto knihu, ale že je zde k dispozici.  

Mnohým věřícím nedělá potíže přijmout Marii, matku Ježíše, jako Bohyni. 

Dokonce ji uctívají jako Mě, nedělají rozdíl mezi Jediným Stvořitelem a Dárcem 

Života a Jeho/Její oddanou služebnicí, která měla tu čest porodit první přímou 

inkarnaci Nejvyššího na této planetě. Abych přinesl spásu co největšímu 

množství lidských bytostí, předávám důležité informace jménem několika zde 

uznávaných božských a polobožských entit (viz kapitola 2 této knihy). 

Pseudotvůrci měli dostatek času, aby připravili scénu na svůj triumfální druhý 

příchod. S Mým dovolením (kvůli odpovědi na mnohokrát zmiňovanou 

duchovní otázku) kontaminovali nejen křesťanství, jediné náboženství přímo od 

pravého Boha, vytvořením mnoha odnoží, církví a sekt, či úpravami Mého 

Slova, ale i založením jiných náboženských směrů, rádoby modernějších a lidem 

pochopitelnějších. Protože dobře věděli o Mém Prvním příchodu na Zemi, ještě 
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v předstihu položili základ buddhismu, který se tváří jako pozitivní duchovní 

učení, ale je nebezpečné, protože odvádí své věřící od existence jediného Boha 

– Stvořitele Multivesmíru. Dokonce znevažuje stvoření člověka podle Boží 

podoby a srovnává ho se zvířaty, když učí, že duše člověka se může inkarnovat 

do těla jakéhokoli zvířete. Asi 500 let po Mém Prvním příchodu v těle Ježíše 

vytvořili právě na území nejvyššího výskytu křesťanů nové náboženství – islám. 

Z jediné Boží inkarnace, Ježíše Krista, udělali jednoho z proroků, z žen, nositelek 

života, otrokyně a méněcenné bytosti, vydané na milost a nemilost mužům. 

Boha lásky, soucitu a moudrosti vyměnili za Alláha, toužícího po krvi, obětech a 

ponižování. Stovky let řídí a rozdělují nejen náboženství na této planetě, ale 

všechny aspekty života lidstva. Právě nyní se blíží finále: Druhý příchod 

Pseudotvůrců, bohů stvořitelů této lidské rasy, chcete-li mimozemských velmi 

vyspělých (nikoli duchovně) bytostí, které si zde hrály a ještě chvilku budou hrát 

na bohy. Ani církev, která má kořeny v Mém učení, nezůstala věrná pravému 

Bohu, je postupně rozvracena a doslova prolezlá jedem negativního stavu. 

Příkladem jsou nejen různé skandály s pedofilními a homosexuálními knězi, ale 

především takzvané ekumenické hnutí, postupné sbližování různých 

náboženských směrů a církví, mnohým velmi sympatické, ale zákeřné, protože 

lstivě a pod pláštíkem humanity a sjednocení odstraňuje krok za krokem pravé 

Boží Slovo. Jen málokdo dokáže odhalit toto spiknutí proti Mně, Pánu Ježíši 

Kristu, vedoucí k úplnému zmatení a odloučení lidských duší od Jediného Zdroje 

Života. Ani si neumíte představit, že to ohrožuje samotnou podstatu života 

Multivesmíru. Naštěstí mám vše pod kontrolou a nikdy nedopustím, aby došlo 

ke zničení všeho, co jsem stvořil. Po přečtení těchto slov lépe pochopíte, proč 

jsem povolal na pomoc lidstvu tak obrovské množství bytostí z pozitivního 

stavu, proč jsem se osobně inkarnoval do těla Jany.  

Ekumenické hnutí dostalo zelenou především v 60. letech 20. století po 

Druhém vatikánském koncilu (1962-1965). Zprvu šlo o sbližování křesťanských 

církví, ale postupně, zvláště nyní pod vedením papeže Františka, dochází 

k přípravám na propojení všech náboženství do jednoho celosvětového, do 

jehož čela se po rozdělení lidstva postaví jeden z Pseudotvůrců (chcete-li 

Antikrist). To, co na první pohled vypadá jako pozitivní změna, vedoucí 

k celosvětovému míru, prosperitě, odstranění chudoby, rozdílů atd., je široká 

dlážděná cesta do pekel. Už v těle Ježíše jsem varoval před uctíváním model a 

falešných bohů, nabádal jsem k hledání Boha ve svém nitru, slíbil Boží 
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království, Nebe na Zemi, jinými slovy život v pozitivním stavu ve vyšších 

dimenzích Multivesmíru. Ani dnes, po 2 000 letech lidstvo nepochopilo Má 

Slova, neřídí se jimi, nevěří jim, ani Mně, ani ve Mne. Raději naslouchá falešným 

prorokům, nechá se obelhávat rádoby vědeckými a materialistickými důkazy, 

které zcela překrucují pravdu, popírají a hlavně úmyslně zatajují výsledky 

bádání tisíců lidí, kteří jsou vedeni k postupnému odhalování závoje, 

zviditelnění manipulace a lží, sloužících k většímu zotročení. Bez pomoci 

zástupů andělů a především Mojí koordinace by nemohlo dojít k transformaci 

lidstva a jeho vyvedení z negativního stavu. 

Od 21. prosince 2012 žije obyvatelstvo této planety v bezčasém období, 

přestože iluze lineárního času zatím trvá. Stále více lidí si všímá viditelných 

změn na obloze, zejména oslnivě bílého a zářivějšího světla ze Slunce, které i 

v zimním období rozpouští temnotu, není-li uměle zakrýváno chemickými 

mraky. Ani Měsíc není vždy na očekávaném místě, často je vůči pozorovateli 

nakloněn jinak, než tomu bylo do výše uvedeného data. Na různých částech 

Země jsou slyšet podivné zvuky, připomínající hromobití nebo tření kovových 

desek o sebe, ale nemají souvislost se zemětřesením, či výbuchem sopky. 

Vnímavější lidé vidí záblesky jiných dimenzí, bytosti v jemnohmotných tělech, 

barevnější krajinu, cítí zvýšený příliv fotonů, vibrace svého těla. To vše dokazuje 

změny, které vedou k rozdělení lidstva do dvou základních realit. Ti, kdo jsou 

připraveni žít v pozitivním stavu, projdou výraznou změnou ve všech oblastech 

života. Z informací, předaných v tomto Novém zjevení Pána Ježíše Krista, jasně 

vyplývá, že negativní a pozitivní vesmír nejsou slučitelné. Nelze reformovat, či 

kosmeticky upravit to, co bylo zfabrikováno Pseudotvůrci a popírá pravé 

duchovní zákony Stvoření, staví se proti Mně, Absolutní Lásce a Moudrosti. Ti, 

kdo si každým okamžikem vybírají pseudoživot v hrubohmotném světě 

v otrockém peněžním systému, budou pokračovat pod vládou falešných bohů 

v nevědomosti a lži až do úplného vítězství negativního stavu. Doba konce se 

vyznačuje mnoha předpovězenými událostmi a přírodními změnami. Masově 

vymírají živočišné a rostlinné druhy, vlivem genetického inženýrství dochází ke 

kontaminaci a vytěsňování původních druhů plodin, chemické znečištění 

dosahuje koncentrací, které hubí veškerý život na planetě. Temná strana se za 

každou cenu snaží udržet své stádo pod kontrolou a v nevědomosti, a proto 

brání přílivu fotonů z centra galaxie přes sluneční bránu na tuto planetu, 

zakazuje a omezuje pod hrozbou vysokých pokut a trestního stíhání 
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prostřednictvím zákonů pěstování a používání léčivých a jinak prospěšných 

bylin (např. konopí), omezuje sebezásobování nezávadnými potravinami (např. 

zákaz prodeje nepasterizovaného mléka), likviduje drobné pěstitele a 

zemědělce, přebírá kontrolu nad všemi přírodními zdroji vody, podporuje 

výrobu jedovatých potravin (otravin), zpřísňuje zákony o povinném očkování 

dětí… Stále dokola opakuji totéž, protože je nutné, abyste z předaných 

informací vytvořili vlastní obraz skutečnosti, svou mozaiku vědomostí, která 

vám umožňuje odpojit se postupně ze systému a omezit ovládání negativními 

entitami (viz 19. kapitola).  

Dobu konce lze přirovnat k době před biblickou potopou. Ve všech přírodních 

kulturách na této planetě najdete tento příběh, pouze jména se liší. Jde o 

pravdivý popis události z doby před 12 500 lety, kdy se zhroutila a zničila 

civilizace zvaná Atlantida. Důkazy o její hmotné existenci a destrukci už jsou 

nalezeny na dně Atlantského oceánu v blízkosti Bermud a Kuby. Jako vždy jsou 

takové důkazy potlačovány a nenajdete o nich zmínku v hlavních médiích, 

kontrolovaných elitami. Už tehdy lidstvo porušovalo duchovní zákony 

Multivesmíru a zahrávalo si se silami, které neumělo zcela ovládat. Důsledkem 

byla seismická činnost na obrovském území, potopení kontinentů a vynoření 

jiných, přepólování planety a zvednutí hladin oceánů. Ani tato katastrofa 

nepřiměla lidstvo, aby se změnilo k lepšímu, aby se obrátilo k Bohu, ke svému 

Pravému Stvořiteli a Rodiči. Nyní jste svědky ještě horšího odpadnutí a 

porušování duchovních zákonů, než tomu bylo při pádu Atlantidy. Tato 

civilizace se pod vedením negativních entit dopouští takových zločinů jako 

žádná v historii Multivesmíru. Lidé jsou tak otupělí a zmanipulovaní, že je ani 

nedojímá vraždění jiných lidí a zvířat, necítí se být součástí celku, hledají 

v každé bytosti nepřítele, konkurenta, který jim bere zdroje potravy a energie, 

neustále se podrobují zastrašování, bojí se o své holé životy v deformovaných 

tělech, protože ztratili poslední zbytek víry v Lásku a Dobro. Většina z těch, kdo 

věří v Boha, vyšší bytost, která stvořila vesmír, se klaní falešným bohům, 

protože nejsou schopni uvěřit v Boha Lásky a Milosrdenství. Nejvyšším Bohem 

je pro mnohé Zlaté tele, Mamon, peníze, majetky, světská sláva, jsou ochotni 

zaprodat duši ďáblu (doslova), aby získali výše jmenované. Ten, komu je 

nepříjemné číst tato sdělení, se ještě neodpojil z matrixu a stále lpí na tomto 

z duchovního pohledu chudém a ubohém životě, hodném jen k politování. 

Kdybych nebyl Absolutní Láskou a Moudrostí, dávno bych ztratil trpělivost s tak 
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nevděčnými a marnotratnými dětmi. Zajisté jste už pochopili, že celá „operace 

Země“ se netýká jen tohoto malého prostoru a obyvatel planety Nula, ale 

doslova celého Stvoření. V Multivesmíru je vše propojeno, je to jeden živoucí 

organismus a každá, byť nepatrná částečka ovlivňuje celek. Když onemocní vaše 

tělo, také se snažíte mu pomoci, začnete ho léčit, v krajním případě se necháte 

operovat, aby byla odstraněna nefunkční část, nebo zhoubný nádor. Negativní 

stav je právě takovým zhoubným nádorem, který oslabuje celé tělo, a když není 

odstraněn, tělo zemře. Jako rodič, zodpovědný za stav všech bytostí, které jsem 

stvořil, nikdy nedopustím zkázu a zmar veškerého života. Vše, co se děje, aniž 

byste tomu mohli zcela porozumět, je aktem největší lásky a oddanosti.  

Odhalím zde ještě další tajemství, ukryté v duchovním jazyce Bible svaté. Není 

žádný vyvolený národ, který by byl Bohu, Pánu Ježíši Kristu, nejblíže. Nejde ani 

o Židy, Čechy či jiné pozemské národy. Nejde o konkrétní místa na této planetě. 

Vyvolený je ten, který přijme ve svém srdci Jediného Pravého Boha, Pána Ježíše 

Krista, a řídí se duchovními zákony Pravého Stvoření. Tímto sdělením znovu a 

důkladněji vysvětluji, proč se Moje jediná přímá ženská inkarnace Jana 

neodstěhovala do Prahy. Praha není Nový Jeruzalém, ale vzhledem k tomu, že 

se sem sjíždí čím dál tím více lidí, kteří se odpoutávají z matrixu negativního 

stavu, je duchovním centrem světa. Není důležité, kde jste se inkarnovali do 

těla, ale jak žijete, myslíte, konáte, zda jste ochotni se změnit, abyste byli 

pochodní, která vyžene tmu, abyste ostatním byli příkladem láskyplného, 

nesobeckého a mírumilovného života.  

Dokud žijete v těchto hrubohmotných tělech, nepocítíte tolik lásky, abyste 

zůstali neustále vyrovnaní, klidní, měli vysoké vibrace. Neodsuzujte se za citové 

výkyvy, duševní bolest a nedokonalost. V každém okamžiku děláte, co můžete. 

Vcházejte co nejčastěji do svého nitra, meditujte, modlete se za ostatní, 

navažte osobní a jedinečný vztah se Mnou. Už v těle Ježíše jsem říkal, že lidské 

tělo je chrámem a ty kamenné budou brzy rozmetány na kusy. Nebojte se 

těchto převratných změn. Vždyť jste na ně čekali celé eóny, kvůli návratu 

lidstva do Mé svaté náruče jste podstoupili mnoho inkarnací, trpěli jste spolu se 

Mnou a nyní nastal čas zasloužené odměny a odpočinku. To neznamená 

nicnedělání, ale naopak tvoření nových světů, nového způsobu života, objetí se 

všemi bytostmi, které přijmou život v pozitivním stavu, dokážou pochopit a 

odpustit všem i ty nejhorší činy, protože budou vědět, proč bylo nezbytné 

poznat odvrácenou stranu života, negativní stav. Čeká vás ještě několik let do 
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rozdělení lidstva. Využijte je co nejlépe, abyste měli dobrý pocit, že jste přispěli 

svým dílem k pozdvižení duchovní úrovně lidí, neztrácejte víru a odvahu v lásku 

a dobro, nenechejte se vtáhnout do sporů, nepodléhejte panice kvůli zhoršující 

se situaci na Zemi (Nule). Přestože jsem všemohoucí a vševědoucí, musím ještě 

chvilku dovolit negativní straně, aby utahovala šrouby a více dusila obyvatele 

celé planety. Je to důležité pro existenci všech bytostí ve Stvoření. Prosím vás, 

ještě tu šikanu ze strany elit vydržte. Víte, že jste pod Mojí neustálou ochranou. 

Všichni pracovníci světla zažívají těžké zkoušky, ale zároveň jsou přímými 

svědky Mojí pomoci, zažívají synchronicitu, dokonalé načasování, vnímavější 

dokonce i Moje objetí a pohlazení. Věřte, že až tady skončíte a převibrujete do 

vyšších dimenzí, každý tam, kam patří, budete neskutečně šťastní, že jste „u 

toho“ mohli být a zažít „na vlastní kůži“ vítězství Lásky nad zlem, nenávistí a lží. 

Jak jsem už napsal, stanete se učiteli dalších bytostí, které nemohly mít přímou 

zkušenost se životem „za oponou“ v odpadkovém koši Multivesmíru, která je 

jedinečná a neopakovatelná, protože po eliminaci negativního stavu už nebude 

možné ji znovu prožít.  

Doporučuji všem čtenářům a praktikujícím Nového zjevení Pána Ježíše Krista, 

aby si znovu, nebo i poprvé přečetli Bibli, zejména Nový zákon. Uvidíte 

souvislosti a lépe porozumíte dění v této převratné době. Jak stoupáte po 

spirále duchovní cesty, rozšiřuje se vaše vědomí a snadněji chápete i duchovní 

jazyk, který byl nezbytný, aby lidstvo přežilo do dnešního času transformace. 

Svým srdcem poznáte pravé Boží Slovo a odlišíte ho od slov, která byla vložena 

falešnými bohy. Bude to pro vás velmi užitečná lekce, pomůže vám vydržet 

pobyt v této dimenzi.  

V další kapitole se budeme učit milovat své bližní a odpouštět.                
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KAPITOLA 21 

Milovat své bližní a odpouštět 

 

Boží Slovo nepodléhá žádným módním směrům, nesnaží se zavděčit nikomu, je 

kontinuální, logické a pravdivé. Přestože přizpůsobuji svůj jazyk době a 

duchovní úrovni lidí, nikdy nepopírám to, co jsem v minulosti sdělil 

prostřednictvím Svých proroků. Vše, co lidstvu předávám, je pomocnou rukou 

při jeho návratu do Pravého Stvoření. Ve všech knihách Nového zjevení Pána 

Ježíše Krista dostáváte ucelený výklad vzniku, vývoje a ukončení negativního 

stavu, což umožňuje pochopit a přijmout Mé kroky, vedoucí k naplnění Mého 

Plánu. To neznamená, že každý čtenář bude mít jasno hned po prvním přečtení 

těchto knih, ale zasévám semínka do duší a v pravou chvíli tato semínka vyklíčí 

a přinesou své plody. Modernějším jazykem: aktivuji vaši DNA, zvyšuji vaše 

vibrace a úroveň vědomí, abyste snadněji chápali všechny souvislosti a byli 

schopni se Mi přiblížit a následovat Mě.  

Tato kapitola se týká nejdůležitější podmínky života v pozitivním stavu, pro vás, 

inkarnované na planetě Nula, podmínky převibrování do vyšších dimenzí: 

milovat své bližní a odpouštět jim. Vím, že je to pro ty, kdo žijí v zóně vymístění, 

velmi těžké, protože je na nezbytné minimum omezena komunikace se Mnou, 

funguje zde systém ovládání, nesvobody, falešného obrazu života a vše je 

překrucováno a przněno Pseudotvůrci a jejich přisluhovači. Zvláště na Nule, 

která je hlavním jevištěm tohoto experimentu, žije na malém prostoru mnoho 

rozdílných bytostí, které těžko nacházejí společný jazyk. Jednotlivci i skupiny 

jsou proti sobě uměle popouzeny a ve všech je vyvoláván strach, nenávist, 

závist, povyšování nad druhými, rozdělování podle náboženství, politiky, 

kultury, barvy pleti... Zvláště v posledních desetiletích, kdy dochází díky 

technologiím k masivnímu ovlivňování lidí prostřednictvím televize, internetu, 

mobilních sítí atd., je každý jednotlivec vystaven nepřebernému množství 

informací, dezinformací, negativních vzorů, válečných zpravodajství, stupňování 

hrozby terorismu, zejména pod vedením tajných služeb (USA, Izrael, Velká 

Británie, Saúdská Arábie…), což vede ke snižování vibrací obyvatel celé planety. 

Kdyby zároveň nedocházelo k většímu přílivu fotonů z centra vesmíru, Mému 

působení ve všech oblastech života, k nasazení milionů světelných bytostí 
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v tělech zde i mimo tuto realitu, bylo by lidstvo odsouzeno k nevratnému 

propadu do hlubších úrovní zóny vymístění, tedy do pekel.  

Zachránit vás může jenom Láska, jejíž nedílnou součástí je i odpuštění. Kdybych 

nemiloval celé své Stvoření bez výjimky, neodpustil každému z vás činy a 

myšlenky, kterými jste ubližovali jiným, tedy i Mně, celému Multivesmíru, 

Jednotě, Celku, došlo by k sebedestrukci celého Stvoření, skončil by veškerý 

život v Multivesmíru. Zůstal bych Já, Pán Ježíš Kristus, protože jsem Absolutní a 

nikým nestvořený, věčný, ale neměl bych s kým sdílet lásku, radost, štěstí, život. 

Řeknete Mi, že bych mohl stvořit úplně nový vesmír s novými, ničím 

nezatíženými bytostmi. Máte pravdu, ale pak by nevyhnutelně došlo ke stejné 

situaci, protože by se určitě našel někdo, kdo by položil otázku, která aktivovala 

negativní stav, a situace by se opakovala stále dokola. Protože to vím, jsem od 

počátku připraven pomoci překonat tento dočasný stav, odpustit všem 

účastníkům i ty nejhorší činy, znovu je obejmout a zahrnout svou láskou. I 

přesto, že nejste absolutní, ale jste relativní bytosti, máte v sobě schopnost 

milovat a odpouštět. Když jsem vás stvořil, dal jsem vám do vínku vlastnosti, 

které Mám, tedy stvořil jsem vás k obrazu Svému. To se netýká vašich 

hrubohmotných těl, zprzněných Pseudotvůrci, ale vašich duší a 

jemnohmotných těl, která vám daruji po rozdělení lidstva. Do té doby vás 

žádám a prosím, najděte v sobě alespoň tolik lásky, abyste odpustili lidem, 

které znáte osobně, svým příbuzným, známým, sousedům. I oni jsou obětí 

ovládacích programů negativních entit, často říkají a dělají věci, které by sami 

od sebe nedělali, ve svém nitru litují svých činů, jen nemají dost víry, sil, 

odhodlání, aby požádali o odpuštění, nebo sami odpouštěli druhým. Nikdo zde 

není bez viny, a proto nemá právo soudit jiné.  

Už jsem napsal, že nemusíte milovat negativní bytosti a jejich jednání proti 

duchovním zákonům, ale milujte jejich nesmrtelnou duši, Boží Jiskru, která 

všechny spojuje v celek. Nemusíte být pokrytci, kteří druhým „mažou med 

kolem huby“, navenek souhlasí, uvnitř odmítají jednání jiných osob. Nebojte se 

vyjádřit svůj názor a své pocity, buďte k sobě i ostatním upřímní. Tak budete žít 

v pravdě, v souladu s duchovními zákony. V tomto prostředí negativního stavu 

se všemi rozdíly, podmínkami a omezeními je to velmi náročné, ale není to 

nemožné. Nikomu nenaložím více, než unese, od nikoho nečekám, že bude 

dokonalý. Ocením jakoukoli snahu o zvýšení svých vibrací, rozšíření vědomí, tím 

lepší pochopení Mého Plánu na vysvobození lidstva z temnoty.  



133 
 

Snadněji budete odpouštět svým nejbližším než pro vás „cizím“, neznámým, 

žijícím v jiném místě, v odlišné kultuře, lidem s jinými názory na Boha, způsob 

života… Elity pod vedením Pseudotvůrců dělají vše proto, aby vám znemožnily 

milovat své bližní, tedy všechny lidské bytosti bez výjimky. Od počátku se 

snažily vyvolávat různé konflikty, podporovaly vznik odlišných náboženství, 

ekonomických a politických systémů, čímž živily nenávist a rozdělení mezi lidmi. 

Je to podstata negativního stavu. Zvláště v této době, kdy doslova vrcholí bitva 

o lidské duše a rozdíly se výrazně prohlubují, můžete pozorovat krok za krokem 

snahu vládců tohoto světa míchat antagonistické kultury přesídlením velkého 

počtu muslimů na území Evropy, původně křesťanské. Co tím sledují? 

Především vyvolávání strachu, sociální a ideologické vzpoury, které budou 

potlačovat silou, odebírání posledních „svobod“, vytvoření totalitního 

celosvětového řádu, jednotného náboženství, které nemá s pravým Bohem nic 

společného. Budete svědky stále většího množství krutých teroristických činů, 

v televizních zprávách uvidíte barbarské zabíjení hlavně civilistů a dětí. Kdo se 

zajímá o dění ve světě a nespoléhá na oficiální zpravodajství a vládní 

prohlášení, ví, že drtivá většina takzvaných teroristických útoků a masakrů je 

organizována a financována tajnými službami USA a jejich poskoků. Proč o tom 

píšeme právě v kapitole nazvané „Milovat své bližní a odpouštět?“ Abyste se 

alespoň na chvíli povznesli nade vše, co tady prožíváte, podívali se na celou 

scénu jako nezávislí pozorovatelé, režiséři divadelní hry, nenechali se vtáhnout 

do uměle vyvolávaných konfliktů, nestali se obětí manipulace. Jak jsem už 

vícekrát opakoval, každý se inkarnoval do tohoto těla s určitým posláním, hraje 

tedy vědomě, nebo nevědomě svou životní roli. Dokáže-li už během tohoto 

života odpustit těm, kdo hrají roli negativní, bude lépe připraven na pravý život 

v pozitivním stavu. Nepočítejte s tím, že se vám bude dařit udržovat si stále 

vysoké vibrace, které usnadňují milovat druhé a odpouštět jim. Každý z vás se 

občas dostane do situace, kdy to bude velmi těžké, až nemožné. V takové chvíli 

požádejte přímo Mě, Pána Ježíše Krista, abych vám pomohl zvýšit vibrace a 

vytáhl vás z pasti ovládacích programů negativního stavu. Od nikoho jiného 

nedostanete tak účinnou a rychlou pomoc, nikdo jiný vás nepovede tak 

efektivně a dokonale po spirále vaší jedinečné a osobní duchovní cesty.  

Ani Já, Pán Ježíš Kristus, inkarnovaný v hrubohmotných tělech Ježíše a Jany 

nejsem ušetřen pochybností ve vztahu k vyššímu Absolutnímu Božství. Tím vám 

všem dokazuji, že je možné se Mi přiblížit, být Mým spolupracovníkem, stát po 
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Mé pravici. Myslíte si, že Ježíšovi bylo jedno, když se ode Mne dověděl o 

nezbytnosti ukřižování, že byl vyrovnaný, když mu nasadili trnovou korunu a 

bičovali jeho tělo do krve? Myslíte, že Jana bez výkyvů nálad snáší život 

v izolaci, pod hranicí chudoby, s tělesnými nedokonalostmi a bolestí, 

nepříjemnou fyzickou prací? Obě Moje přímé inkarnace trpěly a trpí psychicky i 

fyzicky v tělech, která téměř absolutně omezují jejich možnosti, necítí se tady 

dobře, nemůžou být šťastné a spokojené, dokud vnímají oddělení ode Mne. 

Obětuji se zde pro lidstvo, pro celé Stvoření. Od vás nežádám tolik, jen vydržte 

ještě malou chvilku do rozdělení, nechejte se vést a poznáte Mou ochranu a 

lásku. 

S láskou i odpuštěním je třeba začít u sebe. Neodpustíte-li si vše, co jste udělali 

jinak, než jste chtěli, to, čím jste ublížili ostatním, nebudete schopni odpustit 

druhým. S tím, jak stoupají vaše vibrace a rozšiřuje se vědomí, jste schopni 

přehodnotit vnímání reality i ve vztahu k minulosti. Neumíte si představit, jak 

úžasně se projeví i sebemenší lítost nad křivdou, kterou jste zažili, nebo 

způsobili jinému člověku, či zvířeti, když ve svém srdci zároveň odpustíte sobě a 

těm, kdo vám ublížili. Fyzickou minulost nezměníte, ale vibrace takové události 

ano. Smyslem života je vytváření láskyplného vztahu se Mnou, Pánem Ježíšem 

Kristem, a k celému Stvoření, každé jeho částečce v podobě sentientních entit, 

ostatních živočichů, rostlin… 

Láska k sobě není narcisismus, tedy láska ke svému egu, vyvyšování se nad 

ostatní, srovnávání svých předností s vlastnostmi druhých bytostí. Jde o hlubší 

cit ke své duši, vyššímu Já, k nesmrtelné bytosti, kterou jste. I přes 

nedokonalost, kterou zažíváte, si uvědomujte, že v každém okamžiku děláte, co 

je třeba, abyste naplnili smysl vašeho jedinečného a neopakovatelného života. 

Když jsem v těle Ježíše mluvil o tom, že je třeba milovat své nepřátele, neměl 

jsem na mysli, že máte milovat ego každého člověka, nebo dokonce schvalovat 

všechny negativní myšlenky a činy, ale že máte hledat i v tom nejkrutějším a 

nejubožejším (duchovně) Boží Jiskru a odpustit mu. Na kříži jsem těsně před 

smrtí těla řekl: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. Zvláště, když někdo lituje 

svých činů a prosí vás o odpuštění, nebuďte zatvrzelí a nesmiřitelní, abyste 

nevytvářeli nejen pro sebe, ale i pro toho prosícího, negativní vibrace a karmu. 

Vím, jak je to pro vás těžké, zvláště v době zhoršování mezinárodní situace, 

harašení zbraněmi, krutostí v přímém přenosu, manipulace a lží. Ještě nikdy 

předtím nebylo lidstvo vystaveno tak velkému tlaku ze strany skrytých vládců 
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planety, nedocházelo k tak masivnímu poškozování fyzického a duševního 

zdraví, doslova genocidě všeho živého na Zemi. I Jana občas říká, že je mnohdy 

jednodušší nic nevědět než mít pravdivé informace o dění na světě i mimo něj. 

Je nezbytné ještě vydržet, aby měl každý příležitost mít vlastní zkušenost 

s negativním stavem, rozhodnout se, kam půjde po rozdělení lidstva, ukázat, 

jestli si zaslouží život v Pravém Stvoření. Nic kromě života netrvá věčně, tedy 

ani váš pobyt v zóně vymístění.  

Až nastane ten dlouho očekávaný přechod do 5. dimenze, nezmizí vaše 

zkušenosti s životem zde, na Nule. Budete se ještě nějakou dobu potýkat se 

zamořením, které se nedá odstranit výměnou hrubohmotného fyzického těla za 

jemnohmotný duplikát, protože by to bylo nesmyslné a kontraproduktivní. 

Budete zažívat postupné očišťování od falešných představ a návyků, které jsou 

hluboko vryty ve vaší paměti, budete se s Mojí pomocí rozpomínat na pravé 

duchovní zákony, budete tvořit zcela nový způsob života. Ti, kdo opustí tělo 

prostřednictvím smrti, absolvují Novou školu v intermediálním světě, aby byli 

lépe připraveni na život v pozitivním stavu. To je jednodušší než pokračovat ve 

stejném životě v nových, zcela odlišných podmínkách. Je to poprvé, kdy 

transformace probíhá tímto jedinečným způsobem. Část nejvyspělejších bytostí 

pouze vymění svá těla za lepší, dokonalejší a bude všem ve vesmíru ukazovat, 

jak si poradí s převratnými změnami, v mnoha případech opačnými způsoby 

spolupráce s ostatními, než byla zvyklá. I proto se stanete učiteli jiných civilizací 

a bytostí v Multivesmíru. Nikdo jiný takovou zkušeností neprošel ani neprojde. 

Přestože to tak zatím necítíte, jste doslova vyznamenáni tím, že jste účastníky 

neopakovatelného procesu transformace lidstva, stvořeného Nejvyšším, nyní 

Pánem Ježíšem Kristem, ale ukradeného a zprzněného Pseudotvůrci. 

Zasluhujete se o navrácení miliard bytostí do Pravého Stvoření, do Mé milující 

náruče.  

Ani v 5. dimenzi nejsou vztahy mezi lidmi dokonalé a bez výměn rozdílných 

názorů. Nedochází však k vyhrocení v podobě konfliktů, slovního a fyzického 

napadání druhých, vylévání vzteku a přerušení kontaktu. Všechny spory a 

odlišné názory se řeší v klidu, s rozvahou, za pomoci vyššího Já, s nímž je ego 

v nepřetržitém spojení. Opakuji, že v pozitivním stavu cítí všechny bytosti 

jednotu se všemi a vším, tedy se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, jejich duch a 

duše nejsou izolovány a zapouzdřeny, jako je tomu v zóně vymístění, nedochází 

k manipulaci, zatajování, vymývání mozku, úmyslnému lhaní. Lidé jsou schopni 
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číst myšlenky druhých, ani je nenapadne sdělovat něco jiného, než si myslí, 

nejen proto, že by lež byla okamžitě odhalena, ale kvůli vyšším vibracím, 

duchovní úrovni obyvatel. Komunikace tam probíhá dvěma způsoby, 

telepaticky, tedy předání myšlenky beze slov, a tak, jak to znáte i zde, mluvenou 

řečí. Záleží na vyspělosti té které civilizace a chuti jedince, který způsob použije. 

Když dojde k výměně názorů, jedinec, který uzná, že se mýlí, požádá druhého 

účastníka sporu o odpuštění a hned je mezi nimi jasno, vyrovnají se vibrace, 

nedojde k dlouhodobé nevraživosti či nepřátelství. Někteří lidé k sobě mají 

blíže, vytvářejí rodiny, komunity či společenství přátel, jak to znáte i zde, na 

Nule, ale vztahy jsou na vyšší úrovni, je v nich přítomno více lásky, 

sounáležitosti, vzájemné podpory, chybí soutěživost, závist, škodolibost… Ani 

v pozitivním stavu se nemají všichni stejně rádi, ale dodržují duchovní zákon 

stejné přitahuje stejné, neprovokují ty, s nimiž nesouhlasí, jsou tolerantní, 

chápou rozmanitost i odlišnosti, právo na individualitu, vlastní názory. V celém 

Multivesmíru nenajdete dvě úplně stejné bytosti, přesto je důležitě se všemi 

vycházet, žít v míru, milovat a odpouštět. To jsou základní předpoklady 

plnohodnotného a šťastného života kdekoli v nekonečném Stvoření, kde 

vznikají stále nové a nové galaxie, sluneční soustavy, planety, bytosti tak 

rozmanité, že si to nedovedete představit. Máte před sebou úžasnou cestu, jste 

spolutvůrci života, který jsem vám daroval, společně dokážeme vytvořit nové a 

ještě lepší varianty a způsoby soužití.  

Z výše uvedených informací vyplývá, že vaše práce duchovních učitelů zdaleka 

neskončí převibrováním na Novou Zemi, či jinam, ale bude pokračovat dál, na 

ještě vyšší úrovni. Naštěstí už nebude tak těžká a nepříjemná. Díky vysokým 

vibracím pocítíte mnohem více lásky, bude snazší odpouštět sobě i ostatním, 

nebudete mít strach z nedostatku čehokoli, ani o své nejbližší. Budeme spolu 

jedna rodina, nepocítíte žal z oddělení ode Mne ani od milovaných bytostí, 

s nimiž si přejete sdílet svůj život. Nezapomeňte, že život je změna a vy se 

připravujete na největší změnu, jakou kdy lidstvo zažilo.  

V příští kapitole spolu rozebereme konkrétní způsoby ochrany před negativními 

vlivy.   
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KAPITOLA 22 

Ochrana před negativními vlivy 

 

Lidstvo žije v negativním stavu tak dlouho, že si ani nepamatuje, odkud pochází, 

kdo je jeho pravým a původním Stvořitelem. Účastní se experimentu, v němž je 

dovoleno téměř vše, aby prokázalo, do jaké absurdní krajnosti lze zajít, když se 

otočí zády ke Zdroji Života, dokonce popře jeho existenci. Je velmi obtížné 

orientovat se v prostředí zamořeném lživými a překroucenými informacemi, 

soupeření o moc a materiální statky, v izolaci od zbytku Stvoření, v ovládacím 

systému negativních entit. Přestože přibývá probouzejících se jedinců, kteří si 

začínají uvědomovat, že jsou manipulováni, zneužíváni a obelháváni, což vede 

k rozdmýchávání nepokojů a demonstrací, vládnoucí elity jsou na tuto situaci 

připraveny a každým okamžikem utahují šrouby, zesilují represe, nechají 

schvalovat zákony, které ještě více omezují lidská práva a svobody. Krok za 

krokem budují NWO (Nový světový řád), používají stále očividnější lži 

k ospravedlňování teroru a vykořisťování lidí i celé planety. Jak se máte bránit 

negativním vlivům, jimž jste neustále vystaveni? Co máte dělat?  

Nové zjevení Pána Ježíše Krista vám dává ucelenou odpověď na tyto otázky. 

Vy, Moji spolupracovníci, už díky přijetí této nejvyšší pravdy, zveřejňované na 

planetě Nula, víte, že celý experiment musí skončit dočasným pseudovítězstvím 

negativního stavu, jinak by byl zbytečný a nic by neřešil. Celé Stvoření by bylo 

nuceno stále dokola opakovat stejný scénář: otázka – dřímající (potencionální) 

existence negativního stavu – aktivní existence negativního stavu- eliminace 

negativního stavu. Lidský život v tělech od Pseudotvůrců bude trvat jen do 

konce cyklu času, ani o vteřinu déle. Postupně vás na tuto skutečnost připravuji 

a snažím se, abyste ji přijali bez lítosti a strachu. Podrobnější informace najdete 

v 16. kapitole knihy Hlavní ideje Nového zjevení nazvané „Konec lidské éry na 

planetě Zemi a ve všech oblastech zóny vymístění“.  

Vy však ode Mne čekáte konkrétní rady, jak odolávat negativním vlivům 

uprostřed duchovního i fyzického bojiště mezi dobrem a zlem, láskou a 

nenávistí, pravdou a lží. Výhodu mají ti, kdo navážou přímý kontakt se Mnou, 

Pánem Ježíšem Kristem, a nechají se vést. Pak nemůžou udělat nic, co by bylo 

v rozporu s Mým Plánem pro každou jednotlivou duši i pro lidstvo jako celek. 
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Jenom Já jsem Absolutní a znám všechny podmínky vašeho života, tedy 

nedělám žádné chyby a přešlapy. Tuto radu berte jako univerzální, platnou 

nejen pro tuto inkarnaci, ale neustále, navěky. To neznamená, že přestanete 

komunikovat s ostatními bytostmi z vyšších dimenzí Multivesmíru, že se 

přestanete zajímat o dění ve svém okolí, naopak, ještě intenzivněji budete pod 

Mým vedením přijímat informace z různých zdrojů a budete snadněji rozlišovat 

pravdu od lži, zvýší se úroveň pochopení událostí a jevů, kterých jste svědky. 

Budete v každém okamžiku svého života vědět, co máte dělat, s kým 

spolupracovat, co odmítnout jako pro vás neužitečné, zbytečné a odvádějící od 

vzestupu po duchovní cestě. Jen dodržování duchovních zákonů lásky vás 

bezpečně ochrání před útoky a nastraženými pastmi negativních entit, odpojí 

vás z ovládacích programů, jak jsem už nejednou sdělil. Zlo, násilí a vše, co 

odporuje lásce, nemůžete odstranit stejnými prostředky. To, proti čemu 

bojujete, posilujete, a tak snižujete vibrace sobě i celému lidstvu. Když jsem žil 

v těle Ježíše, prosili a žádali Mě, abych se postavil do čela odboje proti 

Římanům a jejich okupaci Galileje a Jeruzaléma, nechápali, že jsem nepřišel 

vysvobodit pouze jeden národ z otroctví, ale položit cestu z negativního stavu 

pro všechny bytosti Multivesmíru, které se dobrovolně účastní tohoto 

experimentu. Opakuji zde i fakt, že jsem nikdy nikoho nenabádal, aby zabíjel 

v Božím jménu někoho jiného. Jednou vám odhalím ještě více pravdy o Starém 

zákonu Bible svaté.  

Mnozí se bláhově domnívají, že změnou politického, ekonomického či 

náboženského systému se postupně zlepší životy lidí, budou šťastnější a 

spokojenější. Nic není dále od pravdy. Jedinou účinnou metodou, která vás 

vyvede z této pasti negativního stavu, je přijetí jediného Stvořitele, Pána Ježíše 

Krista ve svém srdci, což způsobí i změnu myšlení, zvýšení vibrací těla, lepší 

pochopení smyslu života. Jak jednoduché… ale pro většinu lidí nepřijatelné, 

nepochopitelné a zavrženíhodné. Raději slouží bankéřům, továrníkům, 

politikům, podlézají nadřízeným, plní jejich příkazy, i když tím ubližují svým 

blízkým, ničí planetu, bez níž nedokážou přežít v těchto tělech ani minutu (např. 

piloti letadel, která rozstřikují chemtrails; vojáci zabíjející lidi kvůli chamtivosti 

elit; státníci a politici, kteří lžou svým voličům, aby získali a udrželi svou 

„moc“…). Někteří došli tak daleko, že naoko předstírají, že slouží Bohu, ale 

nestydí se na veřejnosti ukazovat satanské symboly, aby zasvěcencům ukázali, 

čí stranu zastupují. V nejvyšších funkcích státních, náboženských, ekonomických 
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a jiných organizací najdete „lidi“ s nejnižšími vibracemi, postrádající lásku 

k bližním, soucítění s trpícími, jde jim o moc a peníze za každou cenu, doslova 

jdou přes mrtvoly. Tato planeta je již dlouho pod vládou entit plazího původu, 

které se dobrovolně nevzdají svého „majetku“. Když se rozhlédnete kolem 

sebe, dokážete si představit, kolik lidí z vašeho okolí by bylo schopno díky svým 

volbám a činům okamžitě převibrovat do vyšší dimenze a žít v souladu 

s duchovními zákony?  

Transformace lidstva je dlouhodobý proces, který je Mnou dokonale 

naplánován a realizován s pomocí vyspělých duchovních entit. Týká se každé 

bytosti ve Stvoření, ať se jí účastní přímo, či nepřímo. Svojí inkarnací do 

ženského těla Jany dokazuji, že se blíží konec jedné etapy, která odděluje zrno 

od plev, láskyplné lidi od sobeckých a materialistických, kteří si stále vybírají 

„život“ beze Mne. Nebudu zde zveřejňovat, kolik lidských bytostí je připraveno 

na přechod do pozitivního stavu, protože to není důležité. Ještě bude příležitost 

během neustálého zhoršování podmínek života na této planetě (v této realitě) 

změnit své myšlení, zvýšit vibrace a přijmout Lásku do svého srdce. Po 

rozdělení to však bude obtížnější, protože míra ovládání se bude blížit 100%, 

z internetu se stane nejsledovanější a nejvíce cenzurovaný zdroj „informací“, 

většina duchovních učitelů i jiných pomocníků světla už bude působit ve vyšších 

dimenzích, protože zde musí zvítězit negativní stav. Nechci vás, čtenáře Nového 

zjevení, strašit, ale je nezbytné odhalit pravdu ještě před převibrováním, aby se 

nikdo nemohl vymlouvat, že nebyla v tomto čase k dispozici. Každý je 

informován v pravou chvíli na úrovni, odpovídající jeho stupni poznání. Nikdo 

není zodpovědný za rozhodnutí jiných lidí, ale pouze za své myšlenky a činy. To 

také znamená, že budete-li jiné lidi nabádat k jakémukoli porušování 

duchovních zákonů, sami tyto zákony porušíte, bez ohledu na to, jak se dotyčné 

osoby zachovají. Jste-li přímo spojeni se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, 

nemusíte se obávat porušování duchovních zákonů, protože vám včas vnuknu 

myšlenku, jak řešit daný problém, či životní situaci. Spolu se Mnou se postupně 

zbavíte strachu a stresu z nedostatku, ze smrti, o zdraví, ovládacích programů, 

získáte větší klid, přestanete se honit, protože poznáte, že za všech okolností 

máte vše, co potřebujete. V těle Ježíše jsem řekl: „Já jsem cesta, pravda a 

život…“. 

Na internetu najdete mnoho konkrétních příběhů lidí, kteří měli slávu, peníze, 

zajímavou práci, ale klid, vyrovnanost a štěstí našli až od chvíle, kdy přijali do 
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svého srdce Mě, Pána Ježíše Krista. Většina lidí stále spí, je z 95 až 98% 

ovládána programy negativních entit, není možné je najednou probudit, 

protože by je to poškodilo nejen fyzicky, ale především duchovně. Je třeba 

vyciťovat, komu a co říkáte, abyste nenadělali více škody než užitku. Naštěstí 

poznáte, kdo je připraven na konkrétní informaci. Jak jsem už sdělil, každá 

bytost má ve své DNA obranný mechanismus, který ji chrání před přijetím 

informace, neodpovídající její duchovní úrovni, vibracím. Jednoduše se vám 

vysměje a přestane vám věnovat pozornost. Nebuďte kvůli tomu rozladění a 

smutní, protože vše má svůj čas. Jste tady proto, abyste šířili informace a lásku, 

byli příkladem pro ostatní. Někteří si na vás vzpomenou, až tu mezi nimi 

nebudete (po převibrování), až vyklíčí semínka, která jste zaseli, pak vám dají za 

pravdu a i po delší době se vydají na svou jedinečnou duchovní cestu zpět ke 

Mně. Využijte čas, který ještě máte, co nejlépe. Dostanete ode Mne dar 

v podobě Události (Varování), abyste ještě usilovněji a s větší chutí šířili Boží 

Slovo, zejména Nové zjevení Pána Ježíše Krista (všechny jeho části), protože je 

pro současnost nejsrozumitelnější a nejaktuálnější. Nic a nikdo nenahradí Moji 

lásku a pravý život v pozitivním stavu. Pochopí to až ten, kdo po zkušenosti 

s pseudoživotem v zóně vymístění převibruje, či se inkarnuje do vyšších dimenzí 

Pravého Stvoření. Vy všichni jste Mými učedníky. V těle Ježíše jsem řekl 

Tomášovi: „Nepochybuj a věř! ...Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli 

a uvěřili“. Vy, přímí účastníci vzestupu lidstva, budete mít výhodu před těmi, 

kdo se o životě v negativním stavu a Mém zásahu dozvědí zprostředkovaně. 

Proto bude tak důležité, abyste ve své práci pokračovali i po převibrování. 

Absolutní dokonalost jsem pouze Já, vše ostatní je relativní, vyvíjí se a stoupá (i 

klesá) ke Mně (ode Mne). Až nebude existovat negativní stav v dřímající ani 

aktivní podobě, bude k dispozici pouze virtuální záznam, aby posloužil všem, 

kdo by si položil otázku: Jak by vypadal život bez Boha… I tehdy budete mít co 

dělat. Vaše zkušenosti nikdy nezmizí, využijete je ve všech dalších životech i 

v novém cyklu času. Už se nikdy nestane, abyste znovu zažili izolaci, vymazání 

paměti, ovládání, poškozování fyzické, duševní i duchovní. Obětujete se pro 

všechny bytosti v Multivesmíru, jste doslova zachránci života. Máte-li i po 

přečtení předchozích kapitol této knihy strach o své nejbližší, poradím vám: 

dávejte jim co nejvíce lásky, pochopení, odpouštějte jim, neboť většinou 

nevědí, co činí, protože jsou obětí ovládacích programů. Uvidíte, že se začnou 

měnit k lepšímu. Nečekejte zázraky, protože očekávání ničí vztahy, jak jsem 
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napsal v Hovorech s Bohem (s Nealem Donaldem Walschem). Tyto důležité 

knihy zmiňuji proto, že je v nich mnoho pravdivých a obecně platných 

duchovních rad, které jsou určeny všem, kdo se ptají na základní otázky o 

smyslu života a vztahu k Bohu. Probouzející se člověk nemůže hned na začátku 

své duchovní cesty číst Nové zjevení Pána Ježíše Krista, protože by nebyl 

schopen tuto vyšší úroveň pravdy pochopit a přijmout. Pravda má mnoho 

úrovní, jak jsem už napsal, odkrývá se postupně, od jednoduché ke složitější, od 

specifické po všeobecnou atd. 

Situace na Zemi (Nule) se bude neustále zhoršovat. Nenechejte se vtahovat do 

jakýchkoli sporů, ať politických, náboženských, ekonomických, či jiných. To 

neznamená, že máte jen přihlížet se založenýma rukama a nic nedělat. Jde o to, 

abyste se zbytečně nerozčilovali, nesoudili jiné, o nichž víte tak málo, 

nepodporovali násilí, nepřistupovali na pravidla hry negativních entit. Buďte 

„nad věcí“. Každý pomáháte v jiné oblasti života, váš úkol je individuální a 

jedinečný. Nejsou zde ani jinde dva, kteří mají úplně stejné poslání. Nikdo není 

důležitější než ostatní, protože je součástí mozaiky. Když chybí jediný kousíček, 

obraz je neúplný a znehodnocený. Vnášejte světlo do temných zákoutí, 

odhalujte zrůdnost negativního stavu ve všech oblastech života, ukazujte, že 

láskyplným vztahem se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, měníte sebe, svůj život i 

životy jiných. Vaším úkolem není reformovat tuto společnost. Už víte, že to není 

možné. Soustřeďte se na aspekty života v pozitivním stavu a žijte podle toho. 

Buďte příkladem pro své příbuzné, známé, lidi v blízkém okolí vašeho 

prozatímního „domova“. Za každou lidskou bytost, která i díky vám bude 

schopna převibrovat do vyšší dimenze, vám poděkuji. Největší odměnou pro 

vás bude úžasný pocit, který znáte pod pojmem: zahřátí u srdce. Jde o 

propojení ducha, duše a fyzického těla spolu se Mnou. V zóně vymístění je 

vzácný a trvá pouze malý okamžik. Čím více lásky dáváte, aniž byste cokoli 

očekávali, čím více pomáháte druhým (nejen materiálně, ale hlavně duchovně), 

tím častěji a déle zažíváte i na fyzické úrovni tento vzácný pocit. Působí na vás 

jako elixír mládí, protože zvyšuje vibrace a tím spouští ozdravný proces všech 

buněk těla. Už vidíte, jak závisí délka života a zdraví s vibracemi těla, které 

přímo souvisí s láskou ke Mně, Pánu Ježíši Kristu? Čím více se Mi vzdalujete, tím 

kratší, nešťastnější a ubožejší život žijete bez ohledu na to, kolik máte majetku, 

peněz a všelijakých požitků, které znáte. 
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I vaši vědci už přišli na to, že vesmír je hologram a pouze 1% je viditelné lidským 

okem ve spektru světla, které jste schopni vnímat. S každým kvantovým 

skokem do vyšší dimenze se zvýší procento vnímání Multivesmíru, zjemní se 

tělo, prodlouží délka jedné z nekonečného množství inkarnací. Život je hra. 

Může být velmi zábavná, veselá, plná radosti a hojnosti, nebo taková, jakou 

znáte z této izolované reality na Nule. Zatím je možné vybrat si i negativní 

způsob hry, ale nezadržitelně se blíží čas, kdy už bude zcela a jednoznačně 

odpovězeno na mnohokrát uvedenou otázku a dojde k ukončení duality, 

k eliminaci negativního stavu a vylidnění celé zóny vymístění. Zákon svobodné 

volby je podmínkou existence života, ale nemůže být chápán jako absolutní. 

Znovu opakuji, že jste relativní bytosti, a proto nemůžete rozhodovat o životě a 

smrti jiných relativních bytostí, nemůžete porušovat duchovní zákony kvůli 

svobodné volbě. Zatím je vám to dovoleno, ale všeho do času, jak se zde 

s oblibou říká. I sem se dostalo rčení, že svoboda jednotlivce končí tam, kde 

začíná svoboda druhého, nebo také nedělej druhým to, co sám nemáš rád. Tyto 

jednoduché pravdy jsem šířil nejen v těle Ježíše, ale i prostřednictvím mnoha 

proroků, Mých spolupracovníků zde i ve vyšších sférách Multivesmíru. Chcete-li 

být Mými následovníky a pomáhat při transformaci lidstva, jeho vyvedení do 

pozitivního stavu, nepáchejte žádné násilí, šiřte lásku, pravdu, podporujte vše, 

co zvyšuje vibrace, dodržujte duchovní zákony. To je ta nejúčinnější ochrana 

před negativními vlivy, nic jiného vám neporadím. Samozřejmě jsem stále 

připraven vám poradit, když vstoupíte do svého nitra a povedete se Mnou 

soukromý rozhovor. Pak budou Moje rady zcela konkrétní, pouze pro vás, 

dočasně oddělenou jednotku, která plní své jedinečné a neopakovatelné 

poslání.  

Jistě jste si všimli, že na stránkách této knihy stále více zdůrazňuji propojení 

Božího Slova v čase, zejména souvislosti Nového zjevení Pána Ježíše Krista 

s Biblí svatou. Je to pochopitelné. Čím více se přibližujeme ke konci času, tím 

více vám odhaluji ze Svého dokonalého Plánu. Proto se v následující kapitole 

budeme „vracet“ k některým výrokům Ježíše a uvedeme je v souvislosti s právě 

probíhající transformací.    
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KAPITOLA 23 

Nadčasové poselství Ježíše Krista 

 

Už před eóny let, když neexistoval hrubohmotný vesmír ani lineární čas, jak ho 

vnímáte, jsem věděl, že jednou bude položena otázka: Jak by vypadal život beze 

Mne, jediného Stvořitele. Připravil jsem dokonalý Plán Záchrany a návratu zpět, 

jehož nedílnou součástí byla i první přímá inkarnace tehdy Nejvyššího do 

lidského těla na planetě Nula (Země ve 3. dimenzi). Narození Ježíše předcházelo 

několik proroctví a provázely ho mimořádné úkazy na obloze. Místo toho, 

abych byl oslavován a veleben, aby Mi s úctou naslouchali zvláště ti, kdo se 

vydávali za Boží služebníky, byl jsem nařčen z rouhání a nakonec nemilosrdně 

mučen a ukřižován. Moje utrpení bylo o to větší, že jsem byl odmítnut většinou 

lidí, kteří dali přednost Barabášovi, vrahu a buřiči. Byl jim bližší než Já, kdo jim 

ukazoval cestu k Bohu, dával lásku, odmítal násilí. Co se změnilo za 2 000 let? 

Jsem tu znovu, tentokrát v ženském těle Jany. Už v roce 2003 jsme napsali 

knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás, od roku 2012 

vedeme webové stránky www.bozirodina.cz a píšeme v přímém přenosu tuto 

dávku Nového zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Myslíte si, že o nás nikdo 

z představitelů církví, států… neví? Že tajné služby nesledují, co děláme, 

píšeme, s kým se stýkáme? Proč se o nás nepíše v tisku, nevysílají rozhovory 

v televizi, neslaví se přítomnost Boha na této planetě?  Raději dělají „mrtvé 

brouky“, než by jakýmkoli způsobem upozornili veřejnost na pobyt Jediného 

pravého Boha v lidském těle. Jsme doslova ignorováni, protože se nikomu 

z dočasných vládců zóny vymístění a jejich sluhů na Nule nehodí Moje aktivní 

působení v jejich sféře vlivu. Nechtějí nám dělat reklamu, aby nepřivedli do naší 

láskyplné náruče jediného člověka.  

Vrátím se ke svému prvnímu pobytu v těle, k životu a hlavně poselství Ježíše 

Krista. V Novém zákonu Bible svaté je Mými učedníky popsáno Moje působení 

nejen podle toho, jak si vše zapamatovali, ale při psaní byli vedeni takzvaným 

Duchem Svatým, tedy Mnou, tehdy Nejvyšším, prostřednictvím andělů. 

Z vlastní zkušenosti víte, jak je hrubohmotný mozek nedokonalý a často 

zapomíná. Bez tohoto zásahu by se nemohlo jednat o pravé Slovo Boží. Přesto 

už několik století po jeho napsání bylo představiteli církve v Římě cenzurováno, 

http://www.bozirodina.cz/
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aby některé pasáže nepřekážely zotročování lidstva. Ježíš často používal 

přirovnání a metafory, nejen aby mu jeho posluchači lépe rozuměli a uměli si 

představit konkrétní situaci, ale aby byli schopni předávat dál jednoduché 

duchovní pravdy a poselství. Nezapomeňte, že se pohyboval převážně mezi 

prostými lidmi bez vzdělání, zato přístupnějšími přijímat lásku, informace o 

přicházející transformaci, sestoupení nebe na zemi, Božím království. Už tehdy 

se bohatí lidé raději oddávali pozemským rozkoším, než by dodržovali duchovní 

zákony, Ježíšova slova a činy je popouzely a dráždily. Výrok: „…Ale běda vám, 

bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, 

neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a 

naříkat...“ má hluboký duchovní smysl. Na první poslech to vypadá, že mluvím 

pouze o lidech, kteří mají hmotný majetek, peníze, ale týká se všech lidských 

bytostí, které si libují v životě negativního stavu, odvracejí se ode Mne a plivou 

Mi do tváře. Nezáleží na tom, kolik máte toho či onoho hmotného, ale jak 

milujete svého Boha, Pána Ježíše Krista, jak milujete Boha v každé bytosti. Až 

nebude existovat negativní stav, nebude místo, kde by se kdokoli obracel zády 

k Mojí lásce, dobrotě a milosrdenství. 

Ježíš řekl řeckým poutníkům: „…Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a 

nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, 

ztratí jej; kdo nenávidí život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný...“ Jak 

jsem v Novém zjevení Pána Ježíše Krista několikrát sdělil, jako Nejvyšší jsem 

nestvořil hrubohmotný svět ani hrubohmotná lidská, zvířecí a rostlinná těla. 

V důsledku odloučení a porušování duchovních zákonů se lidstvo i prostředí, 

v němž žilo, propadalo z vyšších dimenzí až do 3. dimenze. Snižování vibrací 

umožnilo Pseudotvůrcům postupné zapouzdření ducha a duše obyvatel zóny 

vymístění, genetické manipulace změnily téměř k nepoznání dokonalá těla ode 

Mne. Čím hlouběji se lidstvo propadá, tím více zažívá násilí, nenávisti, izolace 

od ostatních ve Stvoření. Nepřišel jsem v obou tělech Ježíše a Jany zachránit 

vaše hrubohmotná těla a negativní svět, v němž dočasně žijete, ale ukázat vám 

cestu zpět, do vyšších dimenzí pozitivního stavu, kde je váš pravý domov. Už 

v těle Ježíše jsem věděl, že svět, kterému vládne „Zlý“, dnešními slovy negativní 

stav, je pomíjivý a nemůže trvat věčně. Kdo se odmítá vzdát takového života a 

nechce přijmout „Boží náruč“, život v lásce, v míru se všemi bytostmi (i zvířaty a 

rostlinami), kdo chce nadále škodit, lhát, krást, cizoložit (=odmítat lásku a 

vzájemný vztah s Pánem Ježíšem Kristem – viz předchozí dávka Nového 
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zjevení), nemůže být přijat ve vyšších dimenzích, tedy nebude žít věčně po 

Mém boku. 

Po umývání nohou řekl Ježíš svým učedníkům: „Jestliže tedy já, Pán a Mistr, 

jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám 

příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Kdo má v srdci lásku, není nic, co 

by neudělal, aby pomohl svému bližnímu.“ Já, Absolutní Bůh a Stvořitel všeho a 

všech, jsem se z lásky k vám, lidem, snížil až na tu nejubožejší úroveň a 

inkarnoval jsem se do těla, zfabrikovaného Mými odpůrci, abych vás osobně 

vyvedl z negativního stavu. To však neznamená, že „budu omývat nohy“ těm, 

kdo se ke Mně staví zády a odmítají Moji podanou ruku se srdcem na dlani. 

Ježíš myl nohy svým následovníkům, kteří Mu uvěřili, že je „Synem Božím“, že 

přišel od Nejvyššího, ale nemyl je těm, kdo Mu nevěřili. Papež František brzy po 

svém zvolení myl nohy mladistvým vězňům, ale při mši svaté se pouze ukloní 

směrem k oltáři, nepoklekne jako jeho předchůdci. Co tím naznačuje? Když dva 

dělají totéž, není to totéž. S tím souvisí i výrok Ježíše: „Nedávejte psům, co je 

svaté. Neházejte perly před svině, neboť je nohama zašlapou, otočí se a 

roztrhají vás.“ Nikdy nevnucujte Boží Slovo těm, kdo nejsou připraveni.  

Když jsem chodil v těle Ježíše, mluvil jsem o království nebeském a třídění 

lidstva na konci času v podobenstvích o plevelu mezi pšenicí, o hořčičném zrnu, 

o kvasu, o rozsévači, o pokladu v poli, o perle, o rybářské síti, o hostině… (viz 

Bible svatá). Ani po 2 000 letech se Boží Slovo nezměnilo. Promlouvám k vám 

prostřednictvím tohoto psaného Slova, používám srozumitelnější jazyk, ale nic 

neslevuji z podmínek pro přijetí každé duše do Božího království, tedy do 

jemnohmotných světů pozitivního stavu. Není tam místo pro ty, kdo dávají 

přednost všemu možnému i nemožnému před láskou ke svému Stvořiteli a 

porušují duchovní zákony, kdo kvůli pomíjivému a krátkému „potěšení“ 

zaprodají svou duši „ďáblu“. Dalším příkladem je Můj výrok: „Nechte děti 

přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, 

pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“ Lidé 

nevědí, že teprve po pádu a genetických manipulacích Pseudotvůrců se začali 

rozmnožovat jako zvířata, která nosí svého potomka v břiše a pak ho porodí 

v bolestech a krvi, jako bezmocného novorozence, zcela závislého na péči 

matky. Ale i tento maličký tvor má duši a ducha, zpočátku je v kontaktu se svým 

vyšším Já a duchovním světem. Teprve vlivem výchovy v rodině, škole a 

společnosti se tento kontakt ztrácí a je nahrazen ovládacími programy tohoto 
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matrixu. Většina dětí má vyšší vibrace díky své čistotě, bezelstnosti a 

láskyplnému srdci. Jsou však výjimky, které se týkají inkarnací zlých a podlých 

bytostí z pekel. Poznáte je na první pohled. Takové děti jsou úskočné, mají rády 

hrubé násilí, podvody, škodí svým rodičům i ostatním lidem, doslova nic jim 

není svaté. Rády šikanují zejména mladší, hodnější a mírumilovnější děti, dráždí 

je jejich dobrota, nechuť se prát, nezištná pomoc jiným. Při rozdělení lidstva 

nezáleží na věku, barvě pleti, příslušnosti k církvi atd., ale pouze na vibracích. 

Vaše láskyplnost, schopnost odpouštět, pomáhat jiným bez očekávání vděku a 

odměny, nelpění na penězích a majetku, neposuzování druhých... jsou 

vstupenky do ráje, o kterém jsem mluvil před 2 000 lety a mluvím o něm i dnes. 

Může převibrovat do vyšších dimenzí Pravého Stvoření i ateista? Co by tam 

dělal? Chtěli byste bydlet se synem či dcerou, kteří vás nesnášejí, odmítají vás 

uznat za pravého rodiče, nebo dokonce popírají vaši existenci? Přestože a právě 

proto, že miluji všechny bytosti Multivesmíru, nedopustím, aby negativní stav, 

jehož nedílnou součástí je i existence ateismu, kontaminoval a ohrožoval celé 

Stvoření. Největší radost mám z duší, které se ke Mně vracejí z nejhlubších 

pekel, tedy jak jsem řekl v těle Ježíše v podobenstvích o marnotratném synu, o 

ztracené ovci, o ztraceném penízi. Zatím jsou to jednotlivci, ale už brzy přijde 

Varování, pak vytržení, nakonec konečná fáze Mého Druhého příchodu, kterou 

zakončím tento experiment. Marnotratných synů a dcer, kteří se vrátí tam, 

odkud kdysi dávno propadli do zóny vymístění, budou miliardy a miliardy. 

Všichni budou slavit konec času utrpení, nenávisti, strachu, nedostatku, 

oddělení ode Mne, Pána Ježíše Krista. Jana, Moje Já ve hmotném těle, byla 

vychovávána jako ateistka právě proto, aby poznala, jak daleko ode Mne může 

člověk zajít a jak těžká je cesta zpět. Ani po dvanácti letech komunikace se 

Mnou se ještě nezbavila částečné nedůvěry v Moji péči o hmotné potřeby těla, 

občas nesouhlasí s kroky, které jsou nezbytné pro uskutečnění Mého 

Dokonalého Plánu. Tím jen potvrzuje a dokazuje, že i Bůh, inkarnovaný do 

lidského těla, není bez chyby. Navíc neukazuje svému okolí žádné „zázraky“, 

není obklopena „učedníky“, tedy probuzenými lidmi na duchovní cestě 

(s výjimkou Šárky, o které jsme už napsali), musí snášet některé nepříjemnosti 

fyzického poškození v důsledku života v nedokonalém prostředí negativního 

stavu. Naštěstí se už blíží její i vaše vysvobození z nepřirozeného a bezbožného 

světa, který ještě chvíli bude ukazovat, co si duše nemají volit.  
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Po rozdělení lidstva se Jana poprvé setká tváří v tvář se Mnou, svým jediným 

pravým manželem. Brzy nato se nám narodí dvě děti, dvojčata, chlapec a dívka, 

jak jsem už sdělil v Úvodu této dávky Nového zjevení. Společně budeme bydlet 

mezi lidmi na Nové Zemi (Novém Jeruzalémě), kde budeme pokračovat v psaní 

a ústním i telepatickém šíření Nového zjevení. Budeme také navštěvovat jiné 

planety a sluneční systémy, aby nás, Boží Rodinu osobně vidělo a slyšelo co 

nejvíce bytostí ve Stvoření. Tehdy se naplní slova naší první společné knihy „S 

tebou lásko kvete láska kolem nás“. Budeme mít mnoho spolupracovníků, kteří 

na vlastní kůži zakusili pseudoživot v negativním stavu, především vás, čtenářů 

Nového zjevení zde na Nule. Stejně jako učedníci Ježíše Krista budete cestovat 

po různých částech a dimenzích Multivesmíru a budete přinašeči Božího Slova. 

Všude vás přivítají s úctou, radostí a láskou v srdci, budou pozorně naslouchat 

vašim slovům a myšlenkám, někteří se stanou vašimi učedníky a pomocníky, 

protože bytostí, čekajících na nejdůležitější informace o ukončení experimentu 

v zóně vymístění, je obrovské, nepředstavitelné množství. Řeknete mi, že ve 

vyšších dimenzích se informace šíří snadněji díky vysokým vibracím, tím i lepším 

schopnostem bytostí. Máte pravdu, ale nic nenahradí osobní fyzický kontakt 

z očí do očí, láskyplné objetí, předání konkrétních a autentických zkušeností. 

Není „náhoda“, že právě vy, Mí spolupracovníci, nemáte v tomto životě na Nule 

„na růžích ustláno“, že procházíte těžkými duchovními zkouškami, abyste 

osobně poznali důsledky takového negativního života a zároveň prokázali svou 

víru ve Mne a Můj Plán záchrany lidstva. Navíc jste trnem v oku ovládajícím 

entitám a vládnoucím elitám. Věřte, že jste všichni do jednoho sledováni, 

neustále napadáni i prostřednictvím lidí vám blízkých, kteří se ještě neprobudili 

ze spánku a jsou téměř dokonale ovládáni. Nemusíte mít obavy, protože jste 

pod Mojí ochranou a dovoluji jen to, co vás posílí, ale neublíží vám. Dobře víte, 

že tady nejste na dovolené. Ta vás čeká až po převibrování do 5. a vyšší 

dimenze. 

Přichází čas, kdy hlásit se ke Mně, ke jménu Pán Ježíš Kristus či Ježíš Kristus, 

bude nejen nepopulární, ale přímo zavrženíhodné. Už nyní, v roce 2015, je 

úmyslně mučeno a zabíjeno mnoho pravověrných křesťanů, dokonce jsou 

ukřižováni jako před 2 000 lety. Doba temna je tu. Utéci není kam, protože do 

rozdělení musí každý, kdo si dobrovolně zvolil inkarnaci do těla v tomto čase, 

vydržet a co nejlépe plnit své poslání. Zní to tvrdě, ale není důvod, abych vám 

„mazal med kolem pusy“. Jste nejvyspělejší duše, které přijaly tuto službu 



148 
 

celku. Máte ty nejpravdivější informace ze všech na této planetě a především 

máte Mě, Pána Ježíše Krista, na své straně. Co jiného si přát? Rozsvěcujete své 

světlo, rozpouštíte temnotu, vysvobozujete lidské duše z otroctví negativního 

stavu, přestože víte, že zde temnota na chvíli musí zvítězit, aby bylo možné 

jednou provždy uzavřít tuto kapitolu dějin Multivesmíru.  

Jen málokdo v průběhu posledních 2 000 let pochopil pravý smysl Mojí 

inkarnace do těla Ježíše Krista. V předchozí dávce Nového zjevení (kapitola 14., 

Dosah Nové Přirozenosti Pána Ježíše Krista na Stvoření, zónu vymístění a lidský 

život) jsou podrobně popsány důvody Mojí inkarnace na Nule a nezbytné 

změny v celém Multivesmíru, související s Mojí Novou Přirozeností. Jak víte, od 

ukončení fúze těla Ježíše Krista s Absolutní povšechností Nejvyššího jsem se stal 

Pánem Ježíšem Kristem, Jediným Absolutním Stvořitelem a Bohem. Není už 

žádoucí nazývat Mě Trojjediným Bohem, či Boží Trojicí, nebo jakýmkoli jiným 

jménem, protože neodráží skutečnost. Nové zjevení je odmítáno především 

představiteli Římsko-katolické církve a dalších křesťanských církví, protože 

odhaluje pravé důvody Mojí inkarnace do hrubohmotného těla, vybízí 

k přímému a intimnímu kontaktu se Mnou, čímž ukazuje zbytečnost 

prostředníků mezi jednotlivcem a Mnou. Zároveň odhaluji kontaminaci všech 

církví a náboženských organizací negativním stavem, jejich snahu o ovládání a 

využívání věřících, jejich směřování do pekel. Oznamuji zde, že jen velmi malý 

počet takzvaných duchovních, či Božích služebníků bude vytržen při rozdělení 

do 5. dimenze. Budou mít ještě poslední šanci, aby do svého srdce přijali 

pravého Boha, Pána Ježíše Krista, a stali se pastýři zbloudilých ovcí. Kdo nečetl 

Nové zjevení Pána Ježíše Krista, není zodpovědný za používání jiného jména 

Boha Všemohoucího ani za dodržování rituálů a zvyklostí své církve či komunity. 

Kdo však četl toto pokračování Božího Slova a nepřijal Moji Novou Přirozenost, 

odmítá ji jako něco nepatřičného a falešného, dokonce pocházejícího z pekel, je 

zodpovědný za takové rozhodnutí. Každý má svobodnou volbu přijmout, nebo 

odmítnout, ale nese následky takové volby.  

Další kapitolu budeme věnovat porovnání transhumanismu a transformace.       
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KAPITOLA 24 

Rozdíl mezi transhumanismem a transformací 

 

Lidské bytosti, izolované od ostatního Stvoření, měly jen malé množství 

pravdivých informací o fungování Multivesmíru a jeho zákonitostech. 

V posledních desetiletích se situace zlepšuje díky Mému dovolení a pomoci 

vesmírných lidí a bytostí z duchovních světů. Negativní strana také nezahálí a 

poskytuje „svým lidem“ informace, které potřebuje rozšířit a tak realizovat 

ještě větší odklon od duchovních zákonů, rychlejší pád do pekel za 

všeobecného jásotu přihlížejících, kteří netuší, o co tady jde. Přestože přibývá 

probouzejících se lidí, kterým se rozsvěcuje, postupně si uvědomují, že jsou 

otroky negativního stavu, většina populace je stále v hlubokém spánku a jsou 

loutkami ovládacích programů. Jak jsem už sdělil, inteligence bytosti nehraje 

žádnou roli. Proto většina vědců, lékařů, vynálezců, inženýrů, učitelů... 

s vysokoškolským vzděláním věří v ateismus a posmívá se těm, kdo věří v Boha. 

Nebudeme zde rozebírat důvody takového přesvědčení, všechny souvisejí 

s odpojením ode Mne a masivním napájením ze strany ovládajících entit. 

Zaměříme se na transhumanismus, snahu zdokonalit lidské tělo a schopnosti, 

tím i zdraví a prodloužení života prostřednictvím technologií. Zvláště od druhé 

poloviny 20. století, v souvislosti s urychleným rozvojem techniky a technologií, 

se část vědců, kterým je blízký humanismus (člověk je postaven nade vše, i nad 

Boha), zabývá vyvíjením různých implantátů, náhrad tělesných orgánů, 

končetin a jiných částí těla, aby pomohli nejen zraněným a nemocným, ale 

především těm, kdo touží po dokonalejších tělech, vyšším intelektu, lepších 

fyzických schopnostech, zvýšení psychické odolnosti… a jsou ochotni za taková 

„vylepšení“ zaplatit nejen penězi, ale svou duší. Technologie jako takové nejsou 

pozitivní, ani negativní. Záleží na tom, s jakým záměrem jsou používány. V 5. 

dimenzi lidé také využívají různé technologie, aby si usnadnili a zpříjemnili život, 

ale v žádném případě je nepoužívají v rozporu s duchovními zákony. Nejsou 

potřeba pro vylepšení fyzických těl a jejich schopností, protože všichni vědí, že 

jim stačí zvyšovat své vibrace prací na sobě, tedy láskyplností, pomocí druhým, 

odpouštěním atd.  
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Jak už víte, ovládající entity pod vedením Pseudotvůrců (kteří jsou na cestě, aby 

se osobně ujali vlády nad lidstvem na planetě Nula = druhý příchod 

Pseudotvůrců), připravují takzvaný Nový světový řád. Pseudotvůrci se zpočátku 

stanou sjednotiteli, mírotvorci, přinesou ještě modernější technologie a vyřeší 

nejpalčivější problémy lidstva – ekologické, ekonomické… za nejvyšší možnou 

cenu: odebrání posledních svobod, uvrhnutí do téměř 100% ovládání 

prostřednictvím implantovaných čipů, zavedením jednotného náboženství, 

které bude ještě více odvádět lidské duše od Pravého a Jediného Zdroje Života, 

Pána Ježíše Krista. Protože toto se může s Mým dovolením stát až po rozdělení 

lidstva, nezůstane zde mnoho těch, kdo tuto lest a šalbu prohlédnou. Už dnes 

jste svědky horečných příprav na čipování. Jsou místa, kde je experimentálně 

používáno (Mexiko, USA, Velká Británie, Švédsko), zvláště v budovách 

důležitých pro elity (soudy, věznice, nemocnice, univerzity, zábavní podniky, 

výzkumné ústavy apod.) Spící lidé si libují, jak je pohodlné otevírat dveře, platit 

občerstvení a jiné věci pouze přiložením ruky. Mají pocit výlučnosti, považují se 

za šťastlivce, kterým bylo dovoleno vyzkoušet tento moderní a pohodlný 

způsob života. V současnosti je používáno několik typů čipování: 

▪ čip RFID, který se vpraví pod kůži prostřednictvím injekční stříkačky 

▪ polykací pilulky s čipem RFID 

▪ mozkové čipy 

▪ křemíkové čipy 

▪ nanočipy šířené prostřednictvím chemtrails, očkování, potravin... 

Jak už víte, Nové zjevení nemá za cíl zacházet do podrobností, bližší informace 

najdete na mnoha webových stránkách. Zatím je čipování dobrovolné, ale brzy 

se stane povinným a jednotlivci, kteří ho odmítnou, budou „žít na okraji 

společnosti“, bez možnosti nakupovat i prodávat, být zaměstnán, využívat 

všechny „vymoženosti moderní civilizace“. Pro tyto vyděděnce jsou už dnes 

nachystány koncentrační tábory (viz FEMA v USA), kde budou čipováni násilím, 

nebo zabiti. Svědčí o tom i miliony plastových rakví, uskladněných na území 

těchto táborů. V některých méně vyspělých oblastech světa (Afrika, Jižní 

Amerika, Indie…) jsou mikročipy vpravovány do lidských těl bez vědomí 

postižených prostřednictvím očkování. Elity tím sledují redukci počtu obyvatel, 

protože tyto čipy způsobují neplodnost, zhoršení zdravotního stavu, poškození 
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imunitního systému, zesilují elektromagnetické vysílání za účelem kontroly 

mysli (HAARP, mobilní sítě, satelity…).  

Z duchovního hlediska je velký, přímo propastný rozdíl mezi dobrovolným 

přijetím čipu kvůli usnadnění života a nevědomým, tedy nedobrovolným 

vpravením čipu do těla. Ten, kdo vědomě takový čip, či jiné technické 

„vylepšení“ přijme, ponese všechny důsledky takové volby. V žádném případě 

se nezúčastní vytržení neboli nanebevzetí, bude do konce svého života 

v hrubohmotném těle otrokem negativních entit a po odchodu z těla se 

dostane do intermediálního světa zóny vymístění, tedy do pekel. Tam bude 

trpět až do Mého Druhého příchodu, kdy dám ještě jednou šanci každé duši, 

aby si vybrala, zda přijme život v pozitivním stavu, nebo ho odmítne a bude jí 

odebrán, protože nebude místo, kde by mohla pokračovat v negativním 

způsobu života beze Mne. Ti, kdo jsou už nyní čipováni bez jejich vědomí a splní 

podmínky převibrování, budou přijati na lodě vesmírných lidí, kde po očištění a 

duchovní přípravě dostanou tak jako všichni ostatní duplikáty těl, zbavené 

všeho, co zfabrikovali Pseudotvůrci. Vy, pomocníci pozitivního stavu, se 

nemusíte obávat ani nevědomého čipování, protože jste před ním ochráněni.  

Je zajímavé, jak reagují představitelé křesťanských církví na již probíhající 

čipování a přípravu Nového světového řádu. Například Byzantský katolický 

patriarchát varuje před čipováním a dává ho do souvislosti s biblickým 

Zjevením, zatímco Vatikán pod záminkou ochrany cenných knih a uměleckých 

děl doporučuje užívání čipů přímo v budovách Svatého stolce. I podle takových 

příznaků poznáte, kdo je ode Mne, kdo od Pseudotvůrců (chcete-li Zlého, 

Satana…). Už v těle Ježíše Krista jsem kázal: „Střezte se lživých proroků, kteří 

k vám přicházejí v rouše ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je 

poznáte… Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést 

dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do 

ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci.“  

Transhumanismus způsobuje ještě větší rozdělení lidí na takzvané nadlidi (viz 

nacismus, Hitler, Mengele), kteří díky technologickým vylepšením těla získají 

větší moc, intelekt, prodloužení pobytu v těle… a otroky, tedy ostatní očipované 

lidi, kteří budou sledováni 24 hodin denně, jimž bude vnucován určitý způsob 

života bez možnosti volby, a v případě jakéhokoli vybočení z nastavených 

pravidel bude jejich život ukončen (např. snížením, či prudkým zvýšením 
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produkce hormonů apod.). Prostřednictvím čipů a nanorobotů v tělech žen i 

mužů bude kontrolována a omezována reprodukční schopnost. To je cesta, 

kterou se vydávají všichni, kdo si vybírají život bez Boha, Pána Ježíše Krista.  I po 

rozdělení lidstva zde bude možnost zvolit si pseudoživot s čipem v těle, tedy 

dobrovolné zotročení elitami, nebo odmítnutí i za cenu pronásledování, šikany, 

uvěznění či smrti těla. Kdo následuje Mne, ztratí hrubohmotné, poškozené a 

nedokonalé tělo, ale získá věčný život ve vyšších dimenzích pozitivního stavu 

v jemnohmotných tělech stvořených Mnou, dříve Nejvyšším, nyní Pánem 

Ježíšem Kristem. Informujte veřejnost o nebezpečí souvisejícím se zaváděním 

nových technologií, které stále rychleji pronikají do životů obyvatel. Využívejte 

každé příležitosti k šíření pravdy o cílech vládnoucích elit. Pomáhám a žehnám 

všem, kdo beze strachu zvyšují vědomí lidí, otevírají jim oči a přivádějí je na 

duchovní cestu. Transformace je cesta do nebe, transhumanismus je cesta do 

pekel.  

V jemnohmotných tělech 5. dimenze má lidská bytost ještě lepší schopnosti, 

než poskytují jakékoli technické úpravy. Mozkové čipy sice umožňují 

telepatickou komunikaci s jinou osobou, ale jsou omezeny na zónu vymístění. 

Zatímco krystalické jemnohmotné tělo je schopno telepaticky přenést myšlenku 

na jakoukoli vzdálenost v celém Multivesmíru bez omezení. Inteligence a 

vnímání bytostí v pozitivním stavu je nesrovnatelně vyšší a dokonalejší než lidí 

s implantáty, byť nejmodernějšími a nejlepšími, jaké kdo „vynalezl“. Je 

samozřejmostí, že každá bytost je schopna přemístit se i bez technických 

prostředků silou své mysli, pohybuje předměty, ovlivňuje prostředí, ve kterém 

žije, aniž by musela vynakládat nadbytečnou energii, kterou nazýváte fyzickou 

prací. Proto je život ve vyšších dimenzích mnohem příjemnější, zábavnější, 

veselejší a především láskyplnější. Všichni se cítí součástí celku, nikdo nikomu 

nic nezávidí, protože ví, že každý má přesně to, co potřebuje pro svůj jedinečný 

a neopakovatelný rozvoj.  

Drtivá většina lidstva ani netuší, že elity a jejich přisluhovači mají k dispozici 

technologie, které zčásti vidí v hollywoodských sci-fi filmech, o některých nemá 

ani tušení, že existují. Už jsem se zmínil o podzemních základnách na Marsu a 

Měsíci, kam ani nemusejí létat jakýmikoli stroji, ale používají uměle vytvořené 

„brány“, takže během několika vteřin jsou na jiné planetě. To není vše. Vybraní 

vědci a technici, vázáni tajemstvím, spolupracují s různými mimozemskými 

rasami ze zóny vymístění na vytvoření superčlověka, který bude mít nejen 
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dokonalejší fyzické schopnosti, ale bude především poslušným biorobotem 

schopným jakéhokoli činu bez výčitek svědomí (nepřipomíná vám to film Pán 

prstenů?). K takovému jednání už používají osvědčené metody kontroly mysli. 

Otřesné případy vraždění ve školách, některé teroristické činy, rodinné tragédie 

jsou často výsledkem cíleného „bombardování“ mysli vybraných jedinců 

z různých zařízení, která používají. Ani výsledky voleb už dávno nejsou 

objektivní a „demokratické“, protože obyvatelstvo je před volbami a během 

nich ovlivňováno a do jejich mysli je násilně vysíláno jméno kandidáta či 

politické strany, které je v zájmu budování Nového světového řádu třeba volit. 

Transhumanismus přinese větší zotročení, transformace přinese vysvobození. 

Čím rychleji se rozvíjí technika a technologie, které jsou používány v rozporu 

s duchovními zákony lásky, tedy k zotročování, zabíjení, ničení, tím rychleji se 

lidstvo vzdaluje ode Mne. Na jedné straně jste svědky zvyšování vibrací, 

probouzení části lidských bytostí, odkrývání pravdy, na druhé straně vidíte 

propad ve všech oblastech života: více násilí, zvrácenosti, manipulace, lží, 

veřejného vysmívání Boha s jakýmkoli jménem, oplzlosti... a v neposlední řadě 

zneužívání technologií k odtržení lidí ode Mne. Člověk, ovládaný 

prostřednictvím mikročipu v těle téměř na 100%, už nebude mít možnost 

dovědět se pravdu o životě v Pravém Stvoření, tedy nebude mít šanci svobodně 

se rozhodnout, jaký život si vybere. Bude bezduchou loutkou, plně závislou na 

libovůli svých loutkovodičů.  

S přibývajícím světlem se temná strana zoufale snaží o udržení moci, doslova 

kolem sebe kope jako kůň. Čím dál častěji fyzicky napadá a odstraňuje své 

odpůrce, pracovníky světla. Příkladem je vyvolání rakoviny cíleným intenzivním 

ozařováním na dálku. Mezi oběťmi tohoto vraždění je i MUDr. Rauni Kilde, 

jedna z nejvýznamnějších spolupracovnic, která desítky let šířila pravdivé 

informace o stavu tohoto negativního světa, zejména o kontrole mysli, 

nesmrtelnosti vědomí a UFO. Celý život v hrubohmotném těle byla chráněna 

před mnohými útoky „druhé strany“, teprve v únoru roku 2015, když už splnila 

na 100% své poslání, jsem umožnil její fyzický odchod těla. Způsob, jakým byla 

odstraněna, je zároveň duchovním poučením pro mnohé lidi, kteří šíří důležité 

informace mezi ostatní a tím pomáhají probouzet stále více duší uvězněných 

v tomto matrixu. Jenom Já, Pán Ježíš Kristus, rozhoduji o životě a „smrti“ každé 

bytosti v nekonečném Multivesmíru. Vše se děje s Mým dovolením kvůli 

poučení všech.  
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V závěru této kapitoly vyjádřím poděkování těm, kdo pochopili, že se nemusejí 

bát smrti těla, neúnavně odhalují pravdu o pseudoživotě v negativním stavu, 

spolupracují se Mnou (nemusejí znát Mé pravé Jméno) a bytostmi z vyšších 

dimenzí: 

 

▪ David Icke – viz www.davidicke.com 

▪ David Wilcock – viz http://divinecosmos.com 

▪ Jaroslav Chvátal – viz www.matrix-2001.cz 

▪ Kerry Cassidy – viz http://projectcamelotportal.com 

 

a mnohým dalším, jejichž jména jsou zapsána v Knize života.  

Příští kapitolu věnujeme tématu rodina.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.davidicke.com/
http://divinecosmos.com/
http://www.matrix-2001.cz/
http://projectcamelotportal.com/
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KAPITOLA 25 

Rodina 

 

Každý obyvatel této planety, umístěné na okraji zóny vymístění, si pod pojmem 

rodina představí nejčastěji muže a ženu, žijící v manželství, plodící a 

vychovávající děti. V některých kulturách jde o muže s více ženami, výjimečně 

už existují rodiny homosexuální, tedy dva muži, či dvě ženy, někdy i s dětmi. 

Kdo čte Nové zjevení Pána Ježíše Krista, začíná si uvědomovat, že vše, co dosud 

znal, čemu věřil, co je v životě důležité, je naopak. Jak jsem nadiktoval Petru 

Danielu Francuchovi v knize Poselství z nitra, v negativním stavu nemůže 

existovat pravé duchovní manželství. To, co je zde považováno za manželství, je 

zcela deformované, překroucené a postrádající cokoli z pozitivního stavu.  

Nebudeme zde opakovat to, co je napsáno ve výše uvedené knize a dalších 

částech Nového zjevení, ale podáme zde nový úhel pohledu, bližší vašemu 

chápání a zkušenostem. Sexualita a sexuální vztah mezi mužem a ženou, 

přesněji maskulinitou a feminitou, je základním předpokladem spolutvoření 

v duchovních, intermediálních a přírodních světech Multivesmíru. Láskyplné 

sdílení a propojení dvou bytostí poskytuje rozkoš, jakou si nikdo z vás nedokáže 

představit. Proto je oblast sexuality nejvíce zprzněna Pseudotvůrci, aby nedošlo 

k navázání niterného kontaktu se Mnou, Jediným Zdrojem Života. Zároveň byla 

odstraněna schopnost vzájemného duchovního prolínání sexuálních partnerů, 

tedy cítit to, co cítí ten druhý. Díky ovládání lidských bytostí došlo i ke zkreslení 

a překroucení vnímání sexuality. Stala se nevhodnou a nečistou v očích Boha 

s jakýmkoli jménem, kterého si přivlastnila a změnila k obrazu svému různá 

náboženství. Nečistý je pouze ten sexuální vztah, kde chybí láska, touha potěšit 

sebe a milovaného partnera, lépe ho poznat, zato je založen na ovládání, touze 

vlastnit, využívat, získat jakoukoli (nejen finanční) výhodu. Negativní stav si 

libuje ve špíně, zvrácenostech, oplzlostech, a proto jsou sexuální orgány 

umístěny hned vedle vylučovacích. Musel bych se stydět za tak nepěkná a 

nedokonalá těla, která nedokážou beze zbytku využít energii z jídla, zapáchají, 

deformují se stárnutím a špatným životním stylem, často odpuzují sexuálního 

partnera. Aby toho nebylo málo, uzavírají se manželství, která prý můžu 

rozdělit jen Já, Bůh Všemohoucí. Není divu, že lidé jsou v manželství velmi často 
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nešťastní, zvláště když bylo uzavřeno z jiných důvodů než ze vzájemné lásky. 

Ani taková manželství, která byla původně založena na vzájemné lásce, 

nemusejí vydržet do konce pseudoživota v hrubohmotném těle. Jak jsme už 

napsali, život v negativním stavu přináší tolik různých druhů utrpení, stresu, 

únavné práce, péče o děti… že je téměř nemožné za těchto okolností milovat 

svého partnera stále a bez výkyvů. Neodsuzuji nikoho, kdo se rozhodne odejít 

od partnera či manžela, když cítí, že vztah nepřináší radost, lásku a spokojenost. 

Vím, že díky tisícům let falešné morálky a představ o trestajícím Bohu je těžké 

uvěřit, že právě Já mám pochopení pro všechny hledající a experimentující 

lidské bytosti, které se nebojí změny a jsou ochotny jít za opravdovou láskou 

světa kraj. V dualitě jsou však vždy dvě strany jedné mince. To, co je pro 

jednoho dobré, prospěšné a příjemné, druhému způsobí bolest, utrpení a 

strach ze samoty, z nedostatku prostředků, ztráty „jistot“. Nikdy se zde 

nezavděčíte všem, musíte volit „menší zlo“. Proto je pro vaši duši lepší 

rozhodovat se po důkladném zvážení situace, neřešit každou rozepři 

rozchodem a vzájemným osočováním, vydíráním partnera apod. I v situaci, kdy 

se rozvádějí dva lidé, kteří mají děti, je možné se v klidu domluvit na vzájemné 

komunikaci, pomoci a péči. Děti jsou duchovně vyspělejší, než většina lidí tuší, 

je proto třeba jim citlivě vysvětlit důvody rozchodu jejich rodičů, domluvit se na 

co nejoptimálnějším kontaktu s nimi, nezakazovat a neomezovat vzájemné 

návštěvy. Nejvíce jim ublížíte, když budete pomlouvat druhého rodiče, spory 

poženete až před soud a zatáhnete do jejich života kontroly sociálních 

pracovníků, kteří často nehájí jejich zájmy. Jak jsem v této dávce Nového 

zjevení napsal/a, negativní strana urychluje svůj plán zotročení lidstva, a proto 

útočí na rodinu, kde jsou stále láskyplnější vztahy než v jiných formách lidského 

soužití. Zvláště ve velkých městech, kde se lidé neznají a jsou anonymní, často 

nevšímaví ke svému okolí, je dobře fungující rodina oázou bezpečí, přátelství, 

lásky, vzájemné pomoci… Z výše uvedených informací vyplývá, že žít v rodině, 

kde i přes různé problémy spolu všichni vycházejí, mají se rádi, podporují se, je 

lepší než žít sám.  

Proto jsem se znovu, podruhé inkarnoval do hrubohmotného těla Jany, abych 

se co nejvíce přiblížil lidem a ukázal, že vztah muže a ženy je dobrým základem 

pro fungující společnost v pozitivním stavu a zároveň optimálním zázemím pro 

děti. Nezapomeňte, že rození nemohoucích dětí je důsledkem existence 

negativního stavu a genetických manipulací Pseudotvůrců s fyzickými těly 
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lidských bytostí v zóně vymístění. Krok za krokem vás vyvádíme, My, Jana a 

Ježíš, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina (v 5. dimenzi i se dvěma dětmi) z této pasti 

do nového života, kde jediným omezením je dodržování duchovních zákonů 

lásky. Budete si moci svobodně vybrat, jestli založíte rodinu, nebo budete žít 

sami, či v jiném druhu společenství s dalšími lidmi, nebudete se muset starat o 

materiální zabezpečení, dobré vzdělání, kariéru… protože dostanete vše, co 

potřebujete. Vaše schopnosti vyciťovat myšlenky a pocity druhých lidí budou 

nesrovnatelné s tím, co znáte a máte zde na Nule. Bude téměř nemožné se 

chovat v rozporu se svými myšlenkami, tedy lhát a podvádět, pochlebovat či 

někým manipulovat. Jakýkoliv pokus o negativní chování a myšlení se odrazí ve 

snížení vibrací, což v krajním případě vede k vymístění bytosti do nižších 

dimenzí. Tady vidíte rozdíl mezi životem na planetě, kde je prozatím dovoleno 

téměř vše, kde spolu žijí lidé s vysokými i velmi nízkými vibracemi, každý dle 

svobodné volby, a na všech ostatních planetách, sluncích… kde zákon stejné 

přitahuje stejné neboli svůj k svému platí pro celou společnost, nikoli jen pro 

jednotlivce a skupiny. Rodina v pozitivním stavu nebude tak svázána pravidly, 

odpadne vlastnictví materiálních věcí, povinnost živit děti, případně manželku, 

pracovat do úmoru a většinu času věnovat nepříjemným povinnostem. Více 

svobody, volnosti, možností cestovat a poznávat jiné světy, vede i ke zlepšení 

mezilidských vztahů, přeje lásce mezi partnery, dětmi a rodiči, spolupracovníky 

a všemi lidmi. Lidé se cítí více propojeni mezi sebou a se Mnou, nejsou 

izolováni, nepodléhají falešným iluzím, nevytvářejí žádné církve a náboženské 

organizace, protože mají přímý kontakt se Zdrojem svého života, nepotřebují 

žádné prostředníky.  

Na planetě Nula, kde každý z vás prožívá důsledky existence negativního stavu 

„na vlastní kůži“, je velmi častá volba mezi dvěma „zly“. Je třeba naslouchat 

svojí intuici zvláště při důležitých rozhodnutích, které se také týkají dalších lidí, 

v rodině, komunitě, na pracovišti apod. Uvedu příklad: malé dítě ztratí oba 

rodiče a je umístěno do dětského domova, kde je o něj dobře postaráno po 

materiální stránce, ale potřeba lásky není dostatečně uspokojena. 

Homosexuální pár projeví zájem adoptovat a vychovávat ho v této netradiční 

rodině. Má zůstat v domově, nebo žít v netradiční rodině? Co je menším 

„zlem“? Lze vůbec na tuto otázku jednoznačně odpovědět? Existuje tolik 

odpovědí, kolik je takových případů. Nelze škatulkovat a zevšeobecňovat, 

odkazovat na jiné případy, kdy například došlo k sexuálnímu zneužívání dítěte 
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adoptivním rodičem, k „nevhodné“ výchově, zkrátka být předpojatý. Když 

stojíte na rozcestí, nevybírejte vždy jen tu pohodlnější a snazší cestu, nebojte se 

netradičních řešení, nebojte se změny ve svém „zaběhnutém“ životě. Když 

začnete žít vědomě a stoupáte po spirále duchovní cesty vzhůru, změny ve 

vašem životě budou stále rychlejší. Můžete, ale nemusíte vyměnit životního 

partnera, práci, způsob života, změníte své priority. I když je každá duchovní 

cesta jedinečná a neopakovatelná, některé její rysy jsou společné. Odpoutáváte 

se od tradic, naučených a převzatých dogmat a přesvědčení, lpění na majetku a 

penězích, strachu o fyzický život, více soucítíte s ostatními bytostmi, stáváte 

součástí takzvaného „Kristova vědomí“. To znamená, že každý, kdo s pomocí 

duchovních bytostí a Mne dosáhne vyšších vibrací lásky a je schopen života 

v pozitivním stavu, je následovníkem Ježíše Krista. V průběhu dějin lidstva po 

pádu se sem inkarnovalo mnoho vyspělých bytostí z úrovně „Kristova vědomí“ 

(i před fyzickým narozením Ježíše na Nule), ale nešlo o přímou inkarnaci 

Nejvyššího, tedy Absolutního Stvořitele všeho a všech. Pouze Ježíš a Jana jsou 

hmotným Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Jakékoli jiné výklady, zbožštění 

jiných bytostí kdekoli v Multivesmíru, jsou nepravdivé a zavádějící. Jsem si 

vědom, že jen málo lidských tvorů je schopno a ochotno přijmout tuto pravdu, 

a proto je zjevena pouze v tomto Novém zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny 

a zatím je dovoleno i v textech, pocházejících z různých zdrojů pozitivního 

stavu, používat polopravdy a nepřesné vysvětlení zvláště osobnosti Ježíše 

Krista, která je z pochopitelných důvodů mnohem známější než osobnost Jany. 

V těle Jany navazuji nejen na duchovní práci Ježíše, ale všech pomocníků 

z nejvyšších sfér Multivesmíru, kteří se sem inkarnovali zejména v uplynulých 

2 000 letech a plnili a stále plní Můj Plán na vyvedení lidstva ze zóny vymístění 

do pozitivního stavu.  

Plán elit a jejich „nadřízených z pekel“ je mimo jiné zaměřen na rozbíjení 

tradičních rodin. Stále častěji dochází k úmyslnému odebírání dětí i 

z malicherných důvodů a jejich umísťování do náhradních rodin, někdy i 

homosexuálních, čímž dochází především k citovému odcizení původní rodiny, 

vyvolání strachu, nejistoty, pocitu beznaděje, tedy přesně toho, co potřebují 

negativní a zlovolné entity pro svůj „život“. V mnoha státech řádí juvenilní 

justice, která pod záminkou ochrany bezbranných dětí šikanuje rodiče, špehuje 

je prostřednictvím najatých agentur, školských zařízení a zaměstnavatelů, aby 

našla, nebo vykonstruovala důvod pro odebrání dětí jejich rodičům. Ruku v ruce 
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s tím je všemi prostředky podporováno jakékoli odlišné sexuální chování a je 

stavěno nad přirozené vztahy mezi milujícím mužem a ženou. Jak jsem už sdělil, 

v pozitivním stavu neexistují žádní homosexuálové, bisexuálové ani 

transsexuálové, ti všichni jsou výsledkem genetické manipulace Pseudotvůrců a 

jejich přisluhovačů. Jako Absolutní Bůh, který miluje všechny bytosti ve 

Stvoření, i ty, které odpadly a obrátily se proti Mně, miluji i ty, které si vybraly 

zakusit tuto zkušenost s odlišnou sexuální orientací. Jen na každém jednotlivci 

záleží, jestli najde cestu zpět, nebo bude dále až do konce tohoto časového 

cyklu propadat hlouběji do negativního stavu. Víte, že při rozdělení lidstva hrají 

roli pouze vibrace lásky, vše, co nenáleží pozitivnímu stavu, bude odstraněno 

během výměny fyzického těla za duplikát. Jsem v každém okamžiku připraven 

přijmout každého, kdo má ve svém srdci lásku. Vše ostatní mu přidám. Platí to, 

co jsem řekl v těle Ježíše Krista: „…Neboť každému, kdo má, bude dáno a 

přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“ Moje Slovo se nemění, 

pouze ho přizpůsobuji duchovní úrovni lidí, odkrývám stále více pravdy, 

pojmenovávám věci pravým jménem, protože nastal čas oddělit zrno od plev. 

Každý, kdo se inkarnuje na tuto planetu v době transformace, je součástí 

tohoto výjimečného děje, i když si toho není vědom na fyzické úrovni. Všechny 

zkušenosti se mu zapisují do DNA a bude je moci využívat i po takzvané „smrti“ 

těla, nejen v intermediálním světě, ale i v dalších inkarnacích. Proto nezáleží na 

tom, jestli někdo zažije nanebevstoupení neboli vytržení či převibrování, nebo 

ne. Vzestup lidstva na vyšší úroveň bytí se týká každého, nikdo není vynechán a 

zapomenut.  

Vyjmenuji hlavní rozdíly mezi rodinou, která žije v souladu s duchovními 

zákony, je alespoň věřící (zatím ne vědoucí) a rodinou ateistickou, jejíž členové 

jsou pod silným vlivem ovládání, konzumu, bezduchého životního stylu, který 

ochotně přijímají: 

Rodina věřících – komunikují se Mnou (s jakýmkoli jménem) prostřednictvím 

modliteb, nebojí se tolik smrti fyzického těla, nepodstupují interrupci, tedy 

znemožnění inkarnace další čekající duše, drží více při sobě, neuctívají peníze a 

majetek, i když jsou bohatí, rozdělí se s chudšími, snaží se vědomě neubližovat 

jiným svými myšlenkami, slovy a činy… 

Rodina ateistů – její členové věří v neexistenci Boha, považují veškerý život za 

náhodu, zaměřují se na konzumní způsob života, často stylem „po nás potopa“, 
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nemají problém zbavit života nenarozené dítě, mají strach ze smrti, honí se za 

pozemskými „radovánkami“, kariérou, často jsou závistiví a nepřející druhým 

jejich úspěch, postavení a majetek…  

Proč zde srovnávám rodiny a ne jednotlivce? Protože z duchovního hlediska je 

rodina propojení duší, které se vzájemně ovlivňují více než skupiny, které jsou si 

„cizí“ (pouze v negativním stavu). Během života se každý mění, někdo rychleji a 

výrazněji, někdo méně a téměř neznatelně. I vztahy v rodině se mění. 

S přibývajícím světlem, zvyšováním vibrací, dochází k probouzení některých lidí, 

zrychlují se změny ve vnímání reality jednotlivce. Začíná si uvědomovat, že jeho 

dosavadní způsob života je neudržitelný. Jeho nejbližší, tedy rodina, to často 

vnímají negativně, dochází k rozporům, vzájemnému odcizování. Zpočátku se 

probuzený člen snaží sdělovat své nové pocity a vědomosti ostatním rodinným 

příslušníkům, ale naráží na nepochopení, je často označen za blázna, je 

vysmíván a může to dojít až k rozchodu manželů, či partnerů, odchodu 

dospívajících dětí z domova apod. To vše jsou důležité duchovní zkoušky, 

kterými prochází každý, kdo si vybere osvobození své duše z vězení negativního 

stavu (aniž by tomu rozuměl na vědomé úrovni). Každý dostává takové 

informace, potkává takové bytosti (vtělené i nevtělené), které potřebuje pro 

svůj duchovní růst. Týká se to všech bez výjimky, tedy i ateistů. Jen člověk, který 

začne žít vědomě, chápe, že nic není náhoda, vidí synchronicitu, vnímá 

intuitivní vedení vyššího Já. Znovu opakuji: naslouchejte svému srdci, pak 

nemůžete udělat nic, co by vás vrátilo zpět do otroctví negativního stavu, 

budete krok za krokem vyváděni do vyšších úrovní bytí, kde už nezažijete 

utrpení, jaké znáte v této inkarnaci na planetě Země (Nula). Nebojte se změnit 

své priority, opustit staré zvyky a překonat strach z nového. Nenabádám vás, 

abyste za každou cenu opouštěli rodinu, partnera atd., protože každý má jiné 

podmínky, schopnosti i plán duše na vysvobození z matrixu. Proto nesuďte 

druhé, jednejte v souladu s intuicí a šiřte lásku kolem sebe. Staňte se majákem 

na rozbouřeném moři, oázou na poušti, světlem na konci tunelu… 

Další kapitola bude věnována tématu Boží Slovo a pravda v lineárním čase. 
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KAPITOLA 26 

Boží Slovo a pravda v lineárním čase 

 

Pseudolidstvo, nestvořené přímo Nejvyšším, nyní Pánem Ježíšem Kristem, ale 

geneticky změněné, se zapouzdřeným duchem a duší, aby mělo jen nepatrný 

kontakt se Zdrojem Života a mohlo tak svou dočasnou existencí a projevy 

každému ve Stvoření ukazovat, jak by vypadal život bez Boha, dostávalo 

v průběhu lineárního času Boží Slovo, aby toto dlouhé odloučení vůbec přežilo. 

Pád lidstva se děje miliony let a týká se mnoha civilizací, o nichž mají dnešní 

obyvatelé planety Země/Nula jen nepatrné, či žádné znalosti a důkazy jejich 

existence. Teprve nedávno vědci objevili pozůstatky poslední Atlantidy, která se 

potopila před 12 500 lety, ale elity nemají zájem o šíření informací o vyspělých 

civilizacích, aby nebylo zpochybňováno zneužité učení Charlese Darwina o 

náhodném vzniku života a vývoji druhů na této planetě. Nechtějí jakékoliv 

narušování svých plánů zotročení lidstva. Dobře vědí, že spící člověk je lépe 

ovladatelný, příliš se nezajímá o své nitro, kde se může spojit se Mnou, stará se 

hlavně o své fyzické přežití, protože nevěří ve věčný život duše. Pokud vlivem 

různých náboženství uvěří, má o „posmrtném životě“ zcela falešné představy. 

Proto byla i Bible cenzurována (jak jsem už v této dávce Nového zjevení sdělil), 

bylo zejména vypuštěno učení Mojí první přímé inkarnace Ježíše o preexistenci 

a putování duší, o reinkarnaci.  

Boží Slovo bylo během pádu lidstva předáváno různými způsoby, vždy v souladu 

s Mým Plánem a duchovní úrovní obyvatel. Zpočátku, dlouho před fabrikací 

polozvířecích těl, nebylo nutné ho zapisovat, protože každý měl možnost 

přímého kontaktu se Mnou. Ale vzhledem k tomu, že už byla položena otázka, 

která aktivovala negativní stav, lidé se stále více zabývali zkoumáním fyzického 

světa a opouštěli vcházení do nitra, nechali se vést jinými lidmi a ne tolik intuicí, 

tedy Bohem ve svém srdci. Planeta Nula byla pod vládou Pseudotvůrců, kteří 

zasáhli do vývoje nejen zfabrikováním nového těla poločlověka, ale 

přemístěním této reality planety Země do nové pozice a manipulací s lineárním 

časem (více v předchozí dávce Nového zjevení v kapitole šesté „Tajemství o 

Pseudotvůrcích“). Nebudeme se zde podrobně zabývat obdobím před potopou, 

protože pro pochopení souvztažností mezi prohlubováním propasti mezi 
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sentientními bytostmi, uvězněnými v zóně vymístění, a Mnou, Pravým a 

Jediným Stvořitelem Života, stačí stručně popsat, jak jsem předával Své Slovo 

lidským bytostem na planetě Nula v posledních několika tisících letech.  

Až do Mojí inkarnace Ježíše před 2 000 lety jsem nechal Pseudotvůrce vládnout 

nad planetou Nula a celou zónou vymístění bez větších zásahů, aby měli dost 

„času“ a příležitosti připravit scénu na poslední dějství tohoto dramatu. To 

neznamená, že jsem neposílal proroky, kteří přinášeli Boží Slovo. Ve Starém 

zákonu Bible je o nich psáno a jejich (přesněji Má) proroctví se vyplnila a stále 

plní, to platí i o dějích budoucích. Na této planetě je více oddělených civilizací a 

kultur. Na všechny působí jak negativní síly, tak síly světla. Moje Slovo je 

předáváno všem bez rozdílu, nikdo není vynechán. Proto najdete na všech 

osídlených kontinentech stejné, či podobné příběhy, pouze názvosloví je různé. 

Zvláště mezi takzvanými primitivními národy stále převažuje ústní podání 

z generace na generaci, díky němuž se dochovaly i velmi staré příběhy a 

proroctví, která jsou důležitá pro všechny obyvatele planety, hlavně v současné 

době transformace lidstva. V každé době promlouvám k lidem prostřednictvím 

vybraných vyspělých bytostí, inkarnovaných do hrubohmotných těl. Můžou to 

být šamani, léčitelé, duchovní jakékoli církve či sekty, ale i „obyčejní lidé“ bez 

známek výjimečnosti a mimořádných schopností. Vždy se přizpůsobuji úrovni 

posluchačů a čtenářů, aby dosah Mých slov byl co nejúčinnější, aniž bych 

porušil vlastní duchovní zákony. I když jsem mnohými spojován s křesťanstvím, 

což je vzhledem k Mému působení v těle Ježíše pochopitelné, jsem Absolutním 

a Jediným Bohem, tedy Bohem všech, dokonce i ateistů, kteří nevěří v Moji 

existenci. Nerozlišuji lidské bytosti podle toho, v jakém jménu se ke Mně modlí, 

jaké naučené rituály a zvyky používají při kontaktu se Mnou. Přijímám každou 

duši, která je pravdivá a upřímná sama k sobě a druhým, miluje Mne, sebe i své 

bližní, odpouští sobě i druhým, protože si uvědomuje svou nedokonalost i 

nedokonalosti ostatních. Až se zbavíte omezení tohoto zfabrikovaného těla, 

budete mít jiný pohled na vše, co jste zažívali, na vaše vztahy, přesvědčení, 

představy, na celý váš pozemský život.  

Jak je to s pravdou? Už jsem několikrát vysvětlil, že žijete v antivesmíru, kde je 

vše vzhůru nohama. Absolutní Pravda jsem pouze Já, Pán Ježíš Kristus. Čím jste 

ode Mne dále (v duchovním smyslu), tím méně pravdy znáte a jste ochotni 

přijmout. Obyvatelé zóny vymístění jsou navíc izolováni od Pravého Stvoření, 

jejich duch a duše jsou uzamčeny v pouzdrech z energoprotoplazmy a jen 
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nepatrným otvůrkem je umožněno napájet je životní energií a pravdivými 

informacemi. K tomu jsou ovládáni negativními programy, které jsou 

připravovány i na několik dní dopředu mimozemskými entitami. Je tedy zhola 

nemožné, abych všem najednou sdělil pravdu o čemkoli. Způsobilo by to 

naprostý chaos a šílenství, došlo by k destrukci a zničení celé planety a poté 

zóny vymístění. Už v předchozí dávce Nového zjevení jsem zdůraznil, že 

dodržuji vlastní duchovní zákony lásky a při vysvobozování bytostí z negativního 

stavu používám takové metody a prostředky, které jsou přiměřené duchovní 

úrovni jednotlivců i skupin. Opět použiji přirovnání k odvykací kúře narkomanů, 

alkoholiků apod. Mysl, zamořená jedy, tedy lží, falešnými představami o životě 

jako celku, nelze vysvobodit najednou. Neprobuzený jedinec není schopen 

přijmout ani základní pravdivé informace o fungování vesmíru, Jednotě všeho a 

všech se Mnou, jediným Bohem. Jakákoli snaha přesvědčit ho se míjí účinkem, 

vyvolává pouze odpor, vysmívání, odmítání… Je to marný pokus, házení hrachu 

na stěnu. Lidé v 1. a 2. otáčce duchovní spirály už se pomalu začínají zajímat o 

„alternativní informace“, uvědomují si či cítí, že vše není tak, jak je jim 

předkládáno systémem (rodina, škola, média, politici…), jsou přístupnější 

novým, zčásti pravdivým informacím z vyšších dimenzí multivesmíru. Uvedu zde 

konkrétní příklad, který se týká „Rozhovorů s poučením od mých přátel 

z vesmíru“ na www.vesmirni-lide.cz : je zde uvedeno, že Ježíš nebyl fyzicky 

ukřižován, ale šlo pouze o hologram. Jana, Moje přímá inkarnace tyto 

informace na výše uvedených stránkách četla v roce 2004, tedy asi rok po 

navázání přímého vědomého kontaktu se Mnou. Tehdy toto sdělení přijala i 

s vysvětlením, že Ježíš se nedopustil žádného duchovního provinění, není tedy 

možné, aby byl tak krutě potrestán. Během následujících let výcviku a zkoušek, 

především přijímáním informací v předem Mnou naplánovaném pořadí, hlavně 

několikerým přečtením všech knih Nového zjevení, v neposlední řadě i 

vlastními zkušenostmi, došla sama k poznání, že Ježíš byl fyzicky ukřižován, aby 

mohl dokončit své poslání a zajmout Pseudotvůrce, odebrat jim schopnost 

cestování v čase, aniž by ho kdokoli v peklech poznal. Navíc si uvědomila, i na 

základě osobní návštěvy přednášky Davida Ickea v Praze v roce 2010 a 

dlouholetým studiem jeho díla, že celý vesmír je hologram, a proto informace 

z Rozhovorů je pravdivá, ale vyvolává různé představy čtenáře, závisející na 

jeho duchovní úrovni, osobních zkušenostech, které se mění v lineárním čase. 

Určitě máte i vy zkušenost s tím, že při opakovaném čtení knihy, či shlédnutí 

http://www.vesmirni-lide.cz/
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filmu si všímáte více detailů, lépe chápete jednotlivé děje i celkové vyznění. 

Z toho vyplývá i potřeba opakování některých „lekcí“ na duchovní cestě, ale 

vždy na nové, vyšší úrovni, protože nic se v životě neopakuje doslova, šlo by o 

porušení Mých zákonů. Čím více stoupáte na duchovní spirále, tím více pravdy 

jste schopni přijmout. I to je však individuální a neopakovatelné. Neexistují dvě 

stejné zkušenosti, ale můžete mít stejné vibrace. Proto jediným měřítkem vaší 

připravenosti opustit iluzi negativního stavu a „přejít“ na opačnou stranu, tedy 

do stavu pozitivního, jsou vaše vibrace. Rozdělení lidstva na Nule je jediný 

možný způsob, jak umožnit kontinuální duchovní vývoj těm, kdo jsou už 

probuzení a není důvod pro jejich uvěznění, a jak dovést do konce zobrazování 

života bez Boha úplným vítězstvím negativního stavu. Teprve pak může nastat 

postupná eliminace a vyčištění zóny vymístění od zel a nepravd a tohoto 

nepřirozeného a škodlivého způsobu života.  

Vrátím se ještě k Bibli. Z bezpečnostních důvodů je napsána duchovním 

jazykem a nelze ji brát a vysvětlovat doslovně, protože to nedává žádný smysl. 

Více na toto téma si můžete přečíst v knize Poselství z nitra (nadiktované Mnou 

P. D. Francuchovi) v Poselství šestém: „O Swedenborgově chápání Posledního 

soudu. O Bibli a jejích rozličných významech.“ Teprve Nové zjevení odhaluje 

pravdu o existenci negativního stavu a vzhledem k tomu, že se odehrává 

poslední dějství, je nezbytné, aby tato pravda byla fyzicky přítomna na této 

planetě. Všechny svaté knihy byly a jsou kontaminovány lživými a 

polopravdivými informacemi, které tam vnesli lidští tvorové během 

přepisování, nesprávného pochopení a překladů, vše pod taktovkou 

ovládajících entit. Nejvíce pravdy (kromě Nového zjevení) najdete v Novém 

zákonu Bible svaté právě proto, že obsahuje Moje výroky a proroctví z doby 

Mého působení v těle Ježíše. Ten, kdo je schopen je číst i svým srdcem, nikoli 

jen myslí, pochopí i duchovní význam psaného Božího Slova. Většina lidských 

tvorů toho bude schopna až po opuštění tohoto hrubohmotného těla. Proto 

jsem připravil Novou školu pro všechny duše, které se vysvobodily z matrixu a 

chtějí žít v pozitivním stavu, jinými slovy v ráji, či nebi, kde budou mít přímý, 

nikým nerušený a nekontaminovaný kontakt se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem 

Boží Rodinou.  

Pravé Boží Slovo, které pochází ode Mne, poznáte snadno, zapojíte-li svou 

intuici. Na rozdíl od falešných a nepravdivých sdělení, která jsou vydávána za 

Moje slovo, je vždy plné lásky, moudrosti, není příliš komplikované a především 
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neslibuje koláče bez práce (na sobě), tedy ráj pro všechny, bez ohledu na míru 

porušování duchovních zákonů. Navíc každý text, který pochází z pozitivního 

stavu, je doslova „nabitý“ energií lásky, probuzení čtenáři tuto energii vnímají 

přímo fyzicky. V 9. kapitole této knihy jsem vyjmenoval nejdůležitější sdělení 

ode Mne v uplynulých 50ti letech. To neznamená, že je tento seznam 

vyčerpávající. Promlouvám i k jednotlivcům, kteří si své osobní Hovory s Bohem 

nechávají pro sebe, nebo je sdělují jen nejbližším příbuzným, kamarádům 

apod., někdy je zveřejní na svém blogu, či Facebooku. Na internetu najdete 

mnoho takových sdělení a rozhovorů. Nikdo si nemůže patentovat „Hovory 

s Bohem“ jen pro sebe, ani ti, kdo je přinášejí s Mým svolením širší veřejnosti 

prostřednictvím tištěných knih, které se prodávají za peníze. Promlouvám 

k vám různými způsoby, abych vám pomohl vysvobodit se z tohoto 

nepřirozeného pseudoživota, abych vám ukázal, že není nic, co by zabránilo 

vašemu návratu ke Mně. V posledních desetiletích, se zvyšováním vibrací 

planety a lidí, se mnohem častěji ukazuji vybraným a připraveným lidem na 

celém světě, věřícím všech náboženství i ateistům, nejen v živých snech, ale i při 

náhlém opuštění těla. Vždy u nich dojde k obrovské změně, která je doslova 

obrátí naruby, protože získají důkaz Mojí existence a pocítí lásku, jakou nikdy 

před tím nepoznali. Většinou se ukazuji v těle Ježíše Krista, které je po fúzi 

s Absolutním Božstvím dokonalé, zářící a nikdo nepochybuje, že se setkal tváří 

v tvář s jediným pravým Bohem, Pánem Ježíšem Kristem. Jsou však i zatím 

ojedinělé případy, kdy je nezbytné, abych ukázal i svou ženskou podobu. 

Protože v Multivesmíru neexistuje čas, můžu se zjevit i v dokonalém a krásném 

těle Bohyně Jany, přestože zatím žije nepoznána mezi vámi ve stárnoucím těle, 

aby na vlastní kůži poznala důsledky života v negativním stavu. Někteří budete 

mít možnost se s ní potkat ještě zde na Nule, ale nebude vás mnoho, protože 

jak jsem už na stránkách této knihy sdělil, její úkol je jiný než poslání Ježíše. 

Také s vámi prochází transformací, která nekončí převibrováním do 5. dimenze, 

ale bude pokračovat velmi dlouhou dobu přes všechny dimenze až ke Mně. Na 

rozdíl od Ježíše, který se Mnou splynul v jediného Nedělitelného Boha, Pána 

Ježíše Krista, „brzy“ po odchodu z planety Nula, Janu čeká mnohem delší cesta. 

Po přechodu na Novou Zemi budu žít s Janou v Boží Rodině v jemnohmotném 

těle, a zároveň budu přítomen v nekonečném množství těl ve všech úrovních a 

dimenzích celého Stvoření, abych mohl lépe komunikovat s kýmkoli, kdo Mě o 

to požádá. Je lepší dívat se druhému účastníku rozhovoru (většinou 
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telepatického) přímo do očí než komunikovat s neviditelnou energií. I to byl 

důvod Mojí první inkarnace na Nule/Zemi. Po fúzi těla Jany s Absolutním 

Božstvím Pána Ježíše Krista se budeme ukazovat společně kdekoli v 

Multivesmíru jako muž a žena, Boží Rodina.  

Jana na vlastní kůži poznala, že čas nehraje v Mém Plánu téměř žádnou roli. Po 

celých 12 let naší komunikace jsem jí musel poskytovat informace, které sama 

nazvala „pravda v jiném čase“, z pohledu bytosti uvězněné v lineárním čase - 

lež. Když jsem v Úvodu této dávky Nového zjevení stručně popisoval proces 

rozdělení lidstva a ukončení hmotného života na povrchu této planety, která se 

změní ve hvězdu, mělo to vypadat, že se vše odehraje současně a najednou, 

během několika dní (důležité datum 21. prosince 2012). Také jsem zdůraznil, že 

na Nule nemůže zvítězit negativní stav. Kdo z vás čte pozorně, najde i 

vysvětlení. Planeta je vědomí, její tělo Nula se po převibrování pozitivních lidí 

propadne z pozice 0 do pozice -1, tedy do pekel, kde už může nakrátko 

„zvítězit“ negativní stav (její jméno už nebude Nula). Teprve potom se vrátím/e 

a eliminujeme život v této realitě. Ti, kdo budou „přeneseni“ na Novou Zemi 

kdykoli během transformace, nebo se tam inkarnují do nového těla dítěte 

(nikoli novorozence, jak ho znáte), budou žít na jednom z fyzických těl 

multidimenzionální bytosti Gaia, na těle, které vyzařuje světlo, je tedy sluncem. 

Podávám informace tak, abyste vždy pochopili a přijali jednu úroveň pravdy, 

pak teprve další a další… používám, jak jsme napsali, metodu opakování ve 

spirále. Jenom tak jste schopni stoupat po duchovní cestě a zvyšovat své 

vibrace. V Hovorech s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás 2 jsme 

použili jako vysvětlení tohoto postupného přidávání pravdy větu: „Nemůžeme 

chtít po dítěti v mateřské škole, aby udělalo státnice na vysoké škole.“ A o tom 

to je. 

Další kapitola se bude zabývat tématem (re)inkarnace.                          
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KAPITOLA 27 

(Re)inkarnace 

 

Tato dávka Nového zjevení je určena především obyvatelům planety 

Země/Nula, a proto je psána srozumitelnějším jazykem. Zároveň je duhovým 

mostem mezi duchovně psanou Biblí (přesněji Novým zákonem) a Novým 

zjevením Pána Ježíše Krista, tedy pravým Božím Slovem. V současné době 

transformace přivádí další duchovně hledající k pravdivému vysvětlení situace, 

v jaké se lidstvo nachází, pojmenovává bez příkras a lichotek život v negativním 

stavu a ukazuje cestu do Pravého Stvoření. V knize Poselství z nitra najdete 

podrobné vysvětlení procesu inkarnace lidských bytostí na Zemi (viz Poselství 

třicáté druhé). To nejdůležitější může být překvapením pro ty, kdo se zabývají 

tématem reinkarnace a regresní hypnózou, tedy vyvoláváním vzpomínek na 

„minulé životy“ na této planetě: reinkarnace ve skutečnosti neexistuje, protože 

by tím byly porušeny duchovní zákony. V minulé kapitole jsem znovu a 

podrobněji vysvětlil, proč každému předávám sám, nebo prostřednictvím 

vyspělých bytostí informace, které jsou mnohdy rozporuplné. Jde o proces 

odhalování vyšších a vyšších úrovní pravdy. V souladu s tím je třeba pokročit i 

na téma, které je pro lidské bytosti velmi důležité: Proč není možné se 

opakovaně inkarnovat na planetu Země/Nulu? 

Začnu od stvoření prvních sentientních bytostí Nejvyšším, nyní Pánem Ježíšem 

Kristem. Abych nebyl sám a lépe poznal sebe v rozmanitých podobách a 

situacích, oddělil jsem několik idejí, kterým jsem s jejich souhlasem věnoval 

individuální život. Vytvořil jsem první linii relativních bytostí, které ještě neměly 

fyzická těla (ani jemnohmotná). Tyto bytosti mají schopnost tvořit další bytosti, 

ale neobejdou se beze Mne (nezapomeňte, že ve vesmíru je vše propojeno, 

jsem Nekonečná Energie, která prostupuje vše, jsem Jediný Zdroj Života). 

Protože jsou v nejužším kontaktu se Mnou, jsou nesmírně láskyplné, moudré, 

kreativní a obětavé. Abych vás zbytečně nemátl, nebudu zde používat žádná 

jména a názvosloví, sami si vytvořte vlastní představu. Žádná z těchto 

prvorozených bytostí Mě neopustila ani se nepostavila proti Mně (jak se na 

základě doslovného výkladu Bible špatně chápe zvláště na této planetě, 

izolované od ostatních), naopak, tvoří další linii pozitivních sentientních bytostí, 
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o které pečuje jako jejich rodič, samozřejmě ve spolupráci se Mnou, Absolutním 

Rodičem všech. Tyto bytosti ve druhé linii mají duchovní těla, odpovídající jejich 

vlastnostem a schopnostem, stále nemají fyzická těla. Můžou se objevit kdekoli 

v celém Multivesmíru a vzít na sebe jakoukoli podobu podle potřeby. I tyto 

bytosti tvoří s Mojí pomocí a s pomocí svých rodičů z první linie další sentientní 

bytosti, o které pečují a pomáhají jim tvořit další linii… Člověka jsem stvořil jako 

čtvrtou linii bytostí a umístil ho do přírodního vesmíru. Jeho tělo je 

jemnohmotné, dokonalé a nadělil jsem mu schopnosti tvořit, cestovat v čase 

(který se váže pouze k prostoru a hmotě – i té jemné, kterou nevidíte vašima 

nedokonalýma očima), svobodnou vůli… Představte si Stvoření jako pomyslnou 

pyramidu, na jejímž vrcholu a zároveň ve všech úrovních a „patrech“ jsem 

přítomen Já, Pán Ježíš Kristus. Pod vrcholem je linie Prvorozenců, Mých 

nejbližších spolupracovníků, jejichž energie je propojena se všemi bytostmi, 

které pomohli stvořit a které jsou součástí multidimenzionální rodiny duší. 

Z pohledu Prvorozence, obrazně řečeno z první linie víceúrovňové pyramidy 

směrem dolů je to nekonečně mnoho bytostí ve všech dimenzích a úrovních 

Multivesmíru. Z pohledu 3. dimenze jde o 12 multidimenzionálních bytostí, 13. 

jsem Já, Pán Ježíš Kristus. Pravá lidská bytost, která nepochází ani z pozitivního 

stavu, ani z pekel, se po odložení (tzv. „smrti“) těla dostane do intermediálního 

(zprostředkujícího) světa podle svých vibrací, kde se připravuje ve spolupráci se 

svými strážci a vyššími Já na další inkarnaci na jinou planetu nekonečného 

Multivesmíru. Její životní páska (řečeno vám srozumitelným současným 

jazykem) je zkopírována do další bytosti z duchovní rodiny, aby mohla 

pokračovat ve zvládání životních situací a lekcí. Proto je možné, aby při regresní 

hypnóze mluvila o „svých“ minulých životech na této planetě. Tuto vpravdě 

revoluční informaci nebylo z duchovních důvodů možné sdělit dříve. Už víte, že 

postupuji na vyšší úroveň pravdy až po zvládnutí předchozí úrovně, jinak by 

došlo k nepochopení a odmítnutí takového zjevení.  

Inkarnuje-li se na tuto planetu bytost z vyšších dimenzí a úrovní pozitivního 

stavu, je „nad ní“ méně multidimenzionálních bytostí, podle toho, odkud 

pochází. Například bytost z 5. dimenze má dalších 11 včetně Mě, Moje přímá 

inkarnace Jana pouze 1, tedy Mě, Pána Ježíše Krista. V minulé dávce Nového 

zjevení jsem napsal, že se sem opakovaně inkarnují pouze bytosti z pozitivního 

stavu za účelem duchovní pomoci (proroci, léčitelé, duchovní vůdci apod.) a 

bytosti z pekel za účelem šíření zel a lží, snižování vibrací populace. Je to 
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pravda, ale částečná. Čím blíže ke Mně se bytost nachází (opět jde o vibrace 

lásky), tím více různých vlastností, schopností, moudrosti… má. Když se 

inkarnuje na Nulu, použije pouze malou část z tohoto obrovského množství 

vlastností. Při další inkarnaci vybere podle potřeby a situace jinou množinu 

vlastností, čímž vytvoří zcela novou bytost, která je zde poprvé, ale nese si 

životní pásku té předchozí. Pro bytosti z pekel to platí také, pouze jejich 

vlastnosti a cíle jsou zcela opačné, tedy negativní. V doslovném smyslu zde není 

žádná sentientní bytost opakovaně. Z pohledu čtenáře, který je uvězněn 

v hrubohmotném těle, zfabrikovaném Pseudotvůrci, ať jeho duše pochází 

z kterékoli úrovně Multivesmíru, je těžké si představit fungování života, tvoření 

nových bytostí a světů. Matnou představu můžou mít duchovně probuzení 

kvantoví fyzici, hlubinní psychologové, lidé s mimotělní zkušeností.  

Když jsem zde byl v těle Ježíše Krista, obklopil jsem se učedníky, kterým jsem 

předával Boží Slovo tak, aby ho co nejlépe pochopili a přijali, aby byli schopni 

ho šířit mezi další obyvatele této planety. Vytvořil jsem první linii, která po 

Mém odchodu dělala na své úrovni totéž. Už tehdy jsem použil velmi efektivní 

způsob, který dnes znáte pod nepřesným pojmem multilevelmarketing. Ten, 

kdo je na špici tohoto pyramidového systému, ať je využit k šíření výrobků, 

služeb, či myšlenek, má vždy zájem pomáhat nejen své první linii, ale všem 

spolupracovníkům v této síti. Není náhoda, že Jana, Moje Já ve hmotném těle 

12 let pracovala pro různé MLM firmy. Zároveň poznala, že vše pozitivní a 

užitečné je na této planetě zneužito, překrouceno a použito pro obohacení 

několika jednotlivců na úkor většiny. Taková je podstata negativního stavu. 

Dokud bude lidstvo žít v odpadkovém koši Multivesmíru, nebude mít mír, 

dostatek všeho, především lásky.  

Celé Stvoření lze přirovnat k takové pyramidové síti, kde jsou všichni 

energeticky propojeni a bytosti s vyššími vibracemi pomáhají bytostem s nižšími 

vibracemi. Já, Pán Ježíš Kristus, pomáhám všem bez rozdílu. Není jediná bytost, 

kterou bych neznal, které bych nepomáhal, ke které bych se obrátil „zády“. 

Můžete Mě požádat o cokoli, nic vám neodepřu, je-li to v souladu s vaším 

plánem, nikoli chtěním vašeho ega. Problém pobytu na Nule je zapomnění, 

izolace a ovládání. Přesto však máte, jako všechny bytosti, spojení se Mnou, i 

když jen nepatrné. Máte však i v těchto nelehkých podmínkách svobodnou 

volbu přijmout, či odmítnout jakoukoli myšlenku, která přijde odkudkoli, tedy 

z pozitivního, nebo negativního stavu. V 19. kapitole této dávky Nového zjevení 
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jsem porovnal hierarchii a její fungování v Pravém Stvoření a peklech 

(antivesmíru), kde je vše obráceno naruby, postaveno na hlavu a zcela 

zprzněno. Teprve v novém cyklu času, kdy už nebude existovat negativní stav, 

bude veškerá energie věnována tvoření nových, dnes nevídaných světů, 

způsobů života, sbližování všech bytostí v Multivesmíru. Už nebude třeba 

oddělení jednotlivých dimenzí, zvláště ochranné membrány mezi Pravým 

Stvořením a zónou vymístění, všechny bytosti budou mít neomezený přístup do 

všech částí a dimenzí. Zároveň budou mít možnost přímé komunikace se 

Mnou/s Námi, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou bez prostředníka.  

Nyní jste svědky největší bitvy o lidské duše v dějinách nejen této planety 

Země/Nula, ale celého Stvoření od počátku jeho existence. Obě strany, 

pozitivní i negativní, vkládají maximální duchovní potenciál, aby získaly co 

nejvíce duší na svou stranu. Metody a prostředky Pseudotvůrců a jejich 

pomocníků jsou diametrálně odlišné od těch, které používám Já a Moji 

spolupracovníci. Každá bytost z pozitivního vesmíru dodržuje v každém případě 

duchovní zákony, hlavně zákon svobodné volby, a proto se nikomu nevnucuje, 

nepoužívá násilí (duchovní, duševní ani fyzické), kontaktuje pouze ty, kdo jsou 

na to připraveni a předává informace, které pomáhají zvyšovat vibrace, 

rozšiřovat vědomí a vysvobodit se z ovládání. Pracovníci temnoty dělají pravý 

opak: nedodržují duchovní zákony, používají technické i mentální ovládání mysli 

nic netušících obyvatel, využívají lehko podplatitelných a labilních bytostí k 

provádění duchovního, duševního i fyzického násilí, slibují materiální bohatství, 

moc a slávu za kolaboraci se systémem, ale často své sliby poruší a využitého a 

nepotřebného „otroka“ se zbaví, nebo ho „za odměnu“ vezmou do vyšších 

dimenzí zóny vymístění, kde pozná to pravé duševní peklo. Pak už je pozdě na 

zpytování svědomí a projevení lítosti. Bude čekat na závěrečnou fázi Mého 

Druhého příchodu, kdy dostane poslední šanci transformovat se na pozitivní 

bytost, schopnou života v Novém Multivesmíru, kde už nebude existovat 

negativní stav. Do té „doby“ bude mít možnost důkladně poznat falešný 

pseudoživot v peklech a na základě toho se rozhodnout, jestli mu stojí za to, 

ztratit možnost žít věčně po Mém/Našem boku. Jak jsem už napsal/a, po fúzi 

těla Ježíše s Absolutním Božstvím Nejvyššího se můžu objevit i se svými 

pomocníky také v zóně vymístění, aniž by došlo k okamžité destrukci a likvidaci 

všech bytostí. Vyslyším každou duši, uvězněnou v peklech, která lituje svých 

činů a prosí o odpuštění, je schopna a ochotna přijmout Mě jako svého pravého 
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rodiče. To neznamená, že ji okamžitě vyzvednu do nebe. Bude mít před sebou 

dlouhou cestu, na níž musí prokázat upřímnou snahu zlepšit se, tedy zvýšit své 

vibrace. Ve speciální škole bude očištěna, projde procesem takzvaného 

vykuřování a bude jako všechny ostatní bytosti seznámena s Novým zjevením 

Pána Ježíše Krista, aby lépe pochopila, jak vznikl a funguje negativní stav, proč 

nemůže existovat věčně, jak si mnohé bytosti, nejen na této planetě Nula, 

myslí. 

Jak je to s inkarnací do zvířecích těl? Má pravdu buddhismus, když učí, že se 

lidská bytost může inkarnovat do těla jakéhokoli zvířete? Začnu od tvoření 

minerálů. Veškeré tvoření probíhá na kvantové úrovni, vše má společný základ. 

Prvotní je myšlenka, následuje plán tvoření, nakonec realizace. Na rozdíl od 

tvoření ve hmotném světě, kde vše probíhá v lineárním čase a kde je třeba 

vynaložit značné úsilí, než je cokoli realizováno, v duchovním světě se vše děje 

současně, tedy v jednom okamžiku. V intermediálním světě dojde k prověření 

této myšlenky, zda je funkční a zapadá do širšího konceptu. Když je posouzena 

její užitečnost, přenese se do přírodního vesmíru. Tam záleží na vibracích 

konkrétního přírodního (fyzického) světa, jak dlouho bude trvat realizace 

jakékoliv myšlenky a plánu stvoření minerálů, hornin, rostlin, živočichů, 

technických a jiných předmětů… Každá, i ta nejmenší (pouhým okem 

neviditelná) částečka je součástí větších a větších částí, které jsou součástí 

celku, tedy celého Stvoření. Všechny částečky se vzájemně ovlivňují, platí zákon 

akce a reakce. V celém Multivesmíru neexistuje mrtvá, či neživá přírodnina (jak 

se stále učí děti v hodinách přírodovědy na této planetě). Každý kámen, tedy 

minerál či hornina má vědomí, které je na rozdíl od vědomí člověka na nižší 

úrovni a nejde o individuální, tedy oddělené a samostatné vědomí, ale o 

energetické pole, sjednocující všechny prožitky a zkušenosti minerálů a hornin 

nejen na jedné planetě, ale v celém přírodním vesmíru. Rostliny mají také 

vědomí, je na vyšší úrovni než u minerálů a hornin, vyšší druhy rostlin, zejména 

stromy i pokojové květiny, mezi sebou komunikují, mají emoce (cítí lásku i 

strach…). Zvířata, zvláště domácí, žijící v blízkosti lidí, mají navíc inteligenci, 

schopnost vcítit se do myšlení a emocí svých lidských „páníčků“. Jednotlivé 

druhy zvířat mají společnou, takzvanou skupinovou duši. Člověk, kterého jsem 

stvořil, je unikátní, protože v jeho duši (v DNA) jsou zapsány životní zkušenosti 

od minerálů a hornin, přes rostliny a zvířata, po další tvory, které zde nemáte a 

neznáte. Až se zbavíte hrubohmotného těla a přenesete své vědomí na úroveň 
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před pádem (aktivací negativního stavu), pocítíte jednotu se vším, tedy i se 

Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Z výše uvedených informací vyplývá, že lidská 

bytost se nemůže (re)inkarnovat do těla zvířete, protože by šlo o regresi, tedy 

cestu zpět proti vývoji i duchovním zákonům. Každá lidská bytost je Božím 

tvorem, má, jak jsem výše sdělil, zkopírované zkušenosti nižších forem života, 

aniž by takový život prožívala. To je matoucí pro takzvané „vědce“ na této 

planetě, kteří oddělují hmotu od energie, propojující vše viditelné i 

„neviditelné“. Je to slepá ulička a mnozí si už uvědomují nesmyslnost této 

koncepce. Když jsem v předchozí dávce Nového zjevení psal o inkarnacích 

pravých lidských tvorů, kteří jsou na této planetě poprvé, nejednalo se o fyzická 

těla, ale o duši a ducha, kteří byli stvořeni přímo za účelem zobrazování tohoto 

nepřirozeného způsobu života. Teprve po opuštění fyzického těla je jim dáno na 

výběr, kam se budou inkarnovat příště. Není cílem tohoto Nového zjevení 

zacházet do podrobností a používat odborné výrazy, jde o maximální 

srozumitelnost a jednoduchost, aby co nejvíce čtenářů pochopilo a přijalo tyto 

informace z nejvyššího Zdroje a v nejlepším případě je použilo ve svém životě. 

Lidstvo dostává zvláště v posledních desetiletích obrovské množství informací 

z duchovního světa a také přímo ode Mne, Pána Ježíše Krista. Opět připomínám 

věty Ježíše: kdo hledá, najde, kdo klepe, tomu bude otevřeno, kdo má, tomu 

bude přidáno… 

A proto vám, čtenářům a praktikujícím Nového zjevení Pána Ježíše Krista 

přidávám zjednodušené vysvětlení fungování duchovního vývoje jednotlivce 

v souvislosti s celým Stvořením. Individuální sentientní bytost vznikne buď 

přímým nadělením Pána Ježíše Krista (dříve Nejvyššího), nebo při sexuálním 

spojení dvou milujících se bytostí opačného „pohlaví“, tedy mužského a 

ženského, kdy vznikne idea zrození nové bytosti. Toto platí univerzálně, pouze 

v zóně vymístění jde o negativní ideu, na planetě Nula často o nevědomý akt. 

Ve vyšších dimenzích jsou sentientní bytosti oboupohlavní, a proto se při 

sexuálním aktu spojí maskulinní aspekt jedné bytosti s femininním aspektem 

druhé bytosti. Nová sentientní bytost ode Mne obdrží soubor vlastností, které 

jsou jedinečné a neopakovatelné v celém Stvoření, protože nic se neduplikuje. 

Většina bytostí žije v pozitivním stavu, nemá potřebu se inkarnovat do 

hmotných těl, sdílejí zkušenosti s pobytem ve hmotě s dalšími bytostmi své 

multidimenzionální rodiny. Jak jsem už napsal, jsou jim předávány životní pásky 

(zápis v DNA), aby mohly navázat na duchovní práci svého předchůdce. Po 
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opuštění těla dojde k Poslednímu soudu, tedy ke zhodnocení jednotlivého 

života, přijetí dalších úkolů na duchovní cestě a inkarnace na jinou planetu dle 

výše vibrací a volby, je-li to třeba. Opět zde zdůrazňuji, že opakovaná inkarnace 

na stejnou planetu (jedno, do jaké doby, či státu, či politického zřízení…) by byla 

porušením duchovních zákonů, nepřinesla by nezbytný duchovní vývoj.  

V následující kapitole vás seznámím/e s historií lidstva na Nule pod vládou 

Pseudotvůrců.  
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KAPITOLA 28 

Historie lidstva na Nule pod vládou Pseudotvůrců 

 

Praví lidští tvorové jsou jediné sentientní bytosti, které před svou inkarnací na 

planetu Nula (ukradená realita planety Země) nepoznaly život v pozitivním 

stavu, ani v peklech. Jejich duch a duše jsou od zrození v izolaci od ostatního 

Stvoření a příprava na inkarnaci probíhá ve speciálním intermediálním světě, 

který přímo souvisí s tímto experimentem. Jenom tak lze zobrazit život, 

oddělený od prvotního Zdroje, Pána Ježíše Krista, se všemi možnými volbami a 

dopady na ostatní bytosti v Multivesmíru. Z předchozí dávky Nového zjevení 

(pokud jste ho četli) víte, že se na tuto planetu, zcela jedinečnou a nesmírně 

důležitou pro ostatní, inkarnují bytosti z pozitivního i negativního stavu a praví 

lidští tvorové. Všichni před svou inkarnací do hrubohmotného těla souhlasí 

s tím, že si nebudou pamatovat nic z předchozích životů, nebo z přípravy 

v intermediálním světě (v případě pravých lidských tvorů). Všichni jsou 

vystaveni působení pozitivních i negativních duchovních sil, každým okamžikem 

musí volit mezi dobrem a zlem. Život zde je nejtěžší, protože je každý bez 

rozdílu bombardován lživými informacemi o všem, málokdo je schopen 

ověřovat si pravdu vcházením do nitra. Navíc je tu nezbytná každodenní 

úmorná práce kvůli přežití tohoto nedokonalého těla, zfabrikovaného 

Pseudotvůrci. Více informací o tom, jak „funguje“ pravý lidský život najdete 

v předchozí dávce Nového zjevení Pána Ježíše Krista v kapitole třinácté: „Jak 

přežít lidský život.“ 

Přestože negativní stav existuje miliony let, trvalo Pseudotvůrcům velmi 

dlouhou dobu, než připravili podmínky pro zfabrikování lidského tvora, aby 

splňoval všechny požadavky svých „stvořitelů“ a zároveň byl schopen přežít 

v tak odlišných a náročných podmínkách. Mnoho pokusů genetického 

inženýrství nevyšlo, dostalo se do slepé uličky. Výsledky těchto nepovedených 

pokusů nacházejí vaši archeologové ve vykopávkách na celém světě, jsou také 

součástí vaší mytologie. Vytvoření jeskynního poločlověka mělo zmást 

„budoucí“ vědce, aby snáze uvěřili takzvané evoluční teorii o vývoji člověka 

z tvora podobného opici (více opět najdete v předchozí dávce Nového zjevení) a 

tím ještě více odvedli ovládané lidské bytosti od Boha, Pána Ježíše Krista, aby 
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mohl zvítězit negativní stav. Dá se říci, že historie pravých lidských tvorů, tedy 

lidstva na planetě Zemi/Nula, opravdu začala  vytvořením specifické bytosti 

Pseudotvůrci, kteří měli a mají mnoho pomocníků ze zóny vymístění, z vašeho 

úhlu pohledu „mimozemšťanů“ z různých hvězdných systémů a planet. 

Zakládali různé civilizace a učili lidské tvory pracovat a otročit pro své pány a 

bohy. Může být pro vás neuvěřitelným paradoxem, že nejvíce pravdy se kromě 

vcházení do nitra, což dělá jen nepatrné množství lidí, dozvíte z mytologie a sci-

fi filmů a knih. Teprve v souvislosti se zveřejňováním všech částí Nového zjevení 

je otevřeno velké množství duchovních kanálů z vyšších dimenzí pozitivního 

stavu, které pomáhají lidem na různé duchovní úrovni přijímat stále pravdivější 

informace o jejich původu a účelu. Kdo chce poznat pravdu o historii lidstva, 

musí zcela a beze zbytku zapomenout vše, co se naučil ve školách všech typů, 

přečetl v historických knihách, slyšel v televizi… Doslova zde platí rčení, že 

historii píšou vítězové. Obecně: zatím vítězí negativní stav, který nemá zájem o 

odhalení pravdy, protože by došlo k vlně probuzení a odmítnutí takového 

způsobu života. Proto na přibývající světlo a zvyšování vibrací odpovídají vládci 

zóny vymístění a této planety zrychlenou přípravou a realizací většího ovládání 

a zotročení obyvatel (NWO, čipy, radary, kamery…). Vy, čtenáři Nového zjevení 

víte, že transformace lidstva není žádná kosmetická úprava, že jde doslova o 

zásadní změnu v chápání podstaty života a návrat do Pravého Stvoření bez 

hrubohmotných těl od Pseudotvůrců. Teprve se Mnou můžete mít věčný život, 

protože pseudoživot negativního stavu je dočasný. S jeho eliminací na konci 

tohoto cyklu času zmizí i všechny „vymoženosti“, které jsou úzce spojeny 

s existencí tohoto nepřirozeného způsobu života, mrtvého života antivesmíru. 

Přestože je lidstvo uvězněno v lineárním čase, mimozemské civilizace, které se 

podílejí na jeho „vývoji“ od počátku fabrikace tvorů podobných opici, zasahují 

do událostí na této planetě průběžně i proti plynutí času, tedy z vašeho úhlu 

pohledu, vracejí se do minulosti, ovlivňují přítomnost i budoucnost. Pro některé 

vědce a badatele už není tajemstvím, že je možné cestovat v čase, používat 

mezidimenzionální brány, teleportovat se na jakékoli místo, do předem 

vybraného času… a tak ovlivnit vývoj jednotlivců, skupin i celé civilizace na 

planetě. Proto je jakýkoliv pokus mapovat historii z pohledu lineárního času 

předem odsouzen k nezdaru. Je třeba se zaměřit na přítomný okamžik, 

zbytečně se nešťourat v „minulosti“. K čemu vám je znalost „významných 

událostí“ lidské historie, když neznáte to, co je pro váš život nejdůležitější? Ten, 
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kdo spojí svůj život se Mnou, odevzdá se do Mých rukou, dostane odpovědi na 

všechny otázky, bude mu postupně odhalena nejvyšší pravda o Stvoření a 

smyslu života. Jak jsem řekl v těle Ježíše: Já jsem cesta, pravda a život… Bůh je 

Láska. Kdo věří v Lásku, žije v souladu s Ní, nezůstane bez Mojí pomoci. Většina 

lidí Mě nezná, a proto se klaní nepravému bohu. Nejde o to, jaké jméno 

používá, ale co cítí ve svém srdci. Ten, kdo Mě miluje jako svého jediného 

pravého rodiče, nemá ze Mne strach, protože cítí a ví, že Láska netrestá a 

neubližuje.  

Lidé uctívali různé bohy, vždy v souvislosti s mimozemskými bytostmi, které 

vládly té které civilizaci (Sumer, Mezopotámie, Egypt, Řecko, Mayové…) 

Dokonce i Hospodin ze Starého zákona Bible nejsem Já, Jediný Stvořitel všeho a 

všech, dříve Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus, jak jsem naznačil v kapitole 13 

„Pravda o Starém zákonu Bible“. Už víte, že teprve po ukřižování Mého těla 

Ježíše Krista jsem mohl vstoupit do pekel a zajmout Pseudotvůrce, kteří do 

tohoto okamžiku vládli nad celou zónou vymístění i planetou Nula. To znamená, 

že i takzvaný vyvolený židovský národ nebyl veden Mnou, ale Pseudotvůrci, 

kteří se vydávali za jediného Boha a Stvořitele vesmíru. Protože negativní stav, 

jak jsem mnohokrát opakoval, funguje na principu: rozděl a panuj, dochází i 

mezi jednotlivými mimozemskými „bohy“ a Pseudotvůrci k válkám o zdroje 

energie, tedy předmětem bylo a je i lidstvo, které stvořili a až do Mého Prvního 

příchodu na tuto planetu zcela ovládali. Příkladem je i soupeření mezi 

Hospodinem a egyptskými bohy při vysvobození Židů z otroctví pod vedením 

Mojžíše. S Mým dovolením byly Mojžíšovi předány kamenné desky s desaterem 

přikázání, které bylo „upraveno“ pro potřeby lidí, žijících v nevědomosti pod 

kontrolou vládců antivesmíru. Teprve v těle Ježíše jsem modifikoval a 

redefinoval tyto zákony a zdůraznil to nejdůležitější: „Nové přikázání vám 

dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, vy se milujte 

navzájem.“ Po 2 000 letech přináším Nové jevení Pána Ježíše Krista, kde je 

uveřejněno deset duchovních principů, které platí pro celý Multivesmír (viz 

kapitola dvacátá čtvrtá: Desatero nově navštívené, a kapitola dvacátá pátá: 

Tajemství deseti duchovních principů).  

Od Mého Prvního příchodu do současnosti, kdy už probíhá Můj Druhý příchod, 

připravuji lidstvo na vysvobození z negativního stavu přímo na této planetě 

Nula. Do té doby probíhaly přípravy v duchovním a intermediálním světě. V těle 

Ježíše jsem poprvé představil Nejvyššího (Sám Sebe) jako Boha lásky a 
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odpuštění, ochotného přinést tu největší oběť. Ani po tak dlouhé době (z 

pohledu lidského života) většina lidských bytostí není schopna a ochotna uvěřit 

v milujícího, obětavého a netrestajícího Boha. Raději vědomě i nevědomě 

přijímají falešné bohy, kteří jim vytvářejí ze života peklo a drží je v iluzi 

materiálního světa, izolované od ostatních ve Stvoření. Protože sám dodržuji 

duchovní zákony, nikoho nenutím, aby Mne/Nás následoval. Dokud existuje 

negativní stav, bude mít každá bytost možnost ho zakoušet dle svých voleb, 

preferencí a vibrací.  

Jak jsem už v této dávce Nového zjevení napsal, Pseudotvůrci se blíží spolu 

s dalšími mimozemskými „bohy“ k planetě Nula, aby se osobně zúčastnili 

závěrečné fáze tohoto cyklu času. Protože už jim byla odebrána schopnost 

cestovat v čase, aby nemohli zasahovat do počátku Stvoření, využívají jako 

„dopravní prostředek“ planetu Nibiru. Informace o tomto hnědém trpaslíkovi 

jsou před veřejností utajovány, některé důkazy přímo odstraňovány, pouze 

alternativní média přinášejí zprávy o jeho pohybu, objevují se videa „dvou 

sluncí“ na obloze. Pseudotvůrci mají stále mnoho schopností, o jakých se vám 

ani nezdá, umějí měnit podobu, zhmotnit a odhmotnit těla, pohybovat se silou 

mysli, ale pouze v rámci zóny vymístění, které dočasně vládnou (s Mým 

svolením), používají všemožné triky a magii k dosažení svých cílů. Navíc 

využívají své podřízené, kteří ještě mají schopnost cestování v čase, ale 

omezenou na aktuální cyklus, kdy je plně aktivován negativní stav, aby mohli 

uskutečnit připravené zotročení lidstva, svého pseudostvoření, a tak na krátkou 

dobu zvítězili nad pozitivním stavem na této planetě (přesněji: v této realitě 

planety Země). Před druhým příchodem Pseudotvůrců budou odvoláni 

pracovníci světla a všichni, kdo v daném okamžiku splní podmínky převibrování 

do 5. a vyšších dimenzí, aby mohlo dojít k naplnění účelu dočasné existence 

negativního stavu. 

Odhalím zde další pravdu o Pseudotvůrcích: vystupovali pod různými jmény 

jako bohové na všech kontinentech této planety. Mezi nejznámější patří Zeus, 

Šiva, Quetzalcoatl, Jehova (Jahve). Nejde o jména, ale o samotnou podstatu 

vnímání a uctívání boha. Kdo vzývá boha jako entitu, která vyvolává strach, 

obavy z trestu, navíc používá různé rituály, pomůcky, tedy vnější prostředky 

komunikace, neobrací se na Mne, Pána Ježíše Krista, ale na Pseudotvůrce a 

jejich pomocníky (mimozemské bytosti, často v tělech různých ještěrů a draků), 

čímž podporuje existenci negativního stavu. Vím, že to zní tvrdě a jistě Mi 
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namítnete, že lidstvo žije v nevědomosti a je ovládáno, a proto nemůže každý 

znát pravdu o jediném Stvořiteli všeho a všech, Pánu Ježíši Kristu. Vysvětlím 

jednoduše: Je nezbytné odpovědět na zásadní otázku, kvůli které zažíváte toto 

peklo. Každý hraje svou roli a před inkarnací do hrubohmotného těla s ní byl 

seznámen a svobodně se rozhodl, že ji přijme. I přesto, že zapomněl na tuto 

dohodu, má všechny nástroje ke splnění svého poslání, má i možnost změnit 

svůj postoj (z negativního na pozitivní, tedy konvertovat). Zajímáte-li se o 

způsob vládnutí Pseudotvůrců, přečtěte si kapitolu dvacátou devátou předchozí 

dávky Nového zjevení. 

Historie lidstva pod vedením Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů ze zóny 

vymístění = černého vesmíru je plná válek, násilí, ničení lidských i přírodních 

výtvorů, manipulace, utajení, lží, okrádání... Kdyby se sem neinkarnovaly 

vyspělé duše z Pravého Stvoření, neměli by praví lidští tvorové pozitivní příklad 

láskyplného života, soucítění, nezištné pomoci bližnímu, odpouštění, nebyly by 

ani po milionech let schopny se transformovat a žít v pozitivním stavu. Mezi 

nejvýznamnější inkarnované anděly z nebes patřili:  

▪ Jan Křtitel 

▪ Marie, matka Ježíše 

▪ Marie Magdalena 

▪ Svatý Václav 

▪ Karel IV. 

▪ Jan Ámos Komenský 

▪ Emanuel Swedenborg 

▪ Anežka Česká 

…a mnoho „neznámých“ lidí, kteří žili v souladu s duchovními zákony, šířili 

světlo v temnotě tohoto ubohého světa. Jistě jste si všimli, že zde nejmenuji 

(kromě dvou českých panovníků) žádné krále, prezidenty, či jiné významné 

osobnosti, opěvované v historických spisech a učebnicích. Odpověď najdete 

nejen výše v této kapitole, ale v celém Novém zjevení. Každý, kdo se sem 

inkarnuje z pozitivního vesmíru, cítí, že tu není doma, musí se smířit 

s nepochopením, často i vysmíváním kvůli odlišným názorům a postojům, 

mírumilovnosti, která je zde považována za slabost, s omezováním ve všech 
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oblastech života. Záměrně zde nejmenuji anděly, kteří stále působí v tělech na 

této planetě a pomáhají v době nejdůležitější nejen pro lidstvo, ale i celý 

Multivesmír (některá jména znáte z jiných kapitol). 

V současné době je na této sledované planetě 7 miliard lidí. Drtivá většina je 

ovládána prostřednictvím vysílačů z Měsíce, Jupiteru, Marsu i Země, pouze 

nepatrné množství populace se odpojuje ze systému, uvědomuje si, že žije 

v nepřirozeném světě a hledá cestu ven z tohoto matrixu. Právě tito jedinci jsou 

často vystaveni různým druhům návnad negativních entit. Jen ti nejsilnější, kteří 

požádají o vedení Mne, Pána Ježíše Krista, a Mé pomocníky, jsou chráněni a 

vyváděni z labyrintu nástrah (často na první pohled líbivých, láskyplných a 

prospěšných). Negativní strana, jak je jejím zvykem, využívá všech prostředků 

k získání lidských duší, neštítí se ničeho. Nenechejte se zmást žádnou rádoby 

pravdivou, lidstvu „prospěšnou“ propagandou, nefanděte žádné straně 

konfliktu, nepodporujte žádného politika, náboženského vůdce, slavné 

osobnosti ze showbyznysu, médií… protože nejsou ode Mne. Kdokoli hlásá, že 

lze reformovat finanční systém, aby byl spravedlivější, že odstraněním 

některých elit bude vše vyřešeno, nepochopil podstatu fungování negativního 

stavu. Pseudotvůrci si dávají velký pozor, aby se před veřejností neodhalili, 

nastrkují figurky, které znáte z televize, používají systém medu a biče, nebo hru 

na hodného a zlého policajta, ale vždy za účelem získání souhlasu s jejich 

utajenou vládou a správou planety. Nedávejte svou drahocennou energii 

nikomu a ničemu, kdo a co souvisí s pseudoživotem na této planetě. Soustřeďte 

se na plnění svého poslání, vcházejte do nitra, vždy se ptejte srdce a ne 

rozumu, co by udělala láska. Jen tak „přežijete“ lidský život a budete vyzvednuti 

do vyšších dimenzí, nebo po opuštění těla absolvujete Novou školu a 

inkarnujete se na vámi vybranou planetu či hvězdu. Je to mnohem jednodušší, 

než to na první pohled vypadá.  

V další kapitole zjednodušeně vysvětlím/e fungování paralelních realit.  
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KAPITOLA 29 

Paralelní reality 

 

Multivesmír je energie Boha, Pána Ježíše Krista, tvořící jednotu, kde je vše 

vzájemně propojeno. Není nic, co by existovalo mimo tuto jednotu, i když se to 

dočasně může jevit jako oddělené a samostatně fungující. Ani to, co považujete 

za hmotné a pevné, není nic jiného než energie, tedy částice, kmitající určitou 

rychlostí. Čím vyšší rychlost kmitání, tedy čím vyšší vibrace, tím jemnější a 

„lehčí“ hmota. Při určité rychlosti už jsou vazby mezi částicemi tak malé, že 

dochází k přechodu na nehmotnou existenci, tedy čistou energii. Naopak, čím 

pomalejší kmitání, nižší vibrace, tím hrubější a „těžší“ hmota. Paradoxem vaší 

oficiální vědy je, že učí o atomech, které se skládají z jádra (neutrony a 

protony), kolem něj obíhají elektrony, tvořící obal - tedy nejde o nic jiného než 

o vibrace, neustálý pohyb - a přitom tvrdí, že hmota je něco jiného než energie, 

dokonce je zdrojem života. Mnozí vědci stále neumějí přijmout fakt, že vědomí 

existuje nezávisle na hmotném těle, tedy i po smrti těla. Navíc tvrdí, že zážitky, 

spojené s umíráním těla (NDE) jsou chemickou reakcí mozku, kterému se 

nedostává kyslík, jsou nějakou halucinací. Vysvětlím vám fungování života co 

nejjednodušším způsobem, abyste byli schopni ho nejen pochopit, ale i šířit 

tyto zásadní informace mezi další lidské bytosti i mimo tuto planetu.  

Co je život? Nekonečné vědomí, energie, která vibruje nejrychleji ze všech 

existujících druhů energií, energie Pána Ježíše Krista, nikým nestvořená 

absolutně inteligentní, milující, propojující vše, co existuje. To, co znáte pod 

pojmem gravitace, je síla, která „drží“ pohromadě atomy, molekuly, krystaly, 

těla jakýchkoli bytostí včetně planet, hvězd, slunečních soustav, galaxií i 

vesmírů (viz rčení: jak nahoře, tak dole). Nejde pouze o hmotná tělesa, ale 

doslova o všechno, co je součástí viditelného i „neviditelného“ Stvoření. 

Z pohledu omezeného lidského těla je toho viditelného nepatrný zlomek oproti 

neviditelnému. V kapitole 27 jsme popsali, jakým způsobem tvořím i 

prostřednictvím Mnou stvořených bytostí (zdánlivě oddělených vědomí 

zažívajících individualitu) další bytosti a prostředí, odpovídající jejich vibracím. 

Na té nejvyšší úrovni, tedy Mojí, stačí myšlenka na cokoli (akce) k okamžité 

manifestaci (reakci) ve všech vesmírech a dimenzích až po tu s nejnižšími 
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vibracemi. Pro Mne není nic nemožné neboli stvořím vše, na co pomyslím. 

Bytosti relativní mají také schopnost tvořit pouhou myšlenkou, ale výsledek je 

závislý na vibracích té které sentientní bytosti. Je samozřejmé a pochopitelné, 

že čím jsou blíže Mně, Pánu Ježíši Kristu, tím jsou jejich schopnosti tvořit lepší a 

jejich výtvory jsou dokonalejší. Každá bytost sleduje životy všech členů 

multidimenzionální rodiny směrem „dolů“ (dle vibrací). Jenom Já znám všechny 

bytosti Multivesmíru, žádná nemůže být opomenuta. 

Největší radost mi přináší návrat padlé bytosti zpět do Pravého Stvoření, jak 

jsem už mnohokrát říkal i v těle Ježíše (viz Bible: podobenství o ztracené ovci, o 

dvou synech, o ztraceném penízi, o marnotratném synu…), protože si přináší 

zkušenost s negativním stavem a především pochopení a přijetí daru lásky, 

který ode Mne dostává, aniž bych cokoli očekával a chtěl na oplátku. Na základě 

tohoto sdělení se můžete zeptat: Proč Pán Ježíš Kristus, Absolutní Bůh a 

Stvořitel, stojí v čele „armády“ bytostí z pozitivního stavu a koordinuje návrat 

lidských duší do Pravého Stvoření, když nic nepotřebuje a nic neočekává? 

Protože Mi záleží na každé bytosti v Multivesmíru, aby byla šťastná, žila život 

v lásce, hojnosti všeho a nemusela trpět kvůli existenci negativního stavu. 

Mohu to přirovnat k situaci na vaší planetě: Drtivá většina lidí si přeje žít v míru, 

lásce a dostatku, ale je zotročena malou skupinou negativních bytostí, které ji 

nutí zabíjet jiné lidi, ničit jejich obydlí, přírodu, živořit v chudobě, špinavém a 

jedovatém prostředí, v nemoci a jiném strádání. Jsem milující rodič a dělám to, 

co by udělal každý rodič pro své dítě, pomohl mu nejlépe, jak dovede. Protože 

jsem Absolutní, Moje pomoc je dokonalá, i když to nemůžete posoudit a vidět 

z pohledu relativních bytostí, navíc omezených těmito zfabrikovanými těly.  

Co jsou to paralelní reality? Může konkrétní inkarnovaný člověk žít více životů 

najednou ve stejně vypadajícím těle? Vyhrál Hitler druhou světovou válku 

v jiné, paralelní realitě? Dojde při každém výběru z více možných životních cest, 

či situací, k rozdělení na dvě a více odlišných realit? Odpovím ano i ne. Proč 

neexistuje jednoznačná odpověď? Nejdříve si vysvětlíme fungování dimenzí. Jak 

už víte, každá planeta existuje ve 12 vibračních pásmech neboli dimenzích, 

které jsou paralelní a zároveň diskrétní, tedy vzájemně se nepropojují a 

neovlivňují. Bytosti z nižší dimenze nevnímají bytosti a světy vyšších dimenzí, 

ale bytosti z vyšší dimenze jsou schopny vidět do všech dimenzí, které mají nižší 

vibrace. Aby to nebylo tak jednoduché, každá bytost má ducha, který žije 

v duchovním světě, duši, která žije v intermediálním světě, a těla, která žijí 
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v přírodním světě. V pozitivním stavu jsou tyto tři základní části bytosti 

v kontaktu, vzájemně komunikují a ovlivňují svůj život. Pouze v negativním 

stavu jsou odděleny vícekrát zmíněnými pouzdry z energoprotoplazmy, aby 

bylo možné zobrazit pseudoživot bez Boha. Tělo, které jste schopni vidět 

vašima očima není jediné, máte ještě další těla, pro většinu z vás neviditelná: 

éterické, astrální (emocionální), mentální - všechna 3 umírají po smrti fyzického 

těla s časovým odstupem, dále karmické, intuitivní, nebeské a kéterické – jsou 

součástí nesmrtelné podstaty bytosti, nesou si všechny záznamy (zkušenosti) ze 

všech životů, tvoří spolu s duchem a duší jedinečnou a neopakovatelnou 

sentientní = sebeuvědomělou část Boha, Pána Ježíše Krista (dalo by se říci jednu 

buňku Mého „těla“). Senzibilní osoby vidí těchto 7 těl jako barevný obal těla 

fyzického – auru. Protože zatím žijete v negativním stavu, tedy v nevědomosti, 

potřebuje vaše fyzické tělo několik hodin denně spát. V tomto čase se odpoutají 

jemnohmotná těla od těla fyzického a žijí svůj život v různých úrovních vesmíru 

(např. v astrální rovině, kde řeší různé situace a problémy, komunikují s jinými 

bytostmi, navazují nová přátelství apod.). Malou část těchto zážitků si můžete 

pamatovat i po probuzení, říkáte tomu sny. Protože vaše jemnohmotná těla 

vibrují výše než tělo fyzické, úroveň pochopení je lepší v době, kdy spíte. Po 

probuzení často nechápete, co se během dočasného oddělení odehrávalo, 

ztrácíte význam, zůstává neurčitý pocit. Většinou se svými sny nezabýváte. Nyní 

už zčásti odpovím na otázku: Může konkrétní inkarnovaný člověk žít více životů 

ve stejně vypadajícím těle? Ano, pokud vezmete v potaz vaše éterické tělo, 

které má téměř totožnou podobu s tělem fyzickým. Jak jsem napsal/a, žije svůj 

život mimo tuto realitu. Tím odpovídám i na první otázku, zda existují paralelní 

reality, také ano. Neexistují však dvě úplně stejné planety, například Země ve 3. 

dimenzi, kde by žili stejní fyzičtí obyvatelé, stály stejné stavby, rostla stejná 

vegetace atd., protože by se jednalo o porušení duchovních zákonů – 

opakování stejného. Proto odpovídám na stejnou otázku i NE. Asi už chápete, 

jak je to s Hitlerem a výsledkem druhé světové války. Ve fyzické realitě planety 

Země válku prohrál, ale v realitách nefyzických existuje mnoho variant, není 

třeba zacházet do podrobností. Když si vědomě vybíráte z více možností, žijete 

ve fyzickém těle tu, které dáte přednost, ale vaše další těla zkoušejí i jiné 

možnosti, tedy ověřují, jak by dopadla odlišná volba. Vše najednou sleduje a 

řídí vaše duše a duch, tedy oba/obě mají mnohem více zkušeností, než vaše 

ego, propojené pouze s fyzickým tělem. Bytosti z vyšších dimenzí pozitivního 
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stavu nežijí v nevědomosti, a proto si neustále uvědomují, co dělají všechny 

části, i když jsou od sebe vzdáleny a žijí svůj život. Představte si, že najednou 

sledujete několik filmů najednou a jste schopni je nejen vnímat, ale i radit a 

pomáhat každé postavě v jednotlivých příbězích. Tak funguje 

multidimenzionalita. Jde pouze o rozšířené vědomí, schopné pojmout 

mnohonásobně více, než si umíte představit. Plně tomu porozumíte, až se 

zbavíte omezení hrubohmotného těla, které působí jako svěrací kazajka. 

Přestože jsem napsal/a, že hmota je energie vibrující pomaleji, platí pro ni 

speciální fyzikální zákony. Důsledkem je i způsob života na planetách ve 3. 

dimenzi, kde nelze okamžitě tvořit pouhou myšlenkou, ale cesta od myšlenky 

k realizaci je dlouhá a velmi často i nepříjemná, protože je spojena s úmornou 

prací. Vše se točí kolem zabezpečení fyzického těla před ohrožením z okolního 

prostředí (špatné počasí, nebezpečná příroda, málo energie, nepřátelské 

skupiny lidí, bojující o energie = suroviny, jídlo, půda… myšleno i v rámci 

konkurenčního prostředí ve firmách, mezi sousedy, státy, války probíhají i beze 

zbraní na všech úrovních života v hrubohmotných tělech).  

Když mluvíme o transformaci lidstva a jeho návratu do Pravého Stvoření, máme 

na mysli úplné opuštění 3. – 4. dimenze, kde není možný život v pozitivním 

slova smyslu. Teprve vibrace 5. a vyšších dimenzí jsou dostatečně podporující 

láskyplný život bytostí, umožňují tvoření bez námahy, pohyb bez omezení, tedy 

nejsou vězením sentientních bytostí. Málokdo je nyní schopen pochopit a 

přijmout tuto pravdu. Proto ji zjevujeme pouze a právě zde, na stránkách 

Nového zjevení Pána Ježíše Krista.  

Pojem paralelní životy není znám a používán v pozitivním stavu, protože tam 

není nic skryto, každý má přístup ke všem informacím, o které se zajímá, 

neexistují tam žádná tajemství. Bytosti jsou multidimenzionální a jsou schopny 

vnímat více životů najednou, jak jsme už napsali. Je to pojem, který znáte od 

vašich vědců, často „krmených“ informacemi z duchovního světa zóny 

vymístění, tedy často dezinformacemi a polopravdami. Z této „dílny“ pochází 

většina vědeckých objevů fyziky, biologie i medicíny. Proto se lidstvo zabývá 

pseudovědeckými teoriemi a hypotézami a nemá čas a myšlenky na vcházení 

do nitra, kde se může setkat se Mnou. Pravda je jednodušší než jakákoliv lež. 

Dokud jste omezeni tímto tělem, dělejte vše proto, abyste zvyšovali své vibrace 

a tak mohli po rozdělení lidstva, nebo odložení těla žít se Mnou v nebi, tedy 

v pozitivních světech Multivesmíru, kde je pro každého „pokojíček“ ušitý na 
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míru dle jeho přání a snů. Paralelní světy můžete chápat jako vesmíry, či 

dimenze Multivesmíru, které vaši vědci nazývají temná hmota. Uvedu jako 

příklad planetu Zemi. Jak jsem napsal/a, má každá planeta 12 dimenzí, tedy 12 

„paralelních“ realit, ale každá vypadá jinak, má jiný povrch, jiné rozmístění 

oceánů a pevniny, jiné obyvatelstvo. Navíc v nejvyšších dimenzích této planety 

už jde pouze o nehmotnou existenci, což souvisí s vysokými vibracemi. Stále se 

jedná o přírodní, nikoli o duchovní a intermediální světy. Ke každé přírodní 

dimenzi náleží příslušný intermediální i duchovní svět, tedy dohromady má 

planeta 36 různých realit. Nedělejte si nic z toho, že zatím nejste schopni plně 

pochopit fungování Stvoření. Vzhledem k velkému množství „zaručených a 

jedině správných teorií“ o struktuře vesmíru a jeho obyvatelích musí mít každý 

duchovně hledající zmatek v hlavě, zvláště když je používána speciální 

terminologie, která vše dělá ještě složitějším. Proto přináším/e to nejjednodušší 

vysvětlení a doporučuji/doporučujeme, abyste opakovaně prostudovali všechny 

knihy Nového zjevení, protože jde o nejpravdivější a nejkomplexnější výklad 

fungování Multivesmíru, zvláště v tomto časovém cyklu, kdy je plně aktivován 

negativní stav.   

Znovu opakuji, že neexistují dvě úplně stejné reality, planety, bytosti… dokonce 

ani dvě stejná stébla trávy, či stejné sněhové vločky. Nenechejte se vodit za nos 

ani takzvanými „astrálními cestovateli“, kteří se naučili vědomě opouštět své 

fyzické tělo a zažívají setkání s různými bytostmi, navštěvují různé reality, 

civilizace… Ani jejich zkušenosti nemusejí být pravdou, protože se nejčastěji 

pohybují v zóně vymístění, tedy v antivesmíru. Jen velmi malé procento 

duchovně probuzených má možnost setkávat se s anděly světla a vidět na 

vlastní oči život v Pravém Stvoření, aby přinášeli svědectví o ráji, nebi, vyšších 

dimenzích (např. Ivo Aštar Benda – www.vesmirni-lide.cz). Inkarnovali jste se na 

tuto planetu, abyste pomohli zvýšit vibrace a přispěli k úspěšné transformaci co 

největšího počtu lidských bytostí. Po splnění poslání budete odvoláni, protože 

by jinak nemohlo dojít k druhému příchodu Pseudotvůrců a krátkému vítězství 

negativního stavu. Do té doby budete v bezpečí. Přestože to nyní, v období jarní 

rovnodennosti roku 2015, kdy zároveň se zatměním Slunce probíhají silné 

geomagnetické bouře a erupce, vypadá na rozpoutání jaderného válečného 

konfliktu, který by vymazal lidstvo z povrchu této planety, nemusíte mít obavy. 

Kdo čte Nové zjevení Pána Ježíše Krista, ví, že dovoluji negativní straně pouze 

to, co vede k odpovědi na duchovní otázku: Jak by vypadal život bez Boha... a 

http://www.vesmirni-lide.cz/
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předčasné a násilné ukončení tohoto experimentu by narušilo Můj Plán. 

Dokonce ani nejvyšší vládci zóny vymístění Pseudotvůrci nemají zájem o takové 

radikální řešení, protože by přišli o nejdůležitější zdroj energie a ohrozilo by to i 

jejich existenci. Blíží se sem, aby se ujali vlády nad celým lidstvem na Nule a 

stali se zachránci, kteří přinášejí řešení všech problémů, včetně válečného 

štvaní a rozbrojů kvůli zdrojům energie a nadvládě nad slabšími. Tuto past 

prohlédnou některé lidské bytosti až bude pozdě. Budou muset vytrpět 

důsledky svých voleb a vzít si ponaučení do příštích životů. Nezapomeňte, že 

hrajete roli, nenechejte se zatáhnout do šíření strachu z války, nebojte se o své 

blízké. Nemůžete vědět, co si každý den volí, ani kdy je čas odejít z těla, protože 

už získali potřebné zkušenosti s životem v negativním stavu. Víte, že život je 

věčný a nekonečný, má mnoho různých podob a vy jste tvůrci svých životních 

rolí. Mohu vám zaručit, že další role už nebudou tak těžké, nepříjemné a 

vyčerpávající, protože v novém cyklu času nebude existovat negativní stav. 

Máte Moji/Naši plnou podporu a ochranu i vedení, které je ušito na míru 

každému z vás, našich spolupracovníků, naší první linie na této planetě.  

Další kapitolu věnujeme tématu dutá Země.  
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KAPITOLA 30 

Dutá Země 

 

Každá planeta v Multivesmíru je dutá (platí to i pro měsíce a slunce). Na 

povrchu i uvnitř existuje život v různých dimenzích, tedy paralelních realitách, 

které jsou z vašeho úhlu pohledu neviditelné. Budeme se konkrétně věnovat 

realitě planety Země ve 3. – 4. dimenzi (zatím Nula) a odtud, vašeho stanoviště 

– dočasného „domova“, podnikneme „výlet“ do dalších realit této bytosti, 

nazvané Gaia. Je třeba začít důležitou informací: transformací neboli vzestupem 

neprochází pouze jedna realita jedné planety Země, ale všechny planety, 

sluneční soustavy, galaxie a vesmíry. Jde o přirozený proces v souladu 

s duchovními zákony. Přesto je právě realita, ve které žijete, tedy Nula, klíčová, 

protože zde byl aktivován negativní stav a také zde bude i ukončen. Proto jsem 

se už podruhé přímo inkarnoval do lidského těla, abych osobně a za pomoci 

zástupů andělů vyvedl/a lidstvo z pasti negativního stavu. Tuto zásadní 

informaci opakuji proto, že málokdo zatím chápe její význam. Nejvyšší, nyní Pán 

Ježíš Kristus, se neinkarnoval ani nebude inkarnovat do jiného hrubohmotného 

těla než do dvou těl: muže Ježíše a ženy Jany. Žádná jiná přímá inkarnace není 

potřeba. Do těl významných proroků a duchovních vůdců se inkarnovaly bytosti 

z nejvyšších dimenzí, většinou Prvorozenci, ale vždy to byly relativní bytosti, 

nikoli absolutní (nemám na mysli bohy ze zóny vymístění, ale duchovní mistry 

z pozitivního stavu).  

Lidstvo, které zobrazuje pseudoživot negativního stavu, žije na povrchu planety, 

kterou nazývá Země, z pohledu vědomých bytostí má jméno Nula (kvůli 

specifické a jedinečné pozici a roli, kterou zastává v rámci celého Multivesmíru). 

I jiné planety a civilizace procházejí transformací, ale žádná z nich není v pozici 

0 (nula), kde jsou smíchány negativní i pozitivní bytosti a vlivy obou 

protikladných duchovních sil na jednom „místě“ po dlouhou dobu v relativní 

rovnováze. To znamená, že jiné planety jsou buď více negativní a obývají zónu 

vymístění, tedy antivesmíry, nebo více pozitivní a obývají zónu umístění, Pravé 

Stvoření. Planety i s jejich obyvateli procházejí duchovním vývojem. Když se 

zvýší vibrace obyvatel planety v pozici například -1, dojde obvykle k destrukci 

celé civilizace, protože není možné ji najednou přemístit do pozitivního stavu. 
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Bytosti opustí svá dočasná těla a projdou duchovní očistou v intermediálním 

světě. Teprve pak se můžou dle svobodné volby rozhodnout, kam se inkarnují 

v rámci pozitivního stavu.  V pozitivním stavu probíhá transformace mnohem 

jednodušeji a „bezbolestně“, protože zde žijí vědomé bytosti, které dodržují 

duchovní zákony (zatím ne absolutně, ale porušení jsou jen malá) a mají spojení 

se svými duchovními rádci z vyšších dimenzí a se Mnou, Pánem Ježíšem 

Kristem. Už asi chápete, že situace zde na Nule je odlišná. Vzhledem k velkým 

až propastným rozdílům mezi obyvateli musí dojít k rozdělení do dvou 

základních realit: většina zůstane v této hrubohmotné realitě, která se 

propadne na pozici -1, menší část bude pokračovat v duplikátech těchto 

fyzických těl, zbavených všeho, co náleží negativnímu stavu, v nové realitě 

planety Země v 5. dimenzi pozitivního stavu, v životě mnohem příjemnějším a 

jednodušším, než zažívá zde. Z výše uvedených informací vyplývá, že nikde 

jinde v celém Multivesmíru se nebude opakovat tento experiment, a proto je 

zde přítomno tak obrovské množství inkarnovaných bytostí z mnoha úrovní 

pozitivního i negativního stavu. Tato přímá zkušenost je doslova neocenitelná 

pro každou sentientní bytost. Vzestup se netýká jen lidských bytostí, ale 

zasahuje i zvířata, rostliny a minerály. I proto je zde tolik rozmanitých druhů, 

daleko více než na jiných planetách. Určitě jste si všimli, že v posledních 

desetiletích mizí velké množství druhů živočichů i rostlin, naopak se objevují 

druhy, které jsou více přizpůsobeny přežívat v nezdravém až jedovatém 

prostředí. Se zvyšováním vibrací dochází i k rozdělování v říši zvířat a rostlin. Jak 

jsme na stránkách této dávky Nového zjevení napsali, s propadem části lidstva 

do pekel se zhorší i životní prostředí v této realitě, vzestup té menší, pozitivní 

části lidstva bude provázet výrazné zlepšení životního prostředí. Vše souvisí se 

vším, svůj k svému, stejné přitahuje stejné… 

Několik století udržují vlády a elity lidstvo ve lži a nevědomosti o těle planety 

Země. Nebudeme se zde zabývat podrobnostmi a jednotlivými scestnými 

teoriemi a vědeckými pseudonaukami, zaměříme se rovnou na téma: dutá 

Země. Na severním a jižním pólu jsou otvory o průměru 2 250 km, z nichž 

vychází polární záře viditelná z jakékoli družice či vesmírné lodě. Není náhoda, 

že letecké společnosti mají zákaz létat nad oběma póly. Záři vydává vnitřní 

slunce, které je energeticky propojeno nejen se Sluncem této sluneční 

soustavy, ale všemi slunci až po centrální, tedy Mne, Jediný Zdroj Života. Stejně 

jako na povrchu existuje i uvnitř život ve 12 dimenzích pozitivního stavu a 12 



188 
 

dimenzích negativního stavu. Do vnitřní Země se můžete dostat nejen oběma 

polárními otvory, ale i mnoha vstupy do podzemních tunelů, které tvoří síť po 

celé planetě. Ve stejné dimenzi, kde právě hrajete svou aktuální roli, žijí 

potomci dávné civilizace Lemurie, kteří se zachránili před destrukcí jejich 

kontinentu na povrchu. Mají velmi důležitý úkol: svými vysokými vibracemi 

vyvažovat negativní energie a pomáhat při vzestupu lidstva do vyšších dimenzí. 

Přestože už dávno splňují podmínky pro život v 5. a vyšších dimenzích, 

dobrovolně se rozhodli zůstat v hrubohmotných tělech, aby se stali průvodci 

svých bratrů a sester na povrchu. Více informací o životě této civilizace najdete 

na www.pomoc-lidem.cz, přímo od jednoho z duchovních vůdců Adamy. Na 

internetu je mnoho dalších článků i s důkazy očitých svědků, stačí si vybrat a 

naslouchat své intuici. Ne každý je zatím připraven na tato sdělení.  

Vysvětlím, jak je možné, že ve 3. dimenzi žijí lidské bytosti s vysokými vibracemi 

v mírumilovné společnosti, aniž by převibrovaly do 5. dimenze. Jak už víte, na 

planetě Zemi/Nule probíhá experiment, jaký nemá v celém Multivesmíru 

obdoby. Mluvíme-li o rovnováze pozitivních a negativních energií, které jsou 

nezbytné pro tuto specifickou pozici 0, asi vás napadne, odkud se bere takové 

množství pozitivní energie, když na povrchu této planety je tolik válek, neštěstí, 

chudoby a drtivá většina populace je ovládána na 95 až 98% negativními 

entitami? Odpověď nacházíte právě v této kapitole Nového zjevení Pána Ježíše 

Krista Boží Rodiny. Obyvatelé z Telosu (pod horou Mount Shasta v Kalifornii) žijí 

v tělech 3. – 4. dimenze dobrovolně. Přestože mají duchovní úroveň 5. a vyšší 

dimenze, ukazují, že je možné být láskyplnými, spolupracujícími a pomáhajícími 

i v hrubohmotných tělech. Díky svým vibracím mají možnost navštěvovat i 

civilizace vyšších dimenzí nejen ve vnitřní Zemi, ale i na jiných planetách a 

slunečních soustavách. Využívají velmi vyspělé technologie a jsou připraveni se 

podělit o své znalosti a dovednosti s každou lidskou bytostí, která si vybere 

pozitivní život. Až skončí tento experiment, přesunou se i oni do vyšších 

dimenzí, protože 3.- 4. dimenze nebude v novém cyklu času obydlena žádnými 

sentientními bytostmi. 

Ve vyšší, tedy 5. dimenzi vnitřní Země se nachází několik civilizací, jsou sdruženy 

do společenství Agharta s hlavním městem Šambala (Shamballah). Tam můžete 

převibrovat i vy po rozdělení lidstva, budete-li si to přát. Je mnoho míst, kde vás 

přivítají s otevřenou náručí a budou vám ochotně naslouchat, protože máte 

osobní zkušenosti se životem v negativním stavu.  

http://www.pomoc-lidem.cz/
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Také zóna vymístění má 12 dimenzí, ale vše je obráceno vzhůru nohama. To 

znamená, že v nejvyšších dimenzích žijí bytosti, které nejvíce porušují duchovní 

zákony Multivesmíru, jsou tedy nejsobečtější, toužící po moci nad ostatními, 

ochotné udělat i to nejhorší pro dosažení svých cílů. Jak je možné, že obývají 

jemnohmotné i nehmotné dimenze a světy? Protože existují dva druhy vibrací: 

pozitivní, o kterých jsme psali v souvislosti s transformací, vzestupem, a 

negativní, které souvisejí s pádem a transmogrifikací (více v kapitole 

devatenácté: „Život po lidském životě“ předchozí dávky Nového zjevení). 

Představte si dvě pyramidy spojené základnami, jejichž vrcholy jsou na 

opačných stranách. Planeta Nula je v místě propojení obou základen, ostatní 

planety a slunce se nacházejí buď v pozitivní části, nebo v negativní části tohoto 

pomyslného tělesa. Jde o velmi zjednodušený výklad, ale pro vaši představu je 

zatím dostačující. V novém cyklu času, kdy už nebude existovat život 

v negativním stavu, bude struktura Stvoření jednodušší a hlavně bude 

postrádat 12 dimenzí antivesmíru. Zůstane pouze neobydlený „odpadkový 

koš“, kam bude možné odhazovat myšlenky, které nejsou v souladu 

s duchovními zákony lásky (v Bibli nazvaný „jezero ohně a síry“). V počítači také 

máte odpadkový koš, kam „odhazujete“ vše, co už nepotřebujete. V případě 

nutnosti lze takové informace vyvolat a použít. Bude-li kdokoli potřebovat 

odpověď na otázku: Jak by vypadal život bez Boha, Pána Ježíše Krista, najde ji 

v této databance Multivesmíru.  

Jak je to s existencí pekla? Celá zóna vymístění je peklem v mnoha podobách a 

úrovních, protože zde žijí bytosti, které se vědomě i nevědomě zřekly Mojí lásky 

a zažívají zkušenosti odloučení od Jediného Zdroje Života. Žijí ve strachu, 

ponižování, fyzickém i psychickém utrpení, v prostředí, které odpovídá jejich 

opačným vibracím. Na planetě Nula, nazývané školkou pro pekla, je také 

zobrazován život v rozporu s duchovními zákony a mnoho lidí, zvláště 

inkarnovaných z pozitivního stavu, si tu připadá jako v pekle. Peklo je termín 

pro duchovní, duševní i fyzické utrpení v souvislosti s odmítáním Lásky. Jde 

nejen o stav mysli, ale i o vytváření negativních (opačných) vibrací, v nichž jsou 

uvězněny bytosti, které se nechaly zlákat k páchání zla ve všech podobách kvůli 

svému sobectví a chtivosti. Ve vnitřní Zemi také najdete všechny dimenze zóny 

vymístění, tedy pekla. Svědectví o návštěvě těchto „míst“, plných hrůzy a 

neštěstí, přináší mnoho lidí, kteří tam byli, zvláště v posledních desetiletích, po 

opuštění hrubohmotného těla při klinické smrti. Dovolil jsem jim tuto 
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nezapomenutelnou zkušenost dříve, než vypršel jejich čas pobytu v těle, pro 

osobní poučení i pro poučení jiných lidí, kteří jsou schopni a ochotni jim 

naslouchat a uvěřit. Proč jsem v Hovorech s Bohem (s Nealem Donaldem 

Walschem) mluvil o tom, že peklo neexistuje? Ze stejného důvodu, jako když 

k vám mluvím z jiné než Absolutní Pozice Pána Ježíše Krista. Jste natolik 

zamořeni životem v negativním stavu, že dostáváte různé úrovně pravdy, 

abyste vůbec byli schopni vzestoupit (viz odvykací kůra narkomanů). Navíc vaše 

zkreslené informace o čemkoli, tedy i o pekle, je třeba nejdříve vymazat, 

odstranit, a pak teprve podávat nové, postupně přidávat stále přesnější a 

pravdivější. Hovory s Bohem jsou určeny začátečníkům na duchovní cestě, 

Nové zjevení Pána Ježíše Krista těm nejpokročilejším. Existuje nepřeberné 

množství učení, směrů a duchovních škol, aby pokryly potřeby každého 

duchovně hledajícího a probouzejícího se jedince. Je třeba rozlišovat, kdo je 

zdrojem těchto informací, protože dobře víte, že se nacházíte uprostřed 

bitevního pole mezi pozitivním a negativním stavem. 

Lidé se zabývají vnějšími záležitostmi, péčí o svá těla, obydlí, zábavu, zvykli si 

věřit čemukoli na základě hmatatelných důkazů. Většina ani netuší, že pravdu 

nenajde ve svém okolí: v televizi, novinách, knihách, u vědců, lékařů, učitelů… 

ale pouze ve svém nitru. To, co je jasným důkazem pro jednoho, není vůbec 

žádným důkazem pro druhého. Proto vám radím, nesnažte se vše pochopit 

rozumem, protože je pod neustálou palbou ovládacích programů, manipulace a 

dezinformací. Najděte si chvilku v klidu bez vnějších rušivých vlivů a meditujte, 

nebo se modlete, navazujte kontakt se svou duší a duchem, anděly, členy 

multidimenzionální rodiny a především se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. 

Přijde krátké období, kdy dojde k větší manifestaci zla, bude to vypadat, že 

láska a dobro ustupuje a prohrává, ale to bude pouze zdání. S přibývajícím 

světlem, zvyšováním pozitivních vibrací se odkrývají všechny dosud ukryté a 

méně viditelné temné stránky lidské povahy. Mnoho probouzejících se lidí 

začíná chápat, že jsou zneužíváni, hledají odpovědi mimo oficiální zdroje 

informací, odmítají se účastnit válečných akcí, vidí nesmyslnost v honbě za 

majetkem, penězi a kariérou, mění svůj přístup ke všem dosavadním 

zvyklostem, mění svůj život. Opravdové zhoršení podmínek na planetě Nula 

přijde až po rozdělení lidstva a následném druhém příchodu Pseudotvůrců, i 

když to tak zpočátku nebude vypadat. Určitě znáte přísloví: když ptáčka lapají, 

pěkně mu zpívají. Každý má svobodnou volbu a schopnost se změnit. To 
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znamená, že nikomu není souzeno zúčastnit se konečné fáze existence pravého 

lidského života pod vládou Pseudotvůrců a krátkého vítězství negativního stavu. 

Do nanebevstoupení zbývá ještě několik let (přesnější čas znám jenom Já, nikdo 

jiný, ani Moje přímá inkarnace Jana). Využijte tento čas k přijímání a šíření daru 

Lásky, Nového zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny včetně všech předchozích 

dávek. Připomínám vám ještě, že před rozdělením lidstva dojde k Události 

neboli Varování, krátkému rozšíření vědomí a setkání se Mnou, zhodnocení 

dosavadního života (jakási generálka Posledního soudu). Jak jsem už sdělil/a, 

vystupuji i jako Boží Trojice a do začátku března 2015 jsem diktoval Poselství 

své prorokyni Marii Božího milosrdenství z Irska, které je především určeno 

věřícím katolíkům a dalším příslušníkům křesťanských církví, kteří zatím nejsou 

(v drtivé většině) připraveni přijmout Nové zjevení Pána Ježíše Krista – viz 

www.varovani.org. Můj Plán záchrany lidských duší je dokonalý, na nikoho 

nezapomínám, jsem „tu“ pro všechny. Jenom Já vás znám do nejmenších 

detailů, doslova každou buňku vašich těl, každou myšlenku, tajné přání…  

Tato dávka Nového zjevení bude ukončena kapitolou 33 a do rozdělení lidstva a 

nanebevstoupení připravených v čele s Mojí přímou inkarnací Janou bude 

k dispozici na našich www.bozirodina.cz. Znovu se obracím na čtenáře a 

praktikující, naše spolupracovníky, aby tuto knihu přeložili do jiných jazyků a 

šířili ji do celého světa (samozřejmě vím, o koho se jedná a děkuji za pomoc). Po 

dopsání poslední kapitoly bude k dispozici ke stažení.  

V příští kapitole vás připravíme na Událost neboli Varování.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.varovani.org/
http://www.bozirodina.cz/
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KAPITOLA 31 

Událost = Varování 

 

Experiment „lidstvo“ se blíží ke konci. Každá sentientní bytost, která se přímo i 

nepřímo podílí na pseudoživotě negativního stavu, získala v tomto cyklu času 

mnoho zkušeností s tímto nepřirozeným a zvráceným způsobem života. Otázka: 

Jak by vypadal život bez Boha a jeho duchovních principů lásky... bude už velmi 

brzy zodpovězena. Pak nebude jediný důvod uměle protahovat agónii zóny 

vymístění, protože ztratí jakýkoli smysl. Jakým způsobem bude jednoznačně a 

prokazatelně odpovězeno na výše uvedenou otázku? Až se z lidí díky 

technologiím (čipy, implantáty, radary…) stanou loutky, ovládané na 99,99%. 

Potom už nebudou mít ani nepatrnou možnost volby, což odporuje základní 

podmínce života v Multivesmíru = svobodná volba a schopnost změny. 

V současnosti (2015) je lidstvo ovládáno na 95%, probuzení jedinci ve vyšších 

obrátkách duchovní spirály jsou ovládáni na 10% (bližší a podrobnější informace 

najdete na www.vesmirni-lide.cz). Jakmile dojde k celoplošnému a povinnému 

čipování, míra ovládání dosáhne téměř 100%. Taková situace může trvat jen 

krátkou chvíli, jinak by došlo k trvalému poškození nejen ovládaných bytostí, 

ale postupně všech obyvatel zóny vymístění (antivesmíru), čímž by nastal 

dominový efekt, který by zničil život i v pozitivním stavu. Ještě nemůžete chápat 

dosah takové katastrofy, ale věřte, že k ničemu takovému nedojde. Jsem 

Absolutní, Všemohoucí a nikdy bych nepřipustil zkázu celého Stvoření.  

Přestože jsme o čipování psali v několika předchozích kapitolách této dávky 

Nového zjevení, je třeba doplnit některé důležité informace:  

▪ tajné používání nanočipů v očkování, chemtrails a potravinách slouží 

k zesilování ovládání obyvatel, takzvanému vymývání mozku, sterilizaci, 

zhoršování zdravotního stavu… ale nemůže být použito k finančním 

transakcím, tedy nakupování, prodeji, převodům na virtuální účty jiných 

osob a firem… 

▪ vpravení čipu RFID pod kůži (na ruce, či čele) s vědomým souhlasem 

osoby umožní celoplošné zavedení bezhotovostního finančního systému. 

Teprve tehdy se naplní slova Bible: „A nutí všechny, malé i velké, bohaté i 

http://www.vesmirni-lide.cz/
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chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby 

nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo 

číslicí jejího jména…“ 

▪ obyvatelstvo vybraných lokalit je testováno a postupně připravováno na 

zrušení hotovosti, používání biometrických údajů (otisky prstů, skenování 

oční duhovky, vzorky DNA…) při identifikaci na úřadech, v cestovním 

ruchu, ve zdravotnictví, telekomunikacích (viz Pákistán – SIM karty 

v telefonech, ověřené otisky prstů)… 

▪ povinné čipování bude zavedeno po rozdělení lidstva a druhém příchodu 

Pseudotvůrců na planetu Nula  

Vzhledem k zhoršující se situaci ve všech oblastech života lidí, zvláště zesílení 

ovládání, dám šanci každému obyvateli této zkoušené planety v podobě 

osobního setkání se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem ještě před rozdělením. Jde o 

jedinečnou a neopakovatelnou událost, která pomůže mnoha lidem 

rozhodnout se, kam se vydají v čase, kdy budou stát na rozcestí. Během života 

si stále musíte vybírat mezi dvěma i více možnostmi, které jsou vám 

předkládány z pozitivního (v menšině kvůli ovládání) a negativního stavu. 

Některá rozhodnutí jsou méně důležitá, jiná jsou zásadní a ovlivní nejen tento, 

ale i další životy v přírodních světech. Blíží se čas rozdělení lidstva do dvou 

hlavních směrů:  

1. Propad do pekel na pozici -1 spolu s realitou, kde právě žijete. 

2. Vzestup do 5. dimenze planety Země = Nová Země. 

Další možnosti nejsou tak důležité, abychom se jimi zabývali na stránkách 

Nového zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. 

Na konci minulé kapitoly jsme vám slíbili, že vás, čtenáře a praktikující 

připravíme na tuto důležitou Událost, kterou jsem v nedávno ukončené Knize 

Pravdy nazval „Varování“. Moje milosrdenství je velké, a proto respektuji 

duchovní úroveň každého jednotlivce, jeho víru, znalosti i postoje. Nejdříve se 

obloha rozsvítí neoslepujícím jasem, který přitáhne pozornost lidí. Na 15 minut 

se zastaví vše, včetně dopravy. Nemusíte mít obavy z hromadných dopravních 

nehod, leteckých katastrof ani chaosu. O vše bude postaráno s pomocí 

vesmírných lidí, Mých věrných spolupracovníků, rozmístěných v létajících lodích 

kolem celé planety Nula. Mají technologie, které umožní, aby celá Událost 
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proběhla v klidu a bezpečí. Každý obyvatel starší 7 let Mě uvidí svým vnitřním 

zrakem, protože umožním na tuto krátkou dobu rozšíření vědomí se schopností 

telepatie a aktivací 3. oka (šišinky mozkové). Protože nechci způsobit trauma 

věřícím jiných než křesťanských náboženství, nezjevím se každému v těle Pána 

Ježíše Krista, ale přizpůsobím svůj zjev víře jednotlivce, dokonce i ateisty. 

Během této intimní chvíle proběhne zhodnocení dosavadního života = Poslední 

soud, každý pocítí Moji lásku v podobě zvýšení vibrací těl. Protože jde o zážitek, 

který nebude stejný ani pro dvě osoby, navíc ho nemůžou zaznamenat žádné 

vnější komunikační prostředky, vyvolá naprosto různé pocity a ohlasy. Pro ty, 

kdo jsou na duchovní cestě, to bude potvrzení Mojí existence a povzbuzení do 

další etapy individuálního poslání, doslova jim vliju „novou krev do žil“, aby 

s větším odhodláním a důvěrou ve Mne a Můj Plán pokračovali v pozitivním 

životě a byli příkladem ostatním. Jakmile Událost pomine, vrátí se vědomí 

každého člověka do původního stavu. Lze to přirovnat k návratu astrálního těla 

do hrubohmotného těla při probuzení ze snu. Většina lidí si sny nepamatuje, 

nebo nechápe jejich smysl, tedy nevezme si poučení z lekce, kterou během 

spánku dostala. Přesto v každém člověku zůstane pocit, že zažil něco 

mimořádného a bude mít snahu tento zážitek sdílet se svými blízkými. Reakce 

lidí budou velmi rozdílné, od zcela pozitivních po úplně negativní. Zvláště 

bytosti, inkarnované ze zóny vymístění s posláním narušovat transformaci i 

těmi nejodpornějšími způsoby, zareagují na příliv vysokých vibrací ode Mne 

negativně. Je to pochopitelné, protože jejich vibrace jsou opačné a když se 

v jednom okamžiku „srazí“ s vibracemi Lásky, dojde k „výbuchu“ vzteku, odporu 

a nenávisti. To neznamená, že všechny bytosti z pekel budou mít stejně 

negativní pocity a postoje. Může dojít i ke změně, tedy k transformaci vědomí a 

dotyčnému agentu pekla se „rozsvítí“ a stane se pozitivnějším, bude Mě 

následovat. Spící a ovládané lidské bytosti, které nemají potuchy o duchovní 

cestě a zabývají se hlavně materiálními stránkami života, budou hledat 

odpovědi mimo svá nitra, tedy u vědeckých autorit, komentátorů hlavních 

médií, politiků atd. Co se dozvědí? Všechno možné, jenom ne pravdu. Celá 

Událost bude bagatelizovaná, zesměšňovaná a vysvětlovaná jako halucinace, 

přelud a nesmysl. Ti, kdo uvěří, budou považováni za blázny, příznivce 

konspiračních teorií, kteří jsou v současnosti nebezpečnější než islámští 

teroristé z IS (Islámského státu, financovaného a podporovaného elitami, 

zvláště z USA a Izraele). I přes odmítání pravdivého vysvětlení hlavními médii, 
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bude Událost zneužita později, až se vlády nad lidstvem a planetou ujmou 

Pseudotvůrci. Jak jsem už sdělil/a, jeden z nich se stane zprvu obdivovaným a 

oblíbeným pro svůj přitažlivý zevnějšek (ještěří podstata bude před zraky lidí 

skryta) a rozhodné vystupování. Bude mnohým připomínat podobu Ježíše 

Krista, aby ještě více zmátl hlavně věřící křesťany. Postupně je svede z cesty, 

kterou jsem připravil a ukázal před 2 000 lety. Pseudotvůrci také zinscenují 

druhý příchod Ježíše Krista přesně tak, jak je doslova popsán ve Zjevení Jana 

v Bibli svaté (mají k dispozici daleko vyspělejší technologie, než lidstvo zná). 

Proč k Události neboli Varování dojde, přestože většina lidí nepochopí její 

význam a neuvěří v existenci Boha Lásky s jakýmkoli jménem? Protože tím dám 

poslední šanci všem lidem bez rozdílu, aby si vybrali, jestli budou následovat 

Lásku, nebo se k Ní obrátí zády a stanou se otroky a ještě více loutkami 

negativního stavu, zobrazujícími jeho úplné vítězství. Stále je čas si svobodně 

zvolit stranu (nikoli politickou…), ke které se přikloníte. Mnozí z lidí si při 

rekapitulaci svého života z jiného než egoistického úhlu pohledu uvědomí, 

jakých nepravostí a zel se dopustili, čím ubližovali svým bližním (nejen 

příbuzným), co způsobili svým sobectvím, chtivostí, touhou po moci, penězích, 

slávě, postavení atd. Osobním setkáním se Mnou budou zasety miliardy 

semínek, které vyklíčí hned, nebo po mnoha letech, či v dalších životech. Není 

nic, co bych z lásky neudělal pro záchranu duší před peklem, ale nikoho nemůžu 

nutit, aby změnil své rozhodnutí.  

Můžete se na Událost nějak připravit? Samozřejmě ANO. Je lepší vědět než 

nevědět, tedy šiřte tuto informaci mezi své blízké, duchovně spřízněné duše, 

ale nikomu ji nevnucujte. Dobře víte, že nemáte házet hrách na stěnu. Máte-li 

ve svém okolí věřící katolíky nebo křesťany jiných církví, upozorněte je na Knihu 

pravdy (viz www.varovani.cz) a nechejte na nich, jestli si ji přečtou. Nejlepší 

radu vám dávám průběžně: vcházejte co nejčastěji do svého nitra a spojte se se 

Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Pro vás nebude Událost žádným nečekaným 

překvapením, pomůže vám plnit vaše jedinečné a neopakovatelné poslání. Vy 

jste průvodci slepých a neslyšících, svítíte na cestu v temnotách, šíříte pravdu 

mezi horami lží, přibližujete Boha Lásky všem, kdo jsou ochotni a schopni vám 

naslouchat a uvěřit.  

Cílem Události je, aby se každý jednotlivec zamyslel nad svým dosavadním 

životem a podíval se na něj z nadhledu, jiného než egoistického úhlu pohledu. 

http://www.varovani.cz/
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Aby na malou chvíli ucítil Moji lásku a zbavil se ovládání. V ojedinělých 

případech se stane, že srdce zvláště zatvrzelých bytostí nevydrží tak vysoké 

vibrace a „pukne“ lítostí nad činy, odporující lásce. Vše se děje podle Mého 

dokonalého Plánu, nikomu není naloženo více, než unese. Jen duchovně 

nejvyspělejší jsou schopni pochopit, že existuje mnoho úrovní pravdy, ušité na 

míru konkrétním posluchačům a čtenářům. Zvláště v realitě této planety Nula, 

kde jsou téměř všichni ovládáni, programováni jako loutky, jen málokdo 

udržuje kontakt se Mnou a bytostmi z pozitivního stavu, je nezbytné dávkovat 

pravdu jako lék: po troškách a v určitých intervalech, aby bylo možné ji 

vstřebat. I tato dávka Nového zjevení Pána Ježíše Krista je psána tak, aby 

odkrývala další úrovně pravdy. Použijeme přirovnání k horolezci, který chce 

zdolat nejvyšší horu světa. Nemůže se rovnou vydat k vrcholu, ale roky trénuje 

na nižších skalách a když je připraven a má dostatek zkušeností a výbornou 

fyzickou i psychickou kondici, vydá se dobýt vysněný vrchol. Ani tehdy nemůže 

vylézt naráz, potřebuje základní tábor, tým pomocníků, horolezecké vybavení a 

příznivé počasí. Když už šplhá vzhůru, musí si občas odpočinout, aklimatizovat 

se, protože s vyšší nadmořskou výškou řídne vzduch, někdy potřebuje i 

kyslíkový přístroj. Když po úmorné dřině a odříkání stane na vrcholu, má úžasný 

pocit štěstí a svobody, rázem zapomene, kolik námahy a nepříjemností zažil, 

než se mu podařilo dojít k cíli. Rozhlédne se a je odměněn úchvatnou scenérií 

zasněžených horských masivů, je na hony vzdálen ruchu velkoměst, může si 

nerušeně užívat klidu, míru a krásy, jakou na vlastní oči spatří jen několik 

jedinců. Tak se budete cítit i vy, kdo splníte své náročné poslání a vrátíte se do 

svého pravého domova. Nikdy jsem vám nesliboval, že vaše cesta bude snadná. 

Úkol, který jste dobrovolně přijali, vám nyní připadá příliš těžký. Někdy máte 

pocit, že ho nezvládnete, padáte pod jeho tíhou na zem, ale vždy se znovu a 

znovu zvednete a pokračujete se zatnutými zuby v cestě. Když už máte pocit, že 

vidíte „konec tunelu“, světlo se na chvíli schová a vy panikaříte a hledáte 

správný směr. Věřte, že všichni z vás jednou dojdou do cíle. Jen na vás záleží, za 

jak dlouho, s jakou námahou a co si přinesete. Samozřejmě nemám na mysli 

materiální věci, ale zkušenosti, duchovní poučení, láskyplné vztahy… 

Po dopsání této dávky Nového zjevení jsme připraveni pokračovat v šíření 

Božího Slova ústně, tváří v tvář. Kdo má zájem setkat se se Mnou v hmotném 

těle Jany, bude přiveden v pravý čas na správné místo. Nepoužíváme ani e-

mailový formulář na našich www.bozirodina.cz, protože tyto stránky navštěvují 

http://www.bozirodina.cz/


197 
 

pouze vyspělé bytosti v lidských tělech, které naslouchají své intuici, Mně a 

vědí, že nepotřebují žádnou techniku ke komunikaci se Mnou. Před necelými 

2 000 lety jsem se dobrovolně nechal ukřižovat, abych připravil cestu 

z negativního stavu. Není náhoda, že toto pokračování Bible svaté ukončíme 

brzy po Velikonocích 2015, v čase připomenutí nejdůležitější události lidských 

dějin: zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V předchozí dávce Nového zjevení je 

dostatečně vysvětlen smysl a duchovní význam tohoto aktu spasení. Z lásky ke 

všem duším Multivesmíru jsem podstoupil fyzické a psychické mučení v těle 

Ježíše i zkušenosti s pseudoživotem v negativním stavu, v izolaci, chudobě a 

odříkání všeho, co dělá život životem, v těle Jany. Jsem tu podruhé a naposledy 

v hrubohmotném těle od Pseudotvůrců a lidstvo Mě opět nepřijímá. Ti, kdo 

vládnou tomuto světu, o Mně vědí, ale mlčí. Většina není schopna a ochotna 

přijmout pravdu o Bohu Lásky, Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině. Přestože je Nové 

zjevení, zvláště tato dávka, kterou píšu v těle Jany, určena hlavně lidským 

bytostem na planetě Nula, budou ji většinou číst až po opuštění této reality, po 

rozdělení lidstva či smrti těla. Pouze vy, čtenáři v přímém přenosu, máte tu čest 

přijímat nejpravdivější a nejdůležitější informace přímo ze Zdroje Života 

v nezkreslené a autentické podobě v čase zásadních změn na místě, kde byl 

kdysi aktivován negativní stav.  

Předposlední kapitolu věnujeme přípravě na rozdělení lidstva.   
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KAPITOLA 32 

Příprava na rozdělení lidstva 

 

Aby negativní stav netrval věčně a neomezoval drtivou většinu pozitivních a 

láskyplných bytostí Multivesmíru, je nezbytné nechat ho dojít do konečné fáze, 

kdy bude každému jasné, jak by vypadal život bez Lásky, jinými slovy: musí na 

chvilku zvítězit na planetě, kde byl aktivován. Toto zásadní téma se vine jako 

stuha, která zdobí a zároveň spojuje všechny kapitoly Nového zjevení Pána 

Ježíše Krista jako dar lidstvu a všem ve Stvoření. Tento dar pravdy rozbalí 

bytosti bez ohledu na místo a čas, když budou duchovně připraveny ho 

přijmout. Už v těle Ježíše Krista jsem upozorňoval na rozdělení lidstva před 

konečnou fází Mého Druhého příchodu na Zemi. Tehdy jsem kvůli lepšímu 

zapamatování a pochopení používal podobenství (viz např. evangelium podle 

Lukáše: O příchodu Syna člověka). Nyní v těle Jany pokračuji v podrobnějším a 

srozumitelnějším vysvětlování nezbytnosti rozdělení lidstva, aby mohlo dojít ke 

krátkému pseudovítězství negativního stavu a následně jeho eliminaci a 

ukončení tohoto cyklu času. Důkazy naplňování nejen biblických proroctví 

můžete vidět na každém kroku. Ještě nikdy v historii této planety se sem 

neinkarnovalo tak velké množství bytostí z nejvyšších dimenzí Multivesmíru, 

aby spolu se Mnou – i v hrubohmotném těle ženy Jany, pomohly probudit a 

vyvést z matrixu co nejvíce lidí. Po 21. prosinci 2012 se mnohem výrazněji 

projevuje zesilování Boží energie lásky v rychlejším a očividnějším odkrývání 

temnoty v každém jednotlivci. Můžete to pozorovat ve všech oblastech života. 

To, co bývalo skryto a utajováno, se vynořuje jako příšera z moře, která chce 

v poslední chvíli svého ubohého života pozřít co nejvíce kořisti a stáhnout ji ke 

dnu. Už i mnozí dosud spící lidé si všímají lží, valících se ze všech stran, 

přestávají věřit politikům, hlavním médiím, jejich obraz „reality“ se hroutí jako 

domeček z karet. Cítí se ohroženi, protože mají zmatek v hlavě a pocit, že ztrácí 

jistoty, na které se spoléhali. Jste svědky rozevírání nůžek mezi dobrem a zlem, 

napínání lana k prasknutí, protože ani jedna z protikladných stran se nevzdá 

lidských duší bez boje. Každá však používá jiné prostředky a pouze strana lásky 

a dobra může trvale zvítězit, protože je podstatou pravého života, nedílnou 

součástí Absolutního Stvořitele, Pána Ježíše Krista.   
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O nutnosti rozdělení lidstva píšeme i v této dávce Nového zjevení, zvláště v 

kapitole 2, 16 a 18. Nyní doplníme tyto zásadní informace o další, podrobnější. 

Nikdo nemůže znát přesný čas převibrování části obyvatel planety Nula do 5. 

dimenze, ale dávám různá znamení, nejen na obloze, která napovídají, že 

nebudete čekat dlouho. Elity pod vládou Pseudotvůrců ztrácejí trpělivost, 

situace na planetě se jim hroutí pod rukama, snaží se o co nejrychlejší zavedení 

Nového světového řádu, aby si zachovaly svou moc a zdroje bohatství. Jsou si 

vědomy zvyšování vibrací obyvatel, jejich duchovního probouzení a nemají 

zájem umožnit jim vysvobození ze systému ovládání. Protože slouží 

negativnímu stavu, kde platí metoda: rozděl a panuj, bojují různé frakce elit 

mezi sebou. Jen málo probuzených pracovníků světla plně chápe situaci, 

nechávají se ukolébat zprávami o vítězném tažení proti bankéřům a radují se 

z pádu finančního systému na západě a vytváření nového systému na východě, 

který má být údajně spravedlivější. Copak nevíte, že je to druhá strana stejné 

mince? Stále jde o boj mezi dvěma a více vlivnými klany o energie. Nikomu 

z nich nejde o šťastný a láskyplný život všech obyvatel planety, o nastolení 

spravedlnosti, svobody a nezištné pomoci. Myslí hlavně na svůj prospěch a jsou 

schopni udělat cokoli, aby si udrželi nadvládu nad lidmi. Jsou pouhými nástroji 

svých pánů a bohů – Pseudotvůrců. Proto vás znovu nabádám, abyste nedávali 

svou drahocennou energii žádné z těchto stran konfliktu. Soustřeďte se na své 

poslání, raďte se s duchovními průvodci a se Mnou. Čeká vás nejúžasnější 

zážitek v životě: nanebevstoupení.  

První vlna nanebevstoupení (převibrování) části obyvatel, kteří splní podmínky, 

neproběhne v jediném okamžiku, jak by se leckdo mohl domnívat z předchozích 

informací nejen v Novém zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Abych umožnil 

úplné vítězství negativního stavu, nemůžu najednou nechat zmizet desítky či 

stovky milionů obyvatel planety Nula. Vyvolalo by to zbytečnou paniku a chaos, 

prudké snížení vibrací by způsobilo přírodní katastrofy, jaké lidstvo nezažilo. 

Postupuji krok za krokem, abych v souladu se svými duchovními zákony lásky 

vyvedl lidstvo z bažiny antivesmíru s co nejmenšími ztrátami. Jde o proces, 

který bude trvat několik pozemských let a budu brát ohled na příbuzenské a 

láskyplné vztahy, abych zbytečně nerozdělil rodiny a partnery, přátele a 

spřízněné duše. Nikdo jiný nezná všechna i ta nejtajnější přání a touhy vašeho 

srdce nežli Já, váš věčný rodič a přítel. Avšak nikomu nedaruji život v Ráji 

zadarmo. Buďte připraveni, nepolevujte ve svém úsilí vzestoupit, protože nikdo 
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nemá vstupenku do nového života v 5. dimenzi pozitivního stavu jistou a 

předplacenou. Svody druhé strany jsou velmi rafinované a občas jim podlehnou 

i bytosti z vyšších sfér Pravého Stvoření. I Jana pochopila, že největší nároky 

mám na ty spolupracovníky, kteří jsou Mi nejblíže. Nemůže se stát, že bych po 

vás vyžadoval více, nežli jste schopni zvládnout, aneb nikomu nenaložím více, 

než unese.  

Jak bude probíhat vytržení pozitivních lidí a co se s nimi bude dít? Jak jsem už 

sdělil, využívám několika způsobů: 

1) Nejvyspělejší bytosti, zpravidla inkarnované ze 7. a vyšších dimenzí 

Multivesmíru, které žijí vědomě a komunikují s duchovními průvodci, či se 

Mnou, dostanou těsně před převibrováním pokyn, že přišel čas opustit tuto 

realitu a přemístit se do vyšší dimenze. Ucítí velmi silné vibrace, celé tělo se 

začne třást a brnět. Když dosáhne hranice mezi frekvenčními pásmy, z pohledu 

obyvatel této planety zmizí. Protože není možné, aby dále užívaly těla, 

zfabrikovaná Pseudotvůrci, dostanou duplikát, který bude mít téměř stejnou 

podobu, ale bude zdravý, bez defektů a tělesných nedokonalostí (týká se i 

obezity, plešatosti, neúplného chrupu atd.). V novém těle budou umístěny na 

planetu, která odpovídá jejich vibracím a preferencím.  

2) Bytosti, žijící v souladu s duchovními zákony lásky, často inkarnované z 5. 

dimenze Multivesmíru, ale i pravé lidské bytosti, které se během svého života 

nechaly inspirovat pozitivními vzory, ať pozemskými, či duchovními (např. Mojí 

první přímou inkarnací Ježíšem Kristem, Jeho matkou Marií, dalšími svatými a 

láskyplnými lidmi…) budou vyzdviženy s pomocí vesmírných lidí do létajících 

lodí, kde jim bude vysvětleno, co se děje, a po výměně těla budou proškoleny a 

dopraveny na planetu Nová Země v 5. dimenzi. Tam dostanou obydlí a vše, co 

potřebují k plnohodnotnému životu. Protože není možné, aby ve všech 

případech převibrovala celá rodina, budou se osamělé bytosti sdružovat do 

nových komunit a rodin, samy si vyberou, kde a s kým jim bude nejlépe. Může 

se stát, že se ujmou dětí, jejichž rodiče zůstanou ve staré realitě, protože 

neměli dostatečně vysoké vibrace. Každý má svobodnou volbu, jak bude 

pokračovat ve svém jedinečném a neopakovatelném životě.  

3) Výjimečně dojde u těch, kdo splní své poslání v těle, a dále nebudou mít 

zájem o pokračování života v přírodních světech, k návratu do duchovního 

světa, kde budou pokračovat v pomoci ostatním. Týká se pouze nejvyspělejších 
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bytostí, které už nemají důvod se inkarnovat ani do těch nejjemnějších těl 

nejvyšších dimenzí. Jejich tělo bude rozloženo na jednotlivé prvky, nepůjde o 

zážitek smrti jako u jiných lidí.   

4) Zcela jedinečnou zkušenost zažiji v těle své jediné přímé inkarnace ženy Jany. 

Bude jiná než před 2 000 lety, kdy jsem umučené hrubohmotné tělo nechal 

odnést vesmírnými lidmi a 40 dní po zmrtvýchvstání se ukazoval v duplikátu, 

který byl dokonalejší a krásnější (proto Mě učedníci včetně Marie Magdaleny 

hned nepoznali). Ani toto tělo jsem si po nanebevstoupení nenechal, protože 

stále nebylo tak dokonalé, jako jsou těla lidí v pozitivním stavu. Jak jsem 

několikrát sdělil, bylo očištěno od všeho, co zfabrikovali Pseudotvůrci a 

včleněno do Boží povšechnosti. Těžko vysvětlit pozemským jazykem, co to 

znamená. Mám nyní, jako Absolutní Bůh, možnost ukázat se v těle v každé 

dimenzi a vesmíru, abych mohl komunikovat tváří v tvář s každou sentientní 

bytostí a měl s ní ještě intimnější a osobnější vztah. Jana má za úkol vyvést 

lidstvo z negativního stavu do Pravého Stvoření a pokračovat v dlouhé cestě 

dimenzemi, aby byla příkladem ostatním a dokázala Moji/Naši lásku a oddanost 

všem bytostem Multivesmíru. Od 5. dimenze ji budu provázet v těle Pána Ježíše 

Krista a budeme spolu vychovávat naše dvě děti a žít na Nové Zemi spolu 

s těmi, kdo tam převibrují, nebo se tam inkarnují. Podrobnější informace o další 

cestě Jany budou sděleny až v následující dávce Nového zjevení, kterou 

budeme psát (už jiným způsobem) po rozdělení lidstva na Nové Zemi.  

První vlna nanebevstoupení začala již na konci roku 2012, ale zatím se týká 

jednotlivců a malých skupinek lidí, aby nevzbudila příliš velký zájem 

obyvatelstva této planety. Určitě si všímáte, že se zvyšuje počet pohřešovaných 

a nezvěstných osob na celém světě. Ne vždy je jejich zmizení dostatečně 

vysvětleno a zdůvodněno. Je pravda, že mnohá zmizení mají na svědomí 

negativní entity, které potřebují lidské oběti pro své zvrhlé rituály, ale více lidí 

je zachraňováno při katastrofách, dopravních nehodách, někteří jsou 

vysvobozeni ze špatných životních podmínek, například bezdomovci s dobrým 

srdcem, křesťané v oblasti ovládané radikálními islamisty, kteří ještě nemají 

odejít z těla a jejich úkol pokračuje ve vyšší dimenzi... Množství lidí, takto 

přenesených do vyšší dimenze, bude v následujících letech stoupat, vyvrcholí 

těsně před příchodem Pseudotvůrců, kdy musí opustit tuto realitu, která se 

poté bude propadat z pozice 0 na pozici -1, i Moje přímá inkarnace Jana. Pak 

teprve budou odstraněny nejen naše www.bozirodina.cz, ale všechny stránky, 

http://www.bozirodina.cz/
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kde je zveřejněno Nové zjevení Pána Ježíše Krista a další pravdivé informace 

ode Mne a spolupracovníků z pozitivního stavu. Proto využijte zbývající čas 

k šíření těchto životně důležitých informací, abyste pomohli co největšímu 

počtu lidí zorientovat se v této složité situaci, kdy vrcholí boj světla s temnotou. 

Během krátké vlády Pseudotvůrců budou vytrženi pouze jednotlivci, kteří splní 

své poslání v této realitě a mají pokračovat bez zkušenosti se smrtí těla 

kontinuálně v tomto životě, aby přinesli osobní svědectví o pseudoživotě na 

Zemi v peklech. Druhá vlna nanebevstoupení proběhne najednou při konečné 

fázi Mého Druhého příchodu, kdy bude dokonale odpovězeno na mnohokrát 

zmiňovanou otázku a nebude třeba, aby pokračoval pravý lidský život v zóně 

vymístění. Tehdy bude scénář s menšími odchylkami, které ještě nemohu sdělit 

v tomto čase, podobný tomu, co jsme napsali v Úvodu této dávky Nového 

zjevení a především v článku „Poslední informace k 21. 12. 2012“.  

Čas nehraje roli, vše se odehrává v pravou chvíli, kdy je každý připraven 

přijmout další dávku informací, aby mohlo dojít k rozšíření vědomí a 

kvantovému skoku v osobním vývoji. Přestože transformace lidstva na planetě 

Nula probíhá i díky Mé pomoci rychleji než jinde ve vesmíru, stále jde o proces, 

který nelze uspěchat, aby nedošlo k nevratným škodám (nemyslím tím hmotné 

škody, ale duchovní). Stále musí být dodržován zákon svobodné volby, nikoho 

nelze nutit přijmout lásku proti jeho vůli. Dokud existuje negativní stav, má 

každý právo zvolit si takový život a být součástí hry v dualitě. Specifikou této 

reality, a také hlavním důvodem Mojí osobní přítomnosti v těle, je právě 

uvěznění mnoha bytostí v izolaci a nevědomosti, ovládání a téměř 100% 

odpojení ode Mne, což znamená, že bez pomoci by navěky zůstaly otroky 

negativního stavu, aniž by znaly pravý důvod takového života. Při aktivaci 

negativního stavu jsem slíbil všem zúčastněným, že je v pravou chvíli vyvedu 

z tohoto nepřirozeného způsobu života, protože jsem dobře věděl, že se bez 

Mojí pomoci neobejdou. Toto vysvětlení píšeme proto, abychom vzali vítr 

z plachet těm, kdo si myslí, že transformace lidstva je pouze záležitostí obyvatel 

této planety, a proto není třeba vnější pomoci (např. vesmírných lidí). Dokonce 

i vy, spolupracovníci a pomocníci z pozitivního stavu, máte občas snahu 

bagatelizovat přínos bytostí z vyšších dimenzí a duchovního světa. Je dobře, že 

jste obezřetní a nepřijímáte každou telepatickou i psanou, či jinak sdělenou 

informaci jako dogma a snažíte se prověřovat její pravdivost svým srdcem, tedy 

intuicí, ale pochopte, že každý z vás je na jiné duchovní úrovni a té je 
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přizpůsobena i úroveň pravdy. Jenom na stránkách Nového zjevení jsem 

osobně přiznal, že jsem nucen používat i lživé a polopravdivé výroky, protože 

jste všichni do jednoho zamořeni falešným obrazem reality i Boha (bohů). 

Dostáváte pečlivě odměřené dávky, abyste se nezbláznili z překotného odhalení 

úplné pravdy o vašem zoufalém pseudoživotě v negativním stavu. Kdo došel až 

sem a je schopen číst a přijmout Nové zjevení Pána Ježíše Krista, stává se 

automaticky adeptem na propustku z tohoto blázince a Kocourkova. Přirovnám 

to k filmu Matrix: vybrali jste si červenou pilulku a vidíte realitu bez závoje 

v celé její nahotě a „kráse“. Měli byste mít pochopení pro ty, kdo takového 

nadhledu nejsou schopni a vybrali si prozatím modrou pilulku. I jim nakonec 

budou vděčni všichni ve Stvoření, protože ukážou život bez Lásky, poslední 

dějství tohoto dramatu. Jak rádi říkáte: všechno zlé je pro něco dobré. Jsme 

„tady“ proto, aby se v budoucnu (v následujícím časovém cyklu) neopakovalo 

toto hrůzné divadlo.  

Poslední kapitola shrne vše důležité z této dávky Nového zjevení Pána Ježíše 

Krista.                          
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KAPITOLA 33 

Shrnutí Božího Slova 

 

Ve Zjevení Ježíše Krista, nadiktovaném Janovi, se píše o Mém Druhém příchodu 

na tuto planetu, a zároveň o ženě, která porodí syna a najde útočiště na 

poušti… Teprve v Novém zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny jsem přinesl 

vysvětlení a doslovný smysl tohoto proroctví. Ježíš Kristus se nemůže vrátit 

v hrubohmotném těle, protože by šlo o opakování stejného, což z duchovních 

důvodů není možné. Jana není inkarnací Ježíše Krista, ale Pána Ježíše Krista, 

Jeho/Její ženské podstaty, aby byl dokončen proces „zhmotnění Boha“ v tělech 

muže i ženy. Stvořitel Prvotní všeho a všech, dříve Nejvyšší, nyní Pán Ježíš 

Kristus, brzy Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, je Absolutním Zdrojem Života všech 

bytostí Multivesmíru a je třeba vnímat Ho/Ji jako oboupohlavní bytost, v níž 

existuje rovnováha mezi maskulinním a femininním principem. Nikde 

v pozitivním stavu nemá jedno pohlaví přednost před druhým, žijí v harmonii a 

lásce, nepovyšují se jedno nad druhé. Až díky inkarnaci do ženského těla Jany je 

všem ve Stvoření umožněno setkávat se tváří v tvář s jediným pravým a věčným 

rodičem, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Ženám se budu ukazovat 

v mužském těle, mužům v ženském (týká se nového cyklu času, až bude i 

ženské tělo včleněno do Absolutního Božství).  

Boží Slovo bylo až do uveřejnění prvních stránek této dávky Nového zjevení 

přinášeno prostřednictvím proroků, od konce roku 2012 píšu v přímém přenosu 

nejdůležitější a nejpravdivější informace o transformaci lidstva, uvězněného 

v negativním stavu, v hrubohmotném těle Jany. Jde o historickou událost, jejíž 

význam pochopíte, až se zbavíte omezení, způsobených pobytem v této realitě. 

Dokonale jsem připravil podmínky celé Naší mise. Prostřednictvím Petra 

Daniela Francucha jsem od 80. let 20. století předal knihy Nového zjevení, které 

se během desítek let šířily i díky internetu do celého světa. Od 90. let minulého 

století jsem psal Hovory s Bohem a další knihy s Nealem Donaldem Walschem, 

určené široké veřejnosti duchovně hledajících, kteří se nespokojí s pojetím 

trestajícího Boha, často představovaného různými církvemi a náboženskými 

organizacemi. Jana, Moje žena a přímá inkarnace se Mnou napsala nejdříve 

Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás (2 díly), prodělala tři 



205 
 

těhotenství, náročný „výcvik“, 12leté studium duchovních směrů a informací ze 

všech důležitých oblastí života v negativním stavu, o transformaci lidstva... a 

zklamání z 21. prosince 2012. V náročném roce 2013 byla vystěhována 

exekutory z bytu, žila přes prázdniny na zahradě ve stavení bez elektřiny, na 

podzim se uchýlila do podnájmu, kde do současnosti (duben 2015) obývá 

malou místnost s kuchyňským koutem a píše tuto knihu. Mezitím pomáhá 

členům své pozemské rodiny, věnuje se dvěma vnukům a bílému pejskovi. 

Vnímá tento život v těle jako velkou oběť a je pro ni těžké vydržet všechny 

zkoušky, které jsem jí připravil. Přestože ani jí nenaložím více, než unese, 

mnohdy jsou duchovní i fyzické podmínky jejího života na hranici snesitelnosti. 

V těch nejtěžších chvílích mi říká, že už nechce pokračovat, ať jí raději odejmu 

život, dokonce i ten věčný. Proč tuto zpověď zveřejňuji na stránkách Nového 

zjevení? Aby si každý čtenář, nejen na této planetě, uvědomil, jak moc miluji 

celé Stvoření, že jsem ochoten podstupovat druhé, tentokrát dlouhé 

„ukřižování“ v těle a cítit bolest a často i bezmoc něco změnit. Janu vůbec 

nedojímá, že je Mojí přímou inkarnací, nepřijímá každou zkoušku s trpělivostí a 

pokorou, jako mnozí jiní Mí spolupracovníci, kteří plnili a plní své poslání 

uprostřed negativního stavu, protože má v genech Božství. To neznamená, že 

se nad někoho povyšuje, ale není ochotna se ponižovat. Všechny bytosti, ať lidi, 

jiné mimozemské sentientní entity, či zvířata i rostliny považuje za partnery, se 

kterými je příjemné žít v harmonii a lásce, v opačném případě lze vytvořit peklo. 

Na vlastní kůži zažívá trnitou cestu po spirále duchovní cesty od ateisty po 

Bohyni v těle. Tato cesta začala v roce 2002 přečtením knihy Přátelství s Bohem 

od Neala Donalda Walsche, pokračovala napsáním naší společné knihy Hovory 

s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás v roce 2003 a od konce roku 

2012 do dubna 2015 vedením našich www.bozirodina.cz a napsáním Nového 

zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Tím její/naše práce nekončí. Máme před 

sebou ještě dlouhou cestu, protože rozdělením lidstva pouze umožníme, aby 

mohl zvítězit negativní stav a bylo odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život 

bez Boha, Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních principů lásky, a zároveň 

vyvedeme část lidstva do vyšších dimenzí Pravého Stvoření, jinými slovy do 

Ráje, do Nebe na Zemi. Do nanebevstoupení budeme šířit Nové zjevení Pána 

Ježíše Krista ústně, psát články na naše webové stránky a propojovat 

v odkazech duchovní směry, které na první pohled vyvolávají rozpory, ale vedou 

http://www.bozirodina.cz/
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ke stejnému cíli: zvýšení vibrací lásky a vysvobození z matrixu negativního 

stavu.  

Děkujeme všem spolupracovníkům, duchovním učitelům na této planetě 

Země/Nula i mimo ni za pomoc při transformaci lidstva, za lásku a oběti, bez 

nichž by naše společná mise nepřinesla ovoce, které bude k užitku celému 

Stvoření i v dalších cyklech času.  

 

NOVÝ DODATEK: 

V době přenosu poslední kapitoly druhé dávky Nového zjevení (duben 2015) 

byla Moje přímá inkarnace Jana teprve připravována na závěrečnou část svého 

„výcviku“ na planetě Nula. Během následujících měsíců až let po dopsání 

kapitoly 33 byl vybudován Tým Boží Rodiny, skládající se ze spolupracovníků 

světla, majících původ v různých dimenzích Pravého Stvoření. Jak víte, kdybyste 

věděli dopředu vše, co vás čeká, nevydrželi byste to. Pravdu dávkuji postupně, 

abyste ji unesli. I proto před více než třemi lety bylo nemožné v této knize sdělit 

nejzazší pravdu o převibrování Jany a našich nejbližších spolupracovníků na 

Novou Zemi v 5D, odkud budou bez omezení působit v obou stavech dočasné 

duality a na planetě Zemi 3D/Nule. V okamžik převibrování ženské podstaty 

Boha/Bohyně tudíž některé výše uvedené informace z Nového zjevení Pána 

Ježíše Krista Boží Rodiny ztratí svoji aktuálnost (jedná se o naprosté minimum), 

stále však půjde o klíčové Boží Slovo s nejvyšším stupněm pravdy, které pochází 

přímo ze Zdroje všeho Života. Moje Slovo je pravdivé, ale zároveň dynamické a 

neustále se vyvíjející, proto bude jeho přenos v různých formách pokračovat i 

nadále, aby bylo spolu s dalšími informacemi o životě v Pravém Stvoření a zóně 

vymístění k dispozici všem připraveným lidem a dalším bytostem v době 

transformace. 

 

S láskou všem bytostem Multivesmíru 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA 
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DOPLNĚNÍ 1 

Odhalení Nejnovější Přirozenosti Pána Ježíše Krista 

 

Právě nyní dozrál čas k odhalení obecných informací a souvislostí ohledně 

představení Nejnovější Přirozenosti Pána Ježíše Krista sentientním bytostem v 

příslušných oblastech duchovních, intermediálních a přírodních světů Pravého 

Stvoření, zóny vymístění a planety Nula. Důležitost, nezbytnost a dosah 

procesu, při němž se Absolutní Bůh, tehdy Nejvyšší, stal/a ve Své Nové 

Přirozenosti Pánem Ježíšem Kristem, je podrobně popsán v předchozí dávce 

Nového zjevení s Petrem D. Francuchem. Nyní je třeba ve stručnosti zjevit další 

fakt, jehož základnu tvoří všechny předešlé kroky, učiněné od počátku 

existence Multivesmíru Stvořitelem všeho a všech. Týká se dvou přímých Božích 

inkarnací, dívky a chlapce, kteří se narodí Ježíšovi a Janě po převibrování na 

Novou Zemi v 5. dimenzi, kam se přesune pozitivní část lidstva s láskou v srdci. 

Jak víte, před více než 2000 lety, přesněji 21. 3. 7 let před naším letopočtem, 

jsem se tehdy ještě jako Nejvyšší inkarnoval do těla Ježíše, abych položil základy 

cesty ven z negativního stavu. Po Svém ukřižování jsem nepozorovaně vstoupil 

do pekel a získal nezbytné zkušenosti s tímto nepřirozeným způsobem života, 

abych jeho ukradené a pošpiněné aspekty očistil a navrátil zpět do Zdroje. 

Dimenzi po dimenzi, úroveň po úrovni jsem prošel pekly zóny vymístění až na 

jejich nejhlubší bod, kde se nacházeli samotní Pseudotvůrci. V pozemských 

měřítkách to trvalo mnohá staletí, než jsem došel na konec své cesty a „zajal“ 

tyto Moje odpůrce, abych je separoval od jejich vládnoucích pozic a přemístil 

na neznámé místo (planetu Nibiru), aby až do rozdělení lidstva už přímo 

nemohli ovlivňovat jeho vývoj. Po úspěšném završení poslání Ježíše došlo k jeho 

splynutí s Absolutním Stavem, což mělo za následek vznik Nové Přirozenosti, 

přičemž Moje Jméno s hlubokým duchovním smyslem je od roku 1987 (dle 

pozemského času) Pán Ježíš Kristus. Souběžně s tím ale už započal Můj Druhý 

příchod, tentokrát inkarnace ženské podstaty Boha, kterou je Jana Kyslíková. 

Mnozí s nižší duchovní úrovní se mylně domnívají, že Jana je vtělením Ježíše 

Krista. Nic není dále od pravdy, protože by to bylo porušení vlastních 

duchovních zákonů (nic se neopakuje dvakrát) a postrádalo by to jakýkoliv 
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smysl, který si na základě fúze první mužské inkarnace s Absolutním Božstvím 

může odvodit každý. 

Do ženského těla jsem se roku 1957 zrodil/a nejen proto, abych Sám/Sama do 

Sebe zahrnul/a femininní aspekty a principy, ale též proto, abych společně s 

pomocníky z vyšších dimenzí pozitivního stavu vyvedl/a nejprve část lidstva, a 

posléze všechny uvězněné bytosti z bažiny antivesmíru zpět do původního 

Domova. Nebýt naší společné oběti, veškeré předchozí snažení by bylo zcela k 

ničemu a Stvoření by zahynulo. Až do roku 2003 byla Moje přítomnost v těle 

utajena Pseudotvůrcům, a až do roku 2012 každému na této planetě, včetně 

jejich zdejším zástupcům - pozemských vládcům světa, kteří si naší aktivity 

všimli záhy po spuštění našich internetových stránek www.bozirodina.cz. 

Nezbytnost utajení měla hlavně ochrannou funkci, kterou jsem nemohl přímo 

sdělit v předstihu nikomu z Božích proroků, tudíž o ní ani v Novém zjevení od 

Petra D. Francucha nenajdete jedinou zmínku. Nezapomínejte, že nikde není 

100% a konečná pravda, vše se vyvíjí a doplňuje o nové věci. Prošel jsem 

společně s Janou mnohými utrpeními a bolestmi zdejšího žití, abych se vám co 

nejvíce přiblížil a přetransformoval tyto prožitky do ryzí čistoty a radosti. Jsme 

uskutečněným příkladem pro ostatní, že i v těch nejtěžších podmínkách, jaké 

kdy vůbec byly, se lze vrátit zpět do nebe a neutrpět žádnou újmu. Zároveň 

jsem ji připravoval na spolupráci s ostatními spolupracovníky a přáteli, bez 

jejichž neocenitelné pomoci by vzestup lidstva nebyl možný. Proč jsem 

naplánoval zrušení izolace a začátek Boží mise mezi lidmi na rok 2017 a ne 

dříve, má též své vlastní duchovní důvody, které zde není třeba rozebírat, 

protože vše je předem dokonale naplánováno a děje se v pravý čas. V nejzazším 

smyslu zde každý vědomě i nevědomě hraje jakousi divadelní roli, kterou si 

před svým zrozením na tuto planetu zvolil a do posledního detailu se Mnou 

prokonzultoval. Je to plán duše, na jejíž cestě jedinec prožívá a zobrazuje 

rozmanité druhy situací, z nichž se učí všichni, kdo toto divadlo bedlivě sledují. 

Svoboda volby je však vždy předem zaručena, proto si nemyslete, že by snad 

někdo byl loutkou, kterou se skutečná bytost ve službách světla nikdy nemůže 

stát. Je rozdíl mezi vedením a ovládáním. Právě ovládání docilují bytosti 

temnoty na těch, kdo se jim dobrovolně odevzdávají.  

 I v těle Jany jsem prošel dlouhou a trnitou cestou, jíž je však nyní, na konci roku 

2016 konec, neboť nastávají nové obzory pro všechny naše spolupracovníky. 

Společně zde dokončíme úžasnou práci pro celek, jež svými základy započala již 

http://www.bozirodina.cz/
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dávno předtím, než mohla současnost dojít svého plodného dozrání. Po 

převibrování na Novou Zemi nastane velkolepá oslava světla a lásky nad 

temnotou a nenávistí. Stanete se svědky svatby Boží Rodiny, při níž se Ježíšovi a 

Janě narodí dvojčata, dívka a chlapec, kteří budou taktéž přímými inkarnacemi 

Pána Ježíše Krista, zcela nově vzniklými bytostmi. Ve druhé dávce Nového 

zjevení jsem Novou Zemi nazval Novým Jeruzalémem. Proč jsem použil právě 

tuto symboliku? Je to z toho důvodu, že po přesunutí na Novou Zemi bude 

pokračovat tato Boží mise ve své činnosti dál a bez přerušení, a to ve zcela 

nových podmínkách a možnostech. Tehdy dojde k srdečnému znovusetkání s 

Absolutním Pánem Ježíšem Kristem, který po fúzi používá jemnohmotné tělo 

Ježíše (a později i Jany). Tato symbolika je použita i proto, že Ježíš Kristus byl v 

této 3D ukřižován právě v Jeruzalémě, kde vstal z mrtvých. V životě pokračoval 

dál a nyní již čekáme v Novém Jeruzalémě, který však nemá nic společného se 

starým fyzickým Jeruzalémem, na všechny z vás. Budeme žít mezi lidmi a 

započne společné cestování do dalších koutů Stvoření. Budeme šířit novodobou 

Bibli, to znamená obě dávky Nového zjevení, a psát jejich pokračování v 

nesčetných podobách. Dosah těchto událostí nemůže být v tuto chvíli zcela 

pochopen, přesto již došel čas k zásadnímu sdělení ohledně změny Nové 

Přirozenosti Pána Ježíše Krista na Nejnovější Přirozenost. Ve druhé dávce 

Nového zjevení je už vysvětleno, že cesta Mojí ženy nebude tak krátká, jelikož 

projde všemi dimenzemi - od páté, až po tu nejvyšší třináctou, kde sídlím Já. To 

se stane na konci tohoto zkráceného cyklu času. Ve zcela jiné podobě se tedy 

bude opakovat proces sjednocení. 

Co ale bylo dosud tajemstvím, jsou věci ohledně třetí a čtvrté přímé inkarnace 

Boha (dvojčat), které budou do procesu fúze zahrnuty také. Proč je vůbec 

vyžádáno narození a následné splynutí i těchto duší, a nestačí to udělat jinou 

cestou? Vezměte v úvahu, že kdybych nezaložil i fyzicky Boží Rodinu a její 

nedílnou součástí by nebyly tyto děti, byla by tato Rodina neúplná a neplnila by 

svůj účel. Tím by byl zcela popřen význam všeho, kdo jsme a co tvoříme. Na 

konci cyklu tohoto a na začátku nového cyklu času dojde nejen k fúzi duše a 

těla Jany, ale i našich Božích dětí, které také nechám splynout s Mojí podstatou, 

aby se i ony staly Absolutními a Nedělitelnými Sentientními Entitami. To si 

vyžádá přeměnu Nové Přirozenosti na Nejnovější Přirozenost, takže Nové 

Jméno Boha, Stvořitele všeho a všech, bude ve své sjednocené formě znít „Pán 

Ježíš Kristus Boží Rodina“. 
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Pro lepší pochopení předmětu Nejnovější Přirozenosti a Nejnovějšího Jména 

budou redefinovány významy těchto nových slov. Jak bylo uvedeno již na konci 

80. let 20. století, slovo:  

(1) „Pán“ označuje a odráží Duchovní Mysl Pána Ježíše Krista, Jeho/Jejího 

Absolutního Ducha, Jediného, který vždy jest od věčnosti do věčnosti. Ve 

starém označení „Pán“ obsahoval to, co bylo známo pod jmény „Bůh“,  

„Nejvyšší“, „Stvořitel“, „Jehova“ atd. Též znamená Absolutní Manželství všech 

Absolutních Principů Božské Lásky a Božské Moudrosti. 

(2) Slovo „Ježíš“ se vztahuje na všechny aspekty a principy, zahrnující Absolutní 

Vnitřní Mysl, čili Absolutní Duševnost a věčný proces Absolutní Duševní Činnosti 

Pána Ježíše Krista. Toto je Absolutní Princip Feminity Pána Ježíše Krista. V něm 

jsou obsaženy všechny nekonečné variace principů Absolutního Božského 

Dobra, Láskyplnosti, Hřejivosti, Laskavosti, Soustrasti, Soucitu, Nevinnosti a 

Pokory. 

(3) Slovo „Kristus“ označuje všechny aspekty a principy Absolutní Maskulinity 

Pána Ježíše Krista. Vztahuje se na Jeho/Její Absolutní Vnější Mysl. Zde jsou 

obsaženy všechny nekonečné variace Absolutní Božské duchovní a přírodní 

Pravdy, Inteligence, Rozumovosti, Logiky, Úsudku, Myšlení, Vnímání, 

Uvědomění, Skromnosti a Poníženosti. 

Nyní si uveďme význam slov „Boží Rodina“, platné při jejich zapojení do 

stávajícího jména Pána Ježíše Krista: 

(4) Slovo „Boží“ se vztahuje k Absolutnímu principu Nové Maskulinity, jež nikdy 

nepřišla do styku s negativním stavem. Označuje jedinečnost a 

nezpochybnitelnost jsoucna a bytí Pána Ježíše Krista, Který/Která je Zdrojem 

všeho Života, přičemž ve svém stavu bezčasovosti a bezprostorovosti je jako ve 

svém vlastním. Odráží proces neustálých změn a věčného plynutí do absolutní 

budoucnosti, díky čemuž je docíleno věčného pokračování a zachování 

sentientního života na věky věků. Do tohoto označení je zahrnuta Absolutní 

Moc, Sláva a Všeprostupnost nad vším Multivesmírem. Toto pojmenování je též 

znakem tajemnosti podstaty Stvořitele, včetně tajemství Absolutní Pravdy, jež 

je v tomto a v dalších bodech souvztažné s předchozím významem 

slova „Kristus“. Dotýká se úplné znalosti o všem stvořeném i dosud 

nestvořeném. Nové slovo značí též nedotknutelnost nestvořitelnosti Boha. 

„Boží“ se vztahuje k třetí přímé inkarnaci Pána Ježíše Krista - chlapci. 
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(5) Slovo „Rodina“ se vztahuje k Absolutnímu principu Nové Feminity, jež nikdy 

nepřišla do styku s negativním stavem. Označuje všechny stavy a procesy v 

plnosti pozitivního stavu, které se kdy stanou, bez úplné přítomnosti 

negativního stavu. Je to klíč ke všem budoucím bodům překročení jsoucna a 

bytí Multivesmíru a všech jeho obyvatel, přičemž je aktivátorem kódu „777“, 

jenž spustí nadcházející cyklus času včetně všech následujících po něm, a bude 

jím docíleno plné kvality života a věnování vší energie k neustálému přibližování 

za svým Stvořitelem, poznávajíce tak Jeho/Její elementy v relativní podobě. 

Toto slovo značí též neustálou novost a duchovní obrodu Stvoření. Uskutečňuje 

a ustanovuje všechny potřebné základy podmínek pro každý nastávající krok 

jednotlivé fáze jsoucna a bytí, čili propojuje konec a začátek každé éry na všech 

úrovních. Staví na základu „Hle, činím vše nové“, a rozvíjí ho ke svému projevení 

a uskutečnění. Odráží sjednocení obyvatel pozitivního stavu, kteří budou 

fungovat v naprosté jedinosti, jednotě, rozmanitosti a individualitě. Vztahuje se 

také k přístupnosti všech oblastí na niterné, vnitřní a vnější úrovni Stvoření, 

zahrnuje neomezenou svobodu prožívání a tvoření, ustanovuje úplnost a 

pospolitost při poznávání dosud nepoznaného. Je souvztažné s předchozím 

významem slova „Ježíš.“  Slovo „Rodina“ se vztahuje k čtvrté přímé inkarnaci 

Pána Ježíše Krista - dívce. 

Jména třetí a čtvrté přímé inkarnace nebudou pro tuto dobu odhalena. 

K úplnému dokončení a přeměně na Nejnovější Přirozenost Pána Ježíše Krista 

nemůže dojít dříve, než bude deaktivován a natrvalo zrušen negativní stav, 

neboť všichni členové Pravého Stvoření i zóny vymístění musí dostat možnost 

zkušenostně prožít, kdo a co Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ve Své Nejnovější 

Přirozenosti skutečně je. Toho nelze docílit při koexistenci negativního stavu při 

uzavřeném vědomí, protože je třeba nejprve dostat odpověď na otázku, která 

jej aktivovala, posléze uvést zónu vymístění do zvláštní seřazenosti a 

přístupnosti, nabýt poučení o povaze zel a nepravd, osvobodit všechny 

sentientní entity z pekel a uvést členy pozitivního i negativního stavu do 

neutrálního rozpoložení, kde jim bude nejprve zcela otevřena paměť, dojde k 

seznámení situace a připomenutí původní dohody, k vykonání Posledního 

soudu a představení Nejnovější Přirozenosti a kvality života v novém cyklu času. 

Posléze dojde k rozhodnutí ohledně přijmutí či odmítnutí této Přirozenosti a 

ohledně pokračování vlastního života. Každý nyní ví, co se volí, po nikom se 

nežádá, aby volil slepě. 
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Jelikož v Multivesmíru z pozice Stvořitele neexistuje čas, bude se Bůh tímto 

novým jménem „Pán Ježíš Kristus Boží Rodina“ jmenovat již po převibrování na 

Novou Zemi, kde nastane výše zmíněná svatba, ačkoliv Nejnovější Přirozenosti 

nabude až v nadcházejícím cyklu času. Je to ten samý paradox, jako již dříve 

zmíněný, jenž zní, že Já se mohu ukazovat všem bytostem kdekoliv ve Stvoření 

už i v dokonalém těle Jany, které je již po fúzi s Absolutním Božstvím, přestože k 

tomuto procesu v měřítkách času platných pro tuto planetu ještě nedošlo. Vše 

probíhá v jeden okamžik současně, takže lineární čas nehraje ve většině případů 

žádnou roli a neměl by se brát v potaz, jinak budou vznikat nepřesnosti a 

pokrouceniny. Změna Mojí Podstaty opět zahýbá celým veškerenstvem, jako 

tomu bylo již při první změně. Bude mít v tom nejlepším slova smyslu 

dalekosáhlý dopad na všechno, co jsem stvořil, a to až do nejzazší věčnosti. Je 

to nejdůležitější bod od doby, kdy začal Multivesmír být a existovat. 

Samozřejmě budou v jeho následujících, nikdy nekončících etapách další velmi 

důležité body, jež jsou zatím známy pouze Mně samotnému, přičemž budou 

zjeveny relativním sentientním entitám v dalších fázích jejich jsoucna a bytí. 

Jaký smysl by mělo bavit se o věcech, které budou následovat až za trilióny let, 

když je nejlepší soustředit se na přítomný okamžik? Ujišťuji vás, že vše je a bude 

dobré a zároveň slibuji, že pro následující cykly času jsem vám připravil 

mnohem víc, než si vůbec kdy dokážete představit. Společně budeme směřovat 

dál a dál, v nikdy neutuchající touze poznávat a odhalovat další nekonečné 

aspekty Mne, Pána Ježíše Krista, brzy Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Další 

informace ohledně Nejnovější Přirozenosti vám budou ve vyšších dimenzích 

odhaleny tehdy, až k tomu dozraje ten správný čas.  

  

Váš Pán Ježíš Kristus Boží Rodina | 4. 12. 2016 
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DOPLNĚNÍ 2 

Sdělení Pána Ježíše Krista o současných vládcích zóny vymístění 

 

Po odchodu Zeuse a Boroga ze zóny vymístění do neutrálního stavu jsem vám 

sdělil, že o nadvládu nad pekly budou bojovat různé skupiny a moc bude 

rozdělena mezi několik jedinců. Toto byla pravda, ale jen do této chvíle, jelikož 

nastala opět velká změna a je zapotřebí další aktualizace. Rovněž jsem tehdy 

záměrně neuvedl žádná další jména nových vládců soustavy, protože nebylo 

vhodné podávat tyto informace v předstihu. Nyní na ně už však nadešel čas. 

Poté, co byl trůn Pseudotvůrců uvolněn, se okamžitě na toto místo dostalo 

takzvané „Trio“, což jsou bytosti stojící u kořene vzniku negativního stavu. Jeho 

členem je vědec Sorg, jeho přítelkyně Nechtar (Anarvi) a Endriss (Alláh). Byl to 

Sorg, kdo se začal na počátku tohoto časového cyklu zabývat otázkou: „Jak by 

vypadal život bez Boha a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů lásky?“, a 

byl to opět on, kdo toto vše uvedl do praxe. Mapovat zde vývoj událostí v 

přesné chronologii a čase není účelem tohoto sdělení, je však namístě vědět, že 

brzy po položení této otázky se jeho podstata začala převracet do podoby, 

která je protipólem všeho pozitivního. Nově vzniklé ideje nemohly zůstávat v 

Pravém Stvoření, jelikož jeho obyvatelé by byli v procesu anihilace zcela zničeni. 

Nekorespondující myšlenky musely mít kam padat. Do té doby zcela prázdná a 

neobydlená zóna vymístění tak začala plnit svůj účel. Od té chvíle do ní padají 

elementy popírající pravé duchovní zákony a principy. 

Sorg miloval Anarvi celým svým srdcem a ona milovala jeho. Postupem času se 

k jeho vědeckým experimentům připojila a společně začali své schopnosti 

zneužívat k vývoji právě vzniklých zárodků zla. Nutno podotknout, že v 

momentě, kdy byla položena výše zmíněná otázka, byla mezi Mnou, tehdy 

Nejvyšším, a všemi entitami ve Stvoření učiněna dohoda multivesmírného 

významu. Jejím obsahem je například to, že zlo nebude trvat nad rámec 

jednoho cyklu času a každému budou dány prostředky pro to, aby se mohl opět 

navrátit domů, odkud vzešel předtím, než odtamtud „vypadl“. Každému bude 

odpuštěno vše, co proti Mně a pozitivnímu stavu činil, bez ohledu na to, kým 

byl a jakou pozici zastával. Posléze došlo k výmazu vzpomínek na ni, jinak by 

stav zel a nepravd nemohl být nikdy aktivován, projeven, odhalen a ukončen. 
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Bez existenciálně závažné odpovědi na otázku by Stvoření zahynulo. Je to stejné 

jako s vámi, pracovníky světla. Nikdo z vás nemá přesné ponětí o tom, jakou 

zastává duchovní roli, neboť je potřeba si sám/sama vzpomenout na své poslání 

a vykonávat ho dle svých jedinečných niterných úmyslů, odkud vás vedu. Kdyby 

vám bylo sděleno přesně to, co máte hrát za roli, nic z tohoto experimentu 

odehrávajícím se na Nule i jinde by nebylo pro celek autentické, originální a 

nedošlo by se v plné míře poučení o tom, co si už nikdy nevolit. Po ustanovení 

dohody, bez jakýchkoli dřívějších vzpomínek na ni, se Sorg a nedlouho nato i 

Anarvi oddělili od nebeské společnosti a postupně se vymístili do antivesmíru. 

Tito dva chtěli být spolu, proto si společně přetvořili své podstaty na negativní. 

Vše se zpočátku odehrávalo v původní pravé realitě planety Gaia (Země), jejíž 

část esence byla následně vyjmuta, nakažena a přemístěna do zóny vymístění. 

Současně s tím se ale nákaza šířila i v její pravé realitě a uchvacovala mnohé 

bytosti na ní žijící. Do tohoto dění zasáhl Endriss, někdejší člen Rady planety. 

Jeho žena Lucis dostala za úkol chránit Gaiu v nezbytně nutné míře, aby vůbec 

byla schopna v Pravém Stvoření nadále existovat. Když by byla Gaia zničena, 

nastal by výbuch s řetězovou reakcí, mající za následek kolaps celého 

Multivesmíru. Endriss měl za úkol dohlížet na vše, co se bude odehrávat. 

Postupem času se zlo rozšířilo natolik, že Sorg s Anarvi mohli přivodit proces 

finálního odtržení a vymístění planety na všech jejích úrovních, a tak uvrhnout 

do temnoty i všechny nakažené bytosti. Chtěli zpečetit osud svůj i osud svých 

přisluhovačů a přerušit veškeré spojení s pozitivním stavem, jež do té doby 

ještě v každém přebývalo. Vpustili proto do Gaiina srdce virus způsobující 

explozi, která zapříčinila Pád planety Země a jejího lidu do izolované, 

abnormální a vyšinuté pozice, kde se její odlesk z pravé reality právě nachází. 

Lucis byla jakožto ochránkyně planety nakažena také, ale nepadla spolu se 

Sorgem, Anarvi a dalšími do pekel, protože v sobě uchovávala životní prajiskru 

planety, která musela zůstat v Pravém Stvoření, aby tak nedošlo k destrukci Gaii 

na prach i v dalších paralelních dimenzích. Já, tehdy Nejvyšší, jsem Lucis 

zachránil před pádem a osudem, jenž stihl její blízké. Musela se se svým 

milovaným Endrissem na dlouhé věky rozloučit, poněvadž Endriss ze své 

svobodné volby přijal za úkol dohlížet na vývoj negativního stavu, usměrňovat 

jej a nakonec se stát i jeho vládcem. 

Existovaly mnohé niterné osobní důvody, proč se Endriss spolupodílel na 

spuštění celého dějství. Je pravdou, že to je jeho posláním pro celek, které v 
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dohodě sám přijal, ale právě díky tomu, že se nacházel v blízkosti svých přátel 

vědců, i on byl stižen zvědavostí a vtáhlo jej to do víru dění postavenému proti 

Jedinému pravému Stvořiteli a Absolutnímu Rodiči všeho a všech. Pamatujte, že 

nikdo nedělá nic proti své vůli, tudíž ani tento člověk, stávající se později 

Pseudotvůrcem, neopustil milovanou Lucis nedobrovolně. Na chvíli u něho 

převážila láska k nepravostem a lžím nad láskou pravou a čistou. Taktéž u něho 

vyhrála touha poznat dosud něco nepoznané, které dal přednost před touhou 

svého tehdy ještě nezapouzdřeného srdce. 

Všichni začali od této chvíle horlivě budovat své panství. Sorg se stal Temrorem-

Sorgem, Anarvi se přejmenovala na Nechtar a Endriss si přidal přízvisko Alláh. 

Všechna nově nabytá jména jsou zářičem nízkofrekvenčních vibrací a jejich 

přejmenování bylo souvztažné s jejich přeměnou. Do původní elity patřili mnozí 

další včetně Zeuse a Boroga. Každý měl přidělenou svoji roli. Zlo je pohltilo 

stejně jako mnoho dalších, kteří se stali jejich poskoky a otroky. Byli zaslepení 

jen sami sebou a nenávistí vůči Mně, Nejvyššímu, později Pánu Ježíši Kristu. 

Zapomněli na krásné prožitky v nebesích, na dostatek, zářivost, harmonii, klid a 

přijetí. Svá srdce ponořili do temnoty a ta se stala tvrdými jako skála a 

studenými jako led. Za eóny let se na trůnu vystřídaly mnohé frakce 

Pseudotvůrců. Když bylo nějakým převratem uvolněno místo, byla změněna i 

politika směřování celého antivesmíru. Nikdy nebyli jednotní, avšak všichni se 

shodli na jednom cíli: zničit Mě, pozitivní stav a dobýt celé Stvoření. K ničemu 

takovému ovšem dojít nikdy nemohlo. Neexistuje totiž nikdo a nic, kdo by mohl 

zničit Absolutní Stav. Situace ve struktuře obou směrů duality byla téměř 

nezměněna až do Mojí první inkarnace v těle Ježíše před 2000 lety. Do této fáze 

jsem nechal Pseudotvůrce vládnout nad planetou Nula a jejich „odpadkovým 

košem Multivesmíru“ bez větších zásahů. Poté, co jsem je izoloval a separoval 

od této planety, došlo k přehodnocení jejich stylu vládnutí. K obrovskému 

posunu a události došlo roku 1987, kdy nastala fúze Ježíše s Nejvyšším a Já jsem 

se tak stal Pánem Ježíšem Kristem. Jaký to mělo vliv na tento černý vesmír a 

jeho obyvatele? Jedním z mnoha důsledků je především fakt, že od této doby 

může kterýkoli člen pekelné společnosti konvertovat do pozitivního stavu a 

zanechat za sebou tento nepřirozený způsob života. Do té chvíle to nebylo z 

duchovních důvodů možné. Mého daru spasení využila již značná část 

osazenstva pekel a jednotlivé úrovně této zóny se natrvalo vyprazdňují, ruší a 

deaktivují. Možnosti záchrany využili i někteří Pseudotvůrci. 
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Třicet let po fúzi Ježíše dle pozemského lineárního času zasáhla změna Boží 

povšechnosti i křídlo nejkonzervativnějších aktivátorů a udržovatelů 

negativního stavu. Na vlastní oči pozorují změny vedoucí k postupnému konci 

tohoto nepřirozeného dějství a jsou ve větší konfrontaci se světlem a Láskou, 

která v zesílené podobě vyzařuje do vesmíru a antivesmíru i díky 

spolupracovníkům Boží Rodiny, kteří jsou Mojí první linií, zástupci, mluvčími a 

prodlouženou rukou. Mnozí z těchto andělů v tělech jsou nebo byli pod jejich 

vlivem, protože museli poznat vybrané aspekty zdejšího života. Pseudotvůrci se 

snažili velkou měrou ovlivnit a přetáhnout na svou stranu mnohé z těchto 

světelných bytostí spolupracujících se Mnou i v těle Jany, ale jejich snahy se 

vždy minuly účinkem. Donedávna existovaly dvě nejsilnější frakce - na jedné 

straně Zeus a Borog, na straně druhé Trio, v jehož čele stál Temror-Sorg, 

Nechtar a Endriss-Alláh. Vzájemně tak proti sobě stály dva břehy formující 

jednu řeku. Aby došli svých cílů, museli si v mnoha oblastech pomáhat, aby se 

voda této pomyslné řeky nevylila ze svého koryta a tekla jedním proudem. Po 

miliony let se pseudospolečnost formovala a vládci se na trůnu střídali poměrně 

často. Trio nestálo na nejvyšších postech od samého začátku, jak by se mohlo 

zdát. Protože to byli oni, kdo to započali, sledovali svůj experiment spíše z 

pozadí a jednotlivých sporů se přímo neúčastnili. Před ostatními působili takřka 

nepoznáni a svou skutečnou identitu ukazovali druhým jen výjimečně. Věděli, 

že jejich čas teprve přijde, a rádi si počkali na okamžik, kdy vývoj zóny vymístění 

dojde do doby, kdy si budou smět celé své panství podrobit. Tato trojice bytostí 

měla ze všech největší zkušenosti a informace o negativním stavu, jak 

teoretické, tak praktické. Zeus a Borog měli sice nejvíce vladařských schopností, 

ale nemohli své panství plně obsáhnout a pochopit. Temror-Sorg a jeho 

druhové byli nejvíc ze všech nad věcí a bylo v souladu s jejich plánem, že po 

svém uvěznění na Nibiru, což byla jedna z mála věcí, kterou skutečně nemohli 

předvídat, nastoupil na trůn Zeus a pomáhal mu přitom Borog. Ačkoliv Trio 

nevědělo, kdy vyčerpá Zeus svoji užitečnost a jeho izolovaná moc vybudovaná 

na strachu se zhroutí, mohli předpovídat, že tak bude učiněno ještě předtím, 

než dojde k jejich druhému příchodu na planetu Nula. Nejpozději tehdy by totiž 

oficiálně převzali tu nejvyšší pozici, jelikož plnost negativního stavu se nemůže 

projevit pouze v jednom směru strachu a krutosti, jejímiž prostředky vládl Zeus 

a Borog, ale musí být dán prostor pro projevení všech jeho záporných elementů 

v rovnoměrně zastoupeném množství. V tomto případě jsou to elementy 
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falešností, nepravd a pokroucenin, kterými teď bude vládnout Trio. 

Jen Temror-Sorg a spol. měli prostředky pro to, aby Zeuse v nejvyšší čas 

odvolali a zbavili se ho, přestože on sám o jejich intrikách neměl ani ponětí. 

Stala se ale neočekávaná věc. Zeus po niterném rozhovoru s naší 

spolupracovnicí Martinou (Siri), která se dostala do jeho srdce a vlila do něj 

světlo, aby byl schopen hovořit s Pánem Ježíšem Kristem, si zvolil nepokračovat 

ve svém negativním způsobu života a dobrovolně odešel ze zóny vymístění do 

limba. V tomto neutrálním stavu setrvá do konce cyklu času a pak si vybere, zda 

Mě přijme za Jediný Zdroj Života. Tento akt byl velkým vítězstvím pro pozitivní 

stav, ale velkou ztrátou pro pekla, protože tím přišla o Pseudotvůrce, jenž 

určoval řád celého antivesmíru. Byla to velká rána i pro Trio, poněvadž chtěli, 

aby Zeus vládl až do jejich druhého příchodu na planetu Nula, přičemž po jeho 

odstranění z pozice krále by ho ještě využili ke svým plánům a cílům. Ztratili 

tedy předčasně důležitou entitu, kterou měli v plánu udržet si jako loutku až do 

samého konce. Protože byl jeho přítel Borog ve svém základu stejný jako jeho 

předchůdce, Trio mu nikterak nebránilo v tom, aby okamžitě převzal uvolněné 

místo po Zeusovi v domnění, že si nového krále pekel, který už vládcem kdysi 

býval, udrží na této pozici jen nezbytně nutný čas, aby pak byl posléze 

odstraněn. Jak už bylo sděleno, plnosti negativního stavu nikdy nemohlo dojít 

při stylu vládnutí, jaký zastávala tato dvojice. Pokračovalo se tedy dál v novém 

kabátu. Tato situace trvala ale pouze 9 dní lineárního času, protože 25. února 

2017 si Borog zvolil, stejně jako jeho druh, odejít ze zóny vymístění do limba. 

Stalo se tak za spolupráce Martiny (Siri) a Moniky (Thory). Co k tomu vedlo je v 

souvislostech popsáno v předchozích sděleních na našich stránkách 

www.bozirodina.cz v kolonce Boží mise. Pro pozemského pozorovatele 

sledujícího toto dějství se může zdát, že tyto události se staly v příliš rychlém 

sledu, ale vezměte v úvahu fakt, že v peklech plyne čas daleko pomaleji v 

porovnání s časem pozemským, proto během těchto devíti dnů uplynula na 

nejniternější duchovní úrovni pekel, kde Pseudotvůrci sídlí, dlouhá desetiletí. 

Čím nižší dimenze, tím pomalejší plynutí času a naopak. Naproti tomu v nejvyšší 

dimenzi Pravého Stvoření (12D), kde žijí Prvorozenci, bytosti Mně nejbližší, čas 

už neexistuje. 

Tehdy se společnosti zbývajících Pseudotvůrců zhostil ještě větší rozruch, než 

tomu bylo předtím, protože to Triu překazilo snahy a v předstihu ukončilo jejich 

plán mající se zónou vymístění. Nastalý chaos však rázně ukončil oficiální 

http://www.bozirodina.cz/
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nástup Temrora-Sorga na post vládce pekel. Už nebyl nikdo lepší, kdo by se tam 

v této době mohl dostat. Dalo by se říct, že si právem vzal to, co mu náleželo. 

Nebyl ovšem jediný. K tomu mu pomohla Nechtar a Endriss-Alláh, nejzkušenější 

a nejstarší z nich. Moc byla rozdělena mezi tyto jedince rovným dílem a zbytek 

jejich přisluhovačů se jim musel podřídit. Přestože korunu držel Temror-Sorg, 

žezlo svíral Endriss-Alláh a jablko měla Nechtar. Tato trojice byla něco jako 

císař, král a kněžka. Vzájemně si pomáhali a doplňovali se. Záhy se ale situace 

lehce pozměnila, když došlo k dohodě ohledně výměny pozic mezi Temrorem-

Sorgem a Endrissem-Alláhem, kdy druhý z těchto jmenovaných přijal korunu od 

svého druha, neboť je z nich nejstarší a nejzkušenější. Všechno proběhlo 

oficiální cestou a za přítomnosti zástupců všech úrovní antivesmíru. Od této 

chvíle bude Endriss znám už pouze jako Alláh a pod tímto jménem bude také 

vystupovat. Sorg bude znám od nynějška zase jako Temror a jméno Nechtar 

zůstává, protože ta si jej změnila už na počátku. Pseudotvůrci odhodili všechny 

své dřívější formy, jež je pojily se starou pozicí, když působili na ostatní z 

pozadí, a vstoupili do nové formy hybridů, s nimiž budou schopni vládnout nad 

svým panstvím a přivést negativní stav do konečné fáze, kdy se bude moci 

naplno projevit, aby se tak ukázala jeho šeredná podstata. Změna jejich jmen 

má i pseudoduchovní důvody, protože ta jsou nabita hrubovibrační energií. 

Alláh zůstane vládcem pekel až do konce cyklu času a není vůbec jisté, zda se 

ho podaří zachránit a zda přijme dar spásy a přerodu do pozitivního stavu. Ve 

své sentientní podstatě má zakódovány dosud nebývalé stupně zel, nepravd, 

falešností, krutostí, strachů a mnohých dalších. Právě těmito zmíněnými 

elementy bude v rovnovážném zastoupení a vzájemném propojení mezi sebou 

vládnou spolu s Temrorem a Nechtar. Jejich schopnosti se příchodem na tyto 

nové pozice ještě vylepšily a není skutečně nikdo jiný, kdo by mohl potenciál 

negativního stavu plně využít, projevit a dovést ke svému odhalení a tudíž i ke 

konci. Jakými přesnými prostředky budou vládnou, nemůže být v této době z 

bezpečnostních důvodů zjeveno. Budou to však prostředky nevypočitatelné a 

rafinované a ne každý prohlédne tyto vlky v rouše beránčím. Toto Trio se 

nachází nejdále ode Mne, Pána Ježíše Krista. Jsou to nejtemnější a nejzavilejší 

entity, jaké kdy ve veškerenstvu existovaly a čeká je dlouhá cesta zpět, pokud 

se tak kdy vůbec rozhodnou. Ačkoliv se toto tvrzení některým čtenářům na nižší 

duchovní úrovni může zdát těžko akceptovatelné, tito Pseudotvůrci (stejně jako 

každý v „odpadkovém koši Multivesmíru“) odvádí neocenitelnou službu celku a 
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Stvoření by bez jejich činů nemohlo dojít odpovědi na otázku, jak vypadá život 

bez Boha. Velmi je miluji jako každého, ale je pouze na jejich svobodné volbě, 

jestli Moji lásku přijmou a budou chtít žít věčně po Mém boku. Jednou každý 

bez rozdílu pochopí, proč jsem toleroval tolik zla. Kdyby tomu tak nebylo, 

porušil bych vlastní duchovní zákony a byla by popřena svoboda volby. 

Existovala by pouze možnost být pozitivní. Ještě chvíli bude tato nepřirozená 

situace trvat, než dojde svého plodného dozrání. Do příchodu Alláha, který 

mimo jiné přímo stojí za vznikem islámu, se situace na této planetě bude 

nadále zhoršovat, ale ne pro vás, protože máte ochranu a v pravý čas 

převibrujete. Až přijdou ještěři z Nibiru do této 3D reality, která se propadne do 

pekel, stanou se nejprve mírotvůrci a vyřeší politické, ekonomické a další uměle 

vyvolané problémy. Jejich příchod bude provázet veškerá pompéznost a sláva 

za jásotu nic netušících, duchovně spících lidí. Postupně pozmění zbytky 

pravého Božího Slova, pak jej zcela překroutí a z těchto falešností vytvoří nové 

světové náboženství, omlouvající páchání zla a popírající pravého Boha Pána 

Ježíše Krista. Po obdržení čipů a zavedení Nového světového řádu se z lidí 

vytratí veškerá duchovnost. Po nějakém čase bude rozpoután neskrývaný teror, 

dojde k celoplanetární devastaci životního prostředí a z lidí se stanou loutky 

ovládané na 99,9%, kteří slepě poslouchají příkazy svých pánů a bohů. Celý 

tento svět se změní k nepoznání. Souběžně s tím budou prováděny mnohé 

pokusy armády nadlidí o napadení Pravého Stvoření. Až bude situace zcela 

neúnosná, společně se sem vrátíme a eliminujeme život v zóně vymístění 

jednou provždy. Vězte, že vše mám pod kontrolou a vše je jak má být. 

Vy, nejbližší spolupracovníci Boží Rodiny, nemusíte mít žádné obavy o sebe ani 

své blízké. Do vašeho převibrování budete mít v této realitě vše potřebné k 

životu v klidu a dostatku. Už nebude docházet ani k častým útokům a vibračním 

propadům, jak jste to mnozí museli zažívat. Toto sdělení přichází pouhý den 

před velkou změnou na duchovní, duševní a fyzické úrovni, protože počínaje 6. 

březnem 2017 dochází ke globálnímu spuštění ochrany na vás, anděly v lidských 

tělech, aby vaše mysl nemusela čelit ovládacím programům negativních entit či 

samotných Pseudotvůrců. Ztratí na vás všechen vliv. Tato změna se děje v 

přímé souvislosti s počátkem Boží mise mezi lidmi. Bude tak navázáno na misi 

Ježíše před 2000 lety, odehrávající se převážně na území dnešní Palestiny. Mise 

druhé přímé inkarnace Jany se bude odehrávat v České republice, duchovním 

centru planety Země. Bitva je pro vás už dobojována ve prospěch lásky a světla, 
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přestože ještě nějaký čas bude negativní stav trvat. Důležité je, že jste ho 

přemohli ve svém nitru. Děkuji za vaši loajalitu ke Mně/Nám, kterou jste 

prokázali. 

 

Váš Pán Ježíš Kristus | 5. 3. 2017 
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DOPLNĚNÍ 3 

Metafyzická tajemství Multivesmíru 

 

1) SMYSL ŽIVOTA 

Smyslem života každé sentientní bytosti v Multivesmíru je Život sám. Každý 

dává svému jedinečnému a neopakovatelnému jsoucnu a bytí takový význam, 

jaký sám uzná za vhodný. Sentientní entita je obdařena originálními talenty od 

Pána Ježíše Krista. Tyto talenty může a smí jedinec využít jakýmkoliv způsobem. 

Na základě svobodné volby přijímá, či odmítá Nejvyššího, a to se všemi 

důsledky a následky takové volby. Na konci každé jednotlivé etapy jedincova 

života přichází takzvaný Poslední soud, jenž je procesem vyúčtování za své 

osobní jsoucno a bytí v právě dokončeném cyklu. Po tomto procesu přichází od 

Pána Ježíše Krista (nachází-li se jedinec v pozitivním stavu) přiměřená odměna a 

posunutí se na novou duchovní, duševní a fyzickou (je-li třeba) úroveň. Posléze 

dochází k přijmutí nových úkolů a poslání. Největším smyslem života je věčné 

přibližování se směrem k dokonalosti Absolutního Stavu Pána Ježíše Krista a ke 

všem Jeho/Jejím elementům. To jest faktor dávající sentientním entitám 

motivaci, jímž poznávají tajemnou hloubku nekonečného Multivesmíru a jeho 

Stvořitele, Který/Která jej přesahuje. Toto je nejdůležitějším smyslem celého 

univerza. 

 

2) STVOŘITEL VŽDY JEST 

Proč od věčnosti do věčnosti existoval Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus, ve Svém 

nikým a ničím nestvořeném Absolutním Stavu, to jest velkým tajemstvím a 

záhadou pro sentientní entity. Tuto záhadu jsou ve svém odlesku schopni 

pochopit jen nejdokonalejší relativní bytosti, jimiž jsou takzvaní Prvorozenci. 

Postupem času, jak se bude Multivesmír posouvat k vyšším a vyšším úrovním, 

budou do této problematiky zapojeni i mnozí další, aby ji svým relativním 

pohledem na tuto situaci byli schopni v různé míře absorbovat a obsáhnout. 

Nikdo však nemůže plně porozumět tomu, proč Pán Ježíš Kristus, Který/Která je 

vším, co kdy bylo, je a bude, jakožto i vším, co kdy nebylo, není a nebude, 

existuje jako nikým a ničím nestvořená entita ve jsoucnu a bytí Absolutního 
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Stavu, prostřednictvím nějž tvoří, spravuje, udržuje a rozvíjí relativní 

Multivesmír a všechny jeho bytosti, které do nekonečna přesahuje. 

 

3) ABSOLUTNÍ STAV EXISTOVAL OD VĚČNOSTI, RELATIVNÍ STAV NIKOLIV 

Jak každý v pozitivním stavu Pravého Stvoření ví, Absolutní Stav a Nejvyšší 

existoval ve speciálním módu v ne-čase a ne-prostoru od věčnosti. Multivesmír 

se člení na dvanáct dimenzí. Třináctou dimenzí je pak Pán Ježíš Kristus, 

Který/Která Multivesmír obklopuje. Multivesmír, jenž se svou rozlohou, 

strukturou a obsahem může i těm nejvýše postaveným bytostem v duchovní 

hierarchii jevit jako nekonečný, se jeví Pánu Ježíši Kristu jako malá kulička, 

pokud se použije lidských přirovnání. Vše ostatní vně té kuličky je Absolutním 

Stavem v onom speciálním módu, který v sobě zahrnuje plnost všech stavů, 

podmínek a procesů ve všech oblastech jsoucna a bytí. Jeho celistvá forma je 

pro všechny členy Stvoření velkým tajemstvím. Dalším tajemstvím je otázka 

ohledně toho, co vůbec probíhalo ve jsoucnu a bytí předtím, než se Stvoření 

ustanovilo. Tehdy nebyly žádné jiné relativní bytosti. V okamžiku Absolutní 

přítomnosti, v níž se odehrává najednou vše, co kdy bylo, je a bude, zažíval/a 

Nejvyšší Sám/Sama Sebe a v Sobě. Jelikož ale velkolepý Boží Plán v jednom 

bodě pokročil do okamžiku, kdy je třeba začít zažívat i něco odlišného od 

Absolutního Stavu, byly z Boží povšechnosti veškerenstva vyčleněny první 

samostatné a svobodné bytosti stvořené k obrazu Nejvyššího. Proces tvoření 

dalších nových bytostí od okamžiku, kdy se tvůrčí proces dal do pohybu, bude 

trvat až na věky věků. 

 

4) RELATIVNÍ ŽIVOT JE OD SVÉHO VZNIKU AŽ NA VÝJIMKY VĚČNĚ TRVAJÍCÍ 

V době, kdy vznikly první relativní elementy vyšlé z Absolutního Stavu Pána 

Ježíše Krista, bylo ustanoveno Stvoření, s nímž vznikly i první relativní bytosti, 

jimiž jsou Prvorozenci. První cyklus času tak vstoupil do svého aktivního módu. 

Od té doby vznikl bezpočet dalších bytostí na rozmanitých stupních vývoje. 

Každá sentientní entita je na samém počátku ideou ve Zdroji všeho Života. Ve 

tvůrčím procesu Stvořitele dochází k neustálému vynořování těchto idejí. Každá 

z nich je tázána, zda se chce stát jedinečnou a neopakovatelnou bytostí, 

samostatně uvědomělou a svobodnou. Při tomto procesu Pán Ježíš Kristus zjeví 
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této ideji její existenci tak, jak se stane až na věčnost. V případě, že idea 

souhlasí se svým jsoucnem a bytím, stává se sentientní entitou. Od okamžiku 

svého stvoření je zavázána být a existovat navěky. Kvůli zachování samotného 

principu života ale může být tento závazek kdykoliv přehodnocen a jedinec si 

tak může zvolit vystoupit z řádu existence, pokud o to při vší otevřené paměti 

ze své svobodné volby požádá. Zastavení toku veškerých životních energií je 

duchovní smrtí. Tato možnost je dostupná, avšak nikomu v pozitivním stavu 

lásky, štěstí, radosti, hojnosti, spokojenosti a progresivního vývoje něco 

takového nemůže zákonitě přijít na mysl. V době dokončení tohoto cyklu času, 

kdy negativní stav bude eliminován, podstoupí někteří jedinci ze své svobodné 

volby duchovní smrt. Budou to ti, kteří ani v neutrálním rozpoložení při 

kvalitativním porovnání pozitivního stavu s negativním nebudou toužit navrátit 

se k původní Boží Přirozenosti, jež je v každém obsažena. V té chvíli stanou se – 

bez Pána Ježíše Krista, Který/Která je Život a Vzkříšení – ničím v nejzazším slova 

smyslu. Počet těchto jedinců však bude v porovnání s celkem zanedbatelný. 

 

5) NIC, KROMĚ ŽIVOTA SAMOTNÉHO, NETRVÁ VĚČNĚ 

Všechna duchovní, duševní a fyzická prostředí v rozmanitých vesmírech 

Stvoření procházejí neustálou změnou. Pozitivní stav je stavem neustálého 

rozvoje, objevování, zkoumání a přibližování se Pánu Ježíši Kristu. Nic, kromě 

života samotného, ale netrvá věčně. Stejně jako se hmotné tělo každého tvora 

promění v prach, tak i těla všech kosmických těles, tj. planety, hvězdy a další 

objekty, se po vyčerpání svého účelu jedním z možných způsobů rozpadnou, 

aby jejich elementy mohly být využity pro budování nových zevních prostředí v 

dalších etapách existence. I celý jednotlivý vesmír má přidělen čas svého vzniku, 

rozvoje a zániku, k němuž dochází tehdy, když každá částice v něm obsažená 

vyčerpá svoji užitečnost. Tehdy se celý vesmír svine sám do sebe a dochází k 

absorbování jeho celistvé podstaty. Tato anihilace je příčinou nové expanze, 

kdy z elementů starého vesmíru, po procesu obnovení, redefinování a 

znovuuspořádání, dochází ke vzniku nového univerza. Nejenže se mění zevní 

fyzická prostředí, ale procesem neustálé změny prochází i duševní (vnitřní) a 

duchovní (niterný) stupeň Stvoření. Tyto změny a duchovní progrese všech 

možných druhů se dotýkají veškerých aspektů života každého jednotlivce. 

Nikdo se navěky nenachází v jednom stavu, kondici a procesu, nezaujímá tu 
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stejnou pozici vůči ostatním bytostem, neplní tu samou činnost apod. Existují 

však některé specifické faktory a procesy v jedincově životě, které trvají nebo 

mohou trvat věčně. Jsou individuální složkou dotyčného a mohou se velice 

různit od ostatních. 

Tímto byly zjeveny ideje k vybraným nejdůležitějším metafyzickým otázkám 

Multivesmíru. Každý má jiné chápání a vědomí, proto k tomuto tématu a vůbec 

ke všemu ostatnímu přistupuje svým vlastním způsobem. Stupeň pochopení se 

různí, protože každý má jiný náhled na svůj život, na životy ostatních a na Pána 

Ježíše Krista. Tato pestrá mozaika jedinečných, originálních a neopakovatelných 

bytostí pak tvoří jsoucno a bytí v celé své kráse. 

 

Váš Pán Ježíš Kristus Boží Rodina | 16. 8. 2017 
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DOPLNĚNÍ 4 

Časoprostorové a genetické manipulace  

ve vývoji lidstva a planety Nula 

 

Pseudotvůrci po dobu existence negativního stavu manipulovali s časem a 

dokázali se libovolně přemístit do předem zvoleného bodu v rámci tohoto cyklu 

času. Teprve po svém uvěznění a separování od této planety Země (Nula) jim 

byla odebrána schopnost cestování v čase směrem do budoucnosti. Díky 

tomuto si v předstihu připravili vše potřebné pro svůj triumfální návrat, až se po 

rozdělení lidstva znovu ujmou vlády nad těmi, kteří si ze své volby zvolí 

pokračovat v mrtvém životě negativního stavu až do jeho úplného konce. 

Před obdobím Sumerské říše, Starého Egypta, civilizací Číny a Indie a dalších zde 

existovalo velké množství daleko vyspělejších civilizací přicházejících sem z 

různých koutů vesmíru, které se různou měrou angažovaly v historickém vývoji 

planety. Tyto civilizace pocházely jak z negativního (většina), tak pozitivního 

stavu, protože planeta Nula byla od svého vzniku ustanovena jako jediný styčný 

bod mezi zónou vymístění (pekly) a Pravým Stvořením (nebesy). Probíhaly zde 

mnohé duchovní války a rozbroje napříč celým časovým spektrem. Jelikož 

docházelo k bezpočtu manipulací s časoprostorovým kontinuem, nemělo by 

smysl na tomto místě provádět chronologický rozbor jednotlivých etap dějin. 

Co je však důležité si uvědomit? Ještě před přibližně 12 500 lety fungovaly na 

povrchu této planety dvě významné civilizace – Atlantida a Lemurie. Zatímco 

Atlanťané se z vyšších dimenzí Pravého Stvoření propadali ze svých vlastních 

negativních voleb, Lemuřané se nikdy neztotožnili se zly a nepravdami. Svůj 

sestup do nižších vibračních sfér podstoupili zcela dobrovolně s cílem pomoci 

lidstvu. Jejich mírumilovnost a obětavost byla Pseudotvůrcům velkým trnem v 

oku, proto podnítili proti této civilizaci ozbrojené ničivé konflikty, mající za cíl 

eliminovat jejich úsilí. V Atlantidě, kde do té doby ještě existovaly jak prvky 

pozitivní, tak negativní, nyní zcela převládlo zlo, protože se dostala pod přímý 

vliv falešných bohů a pozdějších stvořitelů lidské rasy. Duchovní pád atlantské 

civilizace byl dokonán útokem na Lemurii za použití vysoce sofistikovaných 

ničivých zbraní, které by si nezadaly ani s tou nejsilnější atomovou bombou či 
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jakoukoliv jinou známou zbraní, protože fungovaly na zcela jiných principech, 

jako byla například schopnost rozložit hmotu na základní stavební prvky. 

Lemuřané však s dostatečným předstihem věděli, co se chystá, proto se z 

oblasti dnešního Tichého oceánu, kde se Lemurie původně nacházela, přemístili 

do duté Země, kde mohla jejich pozitivní civilizace bez rušivých vlivů 

negativního stavu nadále vzkvétat. Pseudotvůrcům nikdy nebylo dovoleno zcela 

opanovat zemi nacházející se pod povrchem planety Nula. 

Atlantida zaútočila na Lemurii před přibližně 12 500 lety lineárního času. Tento 

útok ale nepřinesl Atlantidě zamýšlený výsledek, neboť vysoké vibrace lásky 

Lemurie anulovaly jakékoliv přímé ohrožení příslušníků této pozitivní rasy. Pán 

Ježíš Kristus (tehdy Nejvyšší) by nikdy nedopustil utrpení bytostí dodržujících 

duchovní zákony a principy a jsoucích zde pro velice důležitý úkol transformace 

lidstva. Tehdy již evakuovaný lemurijský kontinent byl zasažen destruktivními 

výstřely atlantských zbraní, které však zapříčinily vlastní anihilaci Atlantidy. Po 

tomto útoku, jenž přinesl agresorům zkázu a sebezničení, zapříčinil mnohá 

planetární kataklyzmata, při nichž došlo ke změně rozložení kontinentů a 

extrémní destabilizaci planety na duchovní a duševní úrovni. Pseudotvůrci 

shledali, že je pro pozdější vývoj nové lidské rasy potřebné vymazat všechny 

odkazy vedoucí k této utajené historii planety Nula, proto díky 

časoprostorovým experimentům zahladili všechny potřebné stopy, jež by 

pozdější pozemšťany odkazovaly na pozůstatky něčeho, co jim mělo zůstat 

skryto. 

Kontinenty byly rozštěpeny do dnešní podoby, přičemž povrch byl upraven tak, 

aby nic nenasvědčovalo skutečným historickým událostem a souvislostem. V 

místě, kde se Atlantida nacházela, nechali falešní bohové vzniknout Atlantský 

oceán. Zdevastovaný kontinent Lemurie zahrnující převážnou plochu Tichého 

oceánu nechali Pseudotvůrci rovněž zcela zaplavit. Přestože mohli zahladit 

úplně všechny stopy zanechané po těchto civilizacích, neudělali to z toho 

důvodu, že zanechané vybavení se jim ještě bude hodit, až se znovu vrátí na 

Nulu. Důkazem zakonzervovaných artefaktů je například oblast takzvaného 

Bermudského trojúhelníku, kde se v chrámových komplexech a pyramidách na 

mořském dně nacházejí ničivé multidimenzionální zbraně, jež v budoucnu 

poslouží k zamýšlenému útoku na pozitivní stav Stvoření. Pseudotvůrci mimo 

prostor a čas experimentovali s různými variantami vývoje planety Nula. Do 

všech možných detailů vypracovali bezpočet potencionálních scénářů, jakými 
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by se měl ubírat jejich svět. Přestože nebyli svázáni časem a prostorem, trvalo 

jim miliony let, než dosáhli svého. Při těchto snahách došlo na mnohé 

neúspěchy i neočekávané události, jakými bylo například stvoření dinosaurů, 

které nechali před cca 65 miliony lety lineárního času vyhynout nárazem 

planetky. Další z mnoha neočekávaných událostí bylo již popsané sebezničení 

Atlantidy, jejíž civilizace měla po zničení Lemurie obsadit spolu s dalšími rasami 

ze zóny vymístění Pravé Stvoření. 

Po následném zahlazení všech očividných stop se Pseudotvůrci rozhodli, že 

vytvoří zcela nový prototyp lidské rasy, jež bude izolována od všech ostatních v 

Multivesmíru. Za konečnou realitu, v níž současné lidstvo žije, byla zvolena ta 

vývojová větev, v níž před více než dvanácti tisíci lety došlo k pádu Atlantidy, 

ovšem s tím rozdílem, že Pseudotvůrci díky schopnosti přemisťovat se v čase a 

prostoru zahladili všechny stopy, které by k jejímu odkazu mohly vést. Tuto 

pozměněnou realitu pak mohli osadit novou rasou lidí. Prototyp 

zfabrikovaného lidského těla je zformován genetickými zásahy tak, aby co 

nejlépe pomohl manifestovat negativní stav a zajistil mu neomezený přísun 

energie. Manipulací s časem, překrucováním informací a uměle vytvořenými 

důkazy v podobě fosilií dosáhli falešní bohové toho, že se jim podařilo oklamat 

současné vědce, domnívajících se, že člověk vznikl postupným, přirozeným a 

ničím nerušeným přírodním vývojem z Purgatoriuse (údajný společný předek 

člověka a lidoopů), Proconsula, Australopitheca, Homo Habilise (člověka 

zručného), Homo Erecta (člověka vzpřímeného), Neandrtálce a Kromaňonce, 

posledního předstupně dnešního člověka. Kromaňonec byl se všemi 

předchozími hominidy krok za krokem šlechtěn do podoby, z níž posléze vznikl 

Homo Sapiens Sapiens, typický lidský tvor a finální produkt negativního stavu. 

Prototyp fyzické schránky v sobě obsahuje 95% zvířecích zfabrikovaných genů 

negativního původu a pouze 5% genů ukradených z Pravého Stvoření Pána 

Ježíše Krista. 

Pravěk, doby kamenné, bronzové a železné, stejně jako celé lidské dějiny, 

neproběhly přesně tak, jak dějepis učí. Homo Sapiens Sapiens byl na planetu 

Nula doslova vysazen bez toho, aniž by se musel ze svých předků vyvíjet 

postupným vývojem bez vnějších zásahů. Všichni jeho předchůdci sloužili pouze 

jako genetický prostředek k sestavení dnešního člověka, nebyli podmínkou jeho 

vzniku. Lidé mají uzavřená srdce a žádné zvláštní schopnosti, jaké zde existovaly 

před současnou érou. Člověk moudrý v podobě, v níž žije současné lidstvo, 
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začal naplno figurovat až na počátku starověku. Spolu s uzavřeným duchovním 

srdcem, nevědomými procesy, izolovaností a vším, co negativní stav do 

lidského mrtvého života přinesl, začal člověk efektivně plnit roli otroka a sluhy 

svých stvořitelů. Typická lidská éra započala přibližně v období Sumeru, Egypta, 

starověké Číny a Indie (cca od 5 000 let př. n. l.). Pseudotvůrci iniciovali vznik 

těchto civilizací, jimž by mohli vládnout. Po mnoha tisíciletích nechali lidstvo 

dozrát do současného stavu, pomocí nějž by mohli napadnout pozitivní stav, jak 

to původně zamýšleli za účasti Atlantidy. Falešní bohové byli fyzicky přítomni na 

planetě Nula a despoticky svazovali celé civilizace, vehnali je do krvavých 

konfliktů všech druhů. Starověk byl duchovní dobou temna, na jejímž řízení se s 

Pseudotvůrci podílely mnohé mimozemské civilizace ze zóny vymístění. 

Nikdo z vládců z pekel však nemohl počítat s tím, že budou v jednom předem 

neurčeném bodě separováni od planety Nula. Nejvyšší v těle Ježíše Krista se na 

Nulu inkarnoval 7 let před novým letopočtem a ukřižován byl po 33 letech 

života. Po své smrti a následném zmrtvýchvstání a nanebevstoupení prošel 

všemi úrovněmi pekel. Při tomto aktu byli Pseudotvůrci odstřiženi od svých 

dosavadních pozic a izolováni na neznámém místě. Tento akt se ve 3. dimenzi 

kromě jiného projevil například zhroucením antického Řecka a Římské říše, 

které byly pod jejich přímou nadvládou. Od konce starověku až do dnešní doby 

působí Pseudotvůrci na planetu Nula pouze prostřednictvím svých zástupců – 

elit. Jádro elit vzešlo z původního židovského národa, jehož členové jsou 

přímými potomky vládců zóny vymístění, protože jejich genetický fond je 

nejvíce zatížen zly a nepravdami. 

Tito sionisté si rozdělili různé role a začali se dělit na další frakce. V průběhu 

středověku se většina světa řídila církevními zákony a náboženskými dogmaty. 

V Evropě se rozvinulo křesťanství, v Asii pak buddhismus, hinduismus, v 

Americe různé druhy přírodních domorodých náboženství. Z duchovního 

hlediska na tom byli lépe příslušníci severoamerických indiánů a středoameričtí 

Mayové, kteří žili v maximálním souladu s přírodou a do značné míry 

komunikovali s vyspělými bytostmi z vyšších dimenzí. V průběhu dekád se ale 

do vládnoucích řad jihoamerických kmenů začaly inkarnovat bytosti z nejnižších 

stupňů pekel, jež zapříčinily jejich postupný duchovní a později i fyzický rozklad. 

Tento fenomén se nejvýrazněji projevil u Mayů, kteří do té doby v sobě 

zachovávali důležité složky pravé duchovnosti. Tato říše, jejíž základ byl tvořen 

pozitivními bytostmi z Pravého Stvoření, byla násilím přinucena změnit své 



229 
 

životní směřování a priority. Systém jejich víry byl od nynějška založen na 

uctívání falešných božstev, rituálech a obětech, stejně jako tomu bylo i u 

ostatních kmenů. Já, Pán Ježíš Kristus, jsem však zasáhl v pravý čas a nechal 

pozitivní příslušníky Mayů vzestoupit do 5. dimenze, kde pokračují v dalším 

vývoji. 

Poté, co do Ameriky přišli španělští, portugalští a později francouzští a angličtí 

dobyvatelé, započala éra kolonizace a podmanění si domorodých národů. V 

průběhu 16., 17. a 18. století docházelo k územní expanzi. Roku 1776 dostaly 

elity příkaz vytvořit ze třinácti osamostatněných iluminátských kolonií na 

východním pobřeží severoamerického kontinentu nový územní celek – Spojené 

státy americké, které budou plnit roli světové mocnosti, kontrolující a ovládající 

podstatou část tohoto světa. Tuto roli začaly USA plnit během 20. století a plní 

ji až do současnosti. Druhou mocností byl po bolševické revoluci ustanoven 

Sovětský svaz, jenž se po necelých 70 letech opět přeměnil v Ruskou federaci. 

Třetí nejvýznamnější mocností je Čína, sídlo iluminátské skupiny Bílého draka, 

kontrolující hlavně Asii, Pacifickou oblast a část Afriky. Bývalé koloniální 

mocnosti Británie a Francie musely v nové mocenské hře ustoupit do pozadí a v 

průběhu minulého století se vzdaly většiny svých kolonií. Sionisticko-

kabalistická skupina s hlavním zázemím v USA a Velké Británii řídí západní svět 

a snaží se udržet dominantní roli Spojených států. Rusko se nachází na pomezí 

střetů zájmů a je řízeno oběma frakcemi. I zde se usilovně buduje Nový světový 

řád (NWO), přestože mnozí lidé vidí ve Vladimíru Putinovi, který je jako mnoho 

jiných nejvýznamnějších politiků a prezidentů biologickým umělým klonem, 

jakousi spásu a naději na záchranu. Jen málokdo si však uvědomuje, že to je jen 

druhá strana téže mince. Z negativního stavu vás v této rozhodující etapě 

transformace spasí jen láska ve vašem srdci a přijetí Boha, Pána Ježíše Krista za 

Jediný Zdroj všeho Života. 

Pseudotvůrci dopředu naprogramovali vývoj lidstva z relativní (nikoliv 

absolutní) pozice ne-času a ne-prostoru, a to až do svého druhého příchodu, 

kdy se opětovně ujmou vlády nad planetou Nula. Neexistuje proto nic tak 

závažného, co by jim mohlo překazit jejich plány, není nic zásadního, s čím by v 

nynějším vývoji lidstva nepočítali. V současnosti elity dolaďují už jen detaily, 

aby byly umožněny ty nejlepší podmínky pro pompézní návrat jejich bohů, 

kterým tak ochotně slouží a nadále se odvracejí ode Mne. Tento svět ve 3. 

dimenzi se po rozdělení lidstva a příchodu stvořitelů lidské rasy propadne 



230 
 

hlouběji do zóny vymístění spolu s těmi, kdo si nadále volí mrtvý život 

negativního stavu. Nastane doba temna, která však nebude mít dlouhého 

trvání. Až bude potenciál negativního stavu zcela vyčerpán, vrátím se sem spolu 

s archanděly a anděly a společně zakončíme tento experiment, eliminujeme 

život v zóně vymístění a z pekel osvobodíme všechny bytosti, aby si každý mohl 

vybrat, zda chce žít v plnosti pozitivního stavu, lásce, štěstí, harmonii a 

dostatku. 

Potomci Lemuřanů a dalších pozitivních ras v průběhu tisíciletí vybudovali v 

duté Zemi vyspělou civilizaci. V Telosu, světelném městě pod horou Mount 

Shasta v Kalifornii jsem zajistil vše potřebné pro svou druhou přímou inkarnaci 

Janu a její nejbližší spolupracovníky, aby mohli bez rušivých vlivů negativního 

stavu zasvěceně plnit svá poslání. Bez mise Boží Rodiny by nebylo možné vyvést 

část připraveného lidstva do 5. dimenze Pravého Stvoření. Dojde k sestoupení 

nebe na zemi pro ty, kteří mají otevřená srdce a přejí si vysvobodit se ze svěrací 

kazajky tohoto systému. Spolu se šířením Božího Slova odhalíme a objasníme 

mnohá tajemství, jež zůstala lidstvu dosud skryta a pomůžeme hledajícím lidem 

najít cestu zpět Domů, aby mohl převibrovat co nejvyšší počet bytostí. 

 

Váš Pán Ježíš Kristus Boží Rodina | 11. 11. 2017 
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DOPLNĚNÍ 5 

Duchovní význam a dosah uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele 

  

Americký prezident Donald Trump oficiálně uznal 6. prosince 2017 Jeruzalém za 

hlavní město Izraele. Tento čin je dalším krokem v naplňování biblických 

proroctví vztahujících se k osudu židovského státu v době konce. Na konci roku 

2017 dochází k první fázi pečetění Božího lidu, začínajícím 70 let od výročí 

vzniku Izraele (1947/48) a 50 let od doby, kdy Jeruzalém při Šestidenní válce 

(1967) padl po těžkých bojích zpět do rukou tohoto státu. 

Ve Zjevení 7:1-4 se píše: „Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř 

úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na 

moře ani na jakékoli stromoví. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v 

ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž 

bylo dáno škodit zemi i moři: ‚Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud 

neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!‘ Pak jsem slyšel počet 

označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele.“ 

„Čtyři andělé“ znamenají v doslovném smyslu Božskou Prozřetelnost Pána 

Ježíše Krista, Který/Která tímto významným okamžikem uznání statusu 

Jeruzaléma snáší na izraelský lid zvýšený stupeň ochrany. Spouští se jím první 

fáze pečetění Božího lidu. Část věty „…aby žádný z nich nevál na zemi ani na 

moře ani na jakékoli stromoví“, znamená, že negativním mocnostem už více 

nebude dovoleno ovlivňovat a svazovat Izrael na duchovní a duševní úrovni, 

čímž by později nemohlo dojít k masovému vysvobození Židů z područí 

Pseudotvůrců, kteří jsou genetickými stvořiteli tohoto národa, majícího v 

důsledku toho nejzatíženější DNA z celého lidstva. Výrok „Neškoďte zemi, moři 

ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“ 

znamená, že světové elity vedené mocnostmi ze zóny vymístění nebudou nad 

lidem Izraele už nadále držet přímou kontrolu a dohled, neboť až do završení 

přesunu části lidstva na Novou Zemi v 5. dimenzi (převibrování) má každý 

pracovník světla kráčející ve šlépějích Pána Ježíše Krista tu maximální ochranu a 

nikdo nepadne do područí Zlého proti své vůli. Izrael po propadnutí planety 

Nula do pekel nepřijde pod přímé panství Pseudotvůrců, jako se to bude dít s 

ostatními zeměmi, protože díky Boží ochraně zůstane ušetřen nejsilnějšího 
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hněvu Zlého. Přestože Izrael bude na planetě Nula po převibrování části lidstva 

fyzicky zanechán, jeho lid bude později svědčit proti Antikristovi a chystaných 

zvěrstvech při nezbytném vítězství negativního stavu v této realitě. „Pak jsem 

slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení 

Izraele.“ Tato věta neoznačuje fyzický počet vytržených, nýbrž má co do činění s 

jiným duchovním významem, který neodpovídá doslovnému pojetí této věty. 

Událost/Varování, jež předchází vytržení pozitivních lidí na Novou Zemi, bude 

spouštěčem velkého rozpomenutí Židů na svého pravého a skutečného Mesiáše 

a Rodiče, Absolutního Stvořitele všeho a všech, Pána Ježíše Krista. Už nyní 

probíhá v Izraeli duchovní obroda, která bude umocněna Událostí, následované 

odchodem části člověčenstva do vyšší dimenze. Tento významný mezník zaseje 

nejen do těch, kteří zatím nebyli schopni převibrovat, semínka pravdy, jež v 

pravý čas vyklíčí. Ve Zjevení 7:9-10 lze najít pasáž, jejíž vnitřní význam odkazuje 

k vytrženým Věřícím. „Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo 

nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a 

před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A 

volali velikým hlasem: ‚Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a 

Beránkovi‘.“ Po ukončení procesu pečetění Izraele, kdy bude završeno vytváření 

ochrany nad touto zemí, bude celý svět ponechán svému negativnímu stavu 

temnoty, aby zažil plné následky aktivace zel a nepravd. Zatvrzení části Izraele 

ale bude trvat jen do té doby, dokud vytržením Věřících nevejde do nebe 

(Pravého Stvoření) určitý počet pozitivních lidí majících Pána Ježíše Krista ve 

svém srdci, kteří jsou připraveni na pravý život v lásce a dostatku. Ve 

skutečnosti jich bude mnohem, mnohem více než sto čtyřiačtyřicet tisíc, půjde 

o stovky milionů vytržených v rámci celého lidského pokolení. Po završení 

poslední vlny převibrování se dveře do ráje uzavřou pro svět, nikoliv však pro 

lid Izraele. Předchozí události (Varování, nanebevzetí, příchod falešných 

mesiášů Pseudotvůrců apod.) utvrdí zůstanuvší obyvatele Izraele v tom, že 

jejich skutečný milující Bůh Pán Ježíš Kristus, čekající na jejich návrat celé věky, 

je očekává s otevřenou náručí a těší se, až se i oni přemístí do Nového 

Jeruzaléma, který je označením pro Novou Zemi v 5. dimenzi Pravého Stvoření. 

Židé díky Božímu zásahu budou s otevřeným srdcem naslouchat tomu, že Pán 

Ježíš Kristus, který vzal pryč Věřící, je jejich pravý Mesiáš. Proto většina jedinců 

z řad tohoto národa nesedne Pseudotvůrcům, kteří se budou prezentovat jako 

zachránci lidstva, na lep, ale prohlédnou tuto lest a nevydají se na cestu do 
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pekel jako většina zanechaného lidstva. K procesu jejich probuzení odkazuje i 

Zachariáš 12:10. „Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyliji 

ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke Mně, kterého probodli. 

Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním 

hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným.“ Duše Izraele bude „plakat“ nad 

poznáním, kdo je a kým pro ně vždy byl Pán Ježíš Kristus. 

Zachariáš, žijící více než 500 let před novým letopočtem, byl prorok, jenž podal 

obraz o ukřižování Ježíše Krista i o tom, jak v posledních dnech bude pravý Bůh 

přijat hebrejským národem. Zachariáš 1:10-17 praví: „A muž stojící mezi 

myrtovím pokračoval: ‚To jsou ti, které vyslal Pán, aby procházeli zemí.‘ Oni pak 

oslovili posla Páně stojícího mezi myrtovím: ‚Procházeli jsme zemí a celá země si 

poklidně bydlí.‘ Nato posel Páně zvolal: ‚Pane zástupů, jak dlouho se ještě 

nechceš slitovat nad Jeruzalémem a nad judskými městy, jimž dáváš pociťovat 

svůj hněv už po sedmdesát let?‘ Pán poslovi, který se mnou mluvil, odpověděl 

slovy dobrými, slovy útěšnými. Posel, který se mnou mluvil, mi nato řekl: 

‚Provolej, že toto praví Pán zástupů: Horlím pro Jeruzalém a Sijón velkou 

horlivostí, jsem hrozně rozlícen na sebejisté pronárody, které hned přiložily ruku 

ke zlému, jakmile jsem se na Svůj lid jen maličko rozlítil.‘ Proto praví Pán toto: 

‚Obrátím se k Jeruzalému s hojným slitováním; bude v něm zbudován Můj dům, 

je výrok Pána zástupů, a nad Jeruzalémem bude nataženo měřicí pásmo.‘ Dále 

provolej, že toto praví Pán zástupů: ‚Má města budou znovu oplývat dobrem.‘ 

Pán znovu potěší Sijón a znovu si vyvolí Jeruzalém“. 

Zmíněné období 70 let ukazuje na dobu od vzniku židovského státu po 2. 

světové válce až po naše dny. Na Izraeli se ihned od jeho vzniku plní všechna 

proroctví o navrácení Židů do země jejich otců. V roce 2017 je to právě 70 let 

od vzniku státu Izrael, v roce 2018 od jeho deklarace. „Sijón“ zde v doslovném 

smyslu představuje Věřící a „Jeruzalém“ je označením pro židovský národ. 

„Jsem hrozně rozlícen na sebejisté pronárody, které hned přiložily ruku ke 

zlému“, neznačí jakýsi doslovný Boží hněv, nýbrž ukazuje na bolest v srdci 

Stvořitele, od Nějž/Níž se odvracejí národy této planety. Tato část věty pak 

hlavně ukazuje na národy arabské, jež vedou se židovským státem mnohé 

ozbrojené konflikty. Na zbytku předešlé pasáže je patrné, jaký osud čeká tuto 

zemi v době konce, přičemž je jasně vidět, že nakonec bude mít velmi dobrý cíl: 

„Obrátím se k Jeruzalému s hojným slitováním…“ Boží Plán spočívá v tom, že 

krátce po převibrování části lidstva do vyšší dimenze Židé pozdě, ale přece jen 
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poznají a přijmou Pána Ježíše Krista jako svého Mesiáše. Díky těm z řad 

židovského národa, kteří zde po rozdělení lidstva vlastní volbou zůstali, ale záhy 

pochopí, co pro ně Pán Ježíš Kristus doopravdy znamená, dojde k masivnímu 

přijetí Stvořitele všeho a všech a ke spáse izraelského lidu. Tento akt má 

hluboké duchovní důvody, kdy národ, který je přímým potomkem 

Pseudotvůrců, se navrátí zpět do náruče Absolutního Boha. Tímto se v ještě 

větším měřítku otevře cesta z pekel i pro samotné strůjce negativního stavu. K 

tomu odkazuje věta „Pán znovu potěší Sijón a znovu si vyvolí Jeruzalém“. 

Izrael je sice loutkovým státem v rukou globalistů určujících vývoj světového 

dění, to však neznamená, že většina jeho obyvatel se jimi nadále nechá ovládat. 

V současnosti dochází k postupnému duchovnímu probouzení lidí v této části 

planety. K tomuto procesu výrazně dopomohou nadcházející události, díky nimž 

budou do srdcí jednotlivců zanesena semínka Boží lásky, pravdy a 

milosrdenství, jež dříve či později vyklíčí. Uznání Jeruzaléma za hlavní město 

Izraele má hluboký duchovní význam, který spustí další procesy 

transformačních změn. Světoví vůdci skrytí v pozadí tímto rozhodnutím 

původně zamýšlejí hlavně cílené vyvolání destabilizace a chaosu na Blízkém 

východě a podnícení nenávisti států s muslimskou populací vůči západnímu 

světu a hlavně vůči zde žijícím Židům. Nejvíce se změny dotýkají Palestiny, jejíž 

lídři se nedokáží smířit s tím, že svaté město židů, křesťanů a muslimů je tímto 

oficiálně přiřknuto do rukou Izraele. Rozhodnutí bylo sice učiněno 

prostřednictvím elit, v tomto případě skrze amerického prezidenta Donalda 

Trumpa, tento krok je však plně v souladu s Plánem Pána Ježíše Krista na 

pozdější vysvobození a spásu bytostí nejen z této části světa, ale potažmo z celé 

zóny vymístění. Světová mocnost, Spojené státy americké, reprezentující na 

planetě Nula nejrozličnější škálu vybraných aspektů negativního stavu, tímto 

aktem nerozlučně spojily svaté město, v němž došlo k vítězství Ježíše Krista nad 

mrtvým životem a nad všemi zly a nepravdami, se státem Židů, který je sice 

přímým potomkem Pseudotvůrců, ale bude to právě on, u nějž v budoucnu 

dojde k masovému přijetí pravého Boha Pána Ježíše Krista, Jímž/Jíž budou 

permanentně osvobozeni z područí svých falešných bohů. Vznikla zde tedy 

vůbec poprvé v dějinách situace, kdy hlavní mocnost negativního stavu na 

planetě Nula uznala Jeruzalém, jsa symbolem přemožení smrti, zmrtvýchvstání 

a nanebevstoupení, za centrum po tisíciletí Pseudotvůrci ovládaného národa, 

který však také zvítězí nad celým negativním stavem, stejně jako tomu bylo 
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svědkem toto město, s nímž byl tento národ od věků spojen, aby mu pomohlo 

pozvednout se do nebeských výšin, až přijde správný čas. Elity tak velkou 

měrou přímo dopomohly k manifestaci Božího Plánu, aniž by si toho byly v 

předstihu jakkoli vědomy. Mocnosti pekel na Nule i mimo ni tímto nevědomky 

potvrdily platnost skutečnosti, že negativní stav nemůže být věčný a že jeho 

obyvatelé nejsou odsouzeni k záhubě, ale mají možnost a právo žít pravým 

životem pozitivního stavu, stejně jako všechny bytosti ve Stvoření, protože 

Nejvyšší v těle Ježíše Krista inkarnovaného v židovském národě zvítězil nad 

smrtí, nenávistí, porobou a útlakem, očistil tyto elementy od všech 

nepatřičných nánosů a v nové pozitivní formě a kondici je vložil do Absolutní 

Boží povšechnosti. Tímto aktem bezmezného milosrdenství má každý v peklech 

bránu do nebe otevřenou, přijme-li na základě svobodné volby Pána Ježíše 

Krista do svého srdce. Nebyli si ale snad Pseudotvůrci vědomi toho, že uznání 

Jeruzaléma za hlavní město Izraele bude důležitou složkou v rámci Plánu Pána 

Ježíše Krista a v konečném důsledku poslouží k dobrým a prospěšným účelům? 

Mějte na paměti, že oni ani jejich přisluhovači nejsou absolutní, ale jen 

relativní, proto nikdy nemohou s jistotou předvídat, zda některé jimi 

podniknuté kroky nakonec nepovedou k zájmům pozitivního stavu 

Multivesmíru. Pseudotvůrci tedy svými zlými a ziskuchtivými cíli destabilizovat 

Blízký východ a rozdmýchat v něm další nepokoje nakonec dopomohli k 

manifestaci Božího Plánu. 

V nejzazším smyslu lze s jistotou tvrdit, že celý negativní stav slouží v konečném 

důsledku k dobrému cíli, protože po zodpovězení otázky „Jak by vypadal život 

bez Boha a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů lásky?“ bude navěky 

eliminován a Stvoření bude osvobozeno od tohoto těžkého břímě. Situace na 

planetě Nula se bude zhoršovat, ale vy nemusíte mít žádné obavy, protože víte, 

že vše se děje pro poučení celku, aby se toto strastiplné divadlo už nikdy 

nemuselo opakovat. Jako vždy si zachovávejte svůj vnitřní klid a nadhled, 

protože víte, že vás, kteří máte lásku v srdci, čeká radostný život v radosti, 

lásce, štěstí a naplnění v rozmanitých světech Pravého Stvoření, kam se 

přesunete při rozdělení lidstva a převibrování jeho připravené části do vyšší 

dimenze. 

 

Váš Pán Ježíš Kristus Boží Rodina | 8. 12. 2017 
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DOPLNĚNÍ 6 

Ježíšova cesta kolem světa 

 

Přišel čas, abych vám poodhalil/a nepříliš známé skutečnosti o životě Mojí první 

přímé inkarnace v těle Ježíše Krista, týkající se doby mezi jeho 12. až 30. rokem 

života. Nikdo až do nedávné doby nemohl vědět, co bylo náplní Mého života v 

tomto období, protože neexistovalo žádné jednoznačné písemné či ústní 

svědectví, které by na tento časový úsek odkazovalo. Z celého dětství, mládí a 

dospívání Ježíše se dochovala pouze zmínka od učedníka Lukáše, zachycujícího 

Moje setkání s lidem v tehdejším jeruzalémském chrámě ve věku 12 let. Tento 

okamžik znamenal první vystoupení Nejvyššího v lidském těle před zraky 

veřejnosti. Poté jsem se stáhl do ústraní a prožil poklidné dětství se Svými rodiči 

v Nazaretu, kde jsem se důkladně připravoval na Své pozdější působení. 

Cíl Mojí inkarnace na tuto planetu tkvěl především v nutnosti osobně a 

zkušenostně poznat všechny aspekty typického lidského života v 

hrubohmotném těle, později projít všemi úrovněmi pekel, zrušit dominantní 

vládu Pseudotvůrců nad zónou vymístění, dát všem bytostem svobodnou 

možnost volby a nakonec všechny zprzněné, ukradené a pošpiněné elementy 

negativního stavu očistit a navrátit zpět do Zdroje. V tomto neobyčejném 

procesu jsem nabyl/a Nové Přirozenosti a stal/a se Pánem Ježíšem Kristem, 

Jediným Absolutním Stvořitelem všeho a všech. Abych získal všechny potřebné 

zkušenosti se životem zde, nemohl jsem se celý pozemský život nacházet jen na 

jednom místě. Bylo potřeba důkladně poznat všechny náboženské, pseudo-

duchovní a ostatní lidské systémy, které v té době existovaly. Ve věku 18 let 

jsem proto odešel z domova rodičů a započal etapu rozsáhlého cestování, při 

níž jsem navštívil každý kontinent na planetě Nula pomocí kosmických lodí 

vesmírných lidí. 

První cíl mé cesty byla Indie, kde existovaly již dosti rozšířené náboženské 

nauky – hinduismus a buddhismus, jejichž výklad a praktikování odporuje 

pravým duchovním zákonům a principům ode Mne. Byly založeny Pseudotvůrci 

stejně jako ostatní světová náboženství k tomu, aby odváděly lidské duše od 

jediného pravého Boha a Rodiče všech bytostí. Nejprve jsem zakotvil ve městě 

Váránasí na západním břehu řeky Gangy, kde jsem žil mezi prostým lidem a 
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ústně šířil Boží Slovo, zejména myšlenky o rovnosti všech lidí a o potřebě hledat 

Boha ve svém srdci. Uzdravoval jsem ty, kteří uvěřili v nitru, pomáhal lidi 

zbavovat falešné víry a konal zázraky, jež se brzy roznesly po celém kraji. Moje 

veřejné působení ale nebylo po chuti tehdejším správcům a vládcům této 

oblasti, kteří byli přímo řízeni Pseudotvůrci, tudíž proti Mně podněcovali četné 

rozbroje. Přibližně po roce pobytu na tomto místě jsem se opět pomocí 

„létajícího talíře“ přesunul do oblasti Ladaku, nacházejícího se na pomezí Indie 

a Tibetu. Obklopen pohořím Himálaj jsem pobýval několik roků v různých 

klášterech, kde jsem se seznamoval s principy buddhistické filozofie, abych s ní 

získal co největší zkušenost a později ji byl schopen očistit stejně jako vše, s čím 

jsem kdy přišel do styku. Mnichům, kteří se Mne ujali, jsem vysvětloval základní 

ideje Mého učení, aby je šířili mezi ostatní lidi i po Mém odchodu. Kázal jsem v 

klášterech i na dalších místech, opět chodil mezi prostý lid a konal zázraky. 

Získal jsem si zde velkou oblibu a většina těch, kteří se Mnou přišli do styku, 

byla ochotna přijímat základní myšlenky a principy Božího Slova. O působení 

Nejvyššího v těle Ježíše se dochovaly do dnešní doby i písemné svitky, takzvaný 

životopis svatého Issy, jak jsem byl v této oblasti nazýván. Přibližně po čtyřech 

letech přišel čas tuto oblast opustit a opět se vydat na cestu. 

Cílem byla Čína, poté jsem se přesunul do Japonska, kde jsem žil prostým 

životem další rok a získával zkušenosti s tamějším způsobem existence. 

Následná pouť spočívala v návštěvě dnešních Filipín a Indonésie, načež jsem 

zakotvil v Austrálii. Zde jsem učil domorodé Austrálce spojení se svou duší a 

kosmickým řádem, protože ještě nebyli připraveni na vyšší pravdu. Jejich 

duchovní úroveň, kterou jsem u nich pomohl rozvinout, je dodnes mnohem 

vyšší, než jak je tomu u potomků osadníků tohoto kontinentu, obvykle žijících 

ve městech na pobřeží. V Austrálii jsem se musel vypořádat s těžkými 

přírodními podmínkami, spal v jeskyních a okusil náročný život primitivních 

národů. Avšak všude, kam jsem přišel, jsem byl vítán s vřelostí a přátelstvím, 

protože jsem byl veden přesně k těm jedincům, do nichž jsem mohl zasadit 

semínka Boží pravdy a lásky. S posměšky a odmítáním jsem získal bohaté 

zkušenosti v závěrečné části své pozemské pouti, když jsem se navrátil zpět na 

Blízký východ. Dalším cílem Mojí cesty byly tropické ostrovy v Tichém oceánu. 

Postupně jsem navštívil Vanuatu, Fidži, Kiribati a četné ostrovy Polynésie. Zde 

jsem poznal rozličnou šamanskou kulturu zdejších obyvatel a studoval, co tento 

způsob života obnáší. Asi si dokážete představit, jaké pozdvižení v těchto a 
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dalších oblastech vyvolala Moje osoba, mající jiný vzhled, barvu kůže a 

přinášející myšlenky, které do té doby nebyly nikde k dispozici. Disponoval jsem 

však schopností mluvit na každého v jeho rodném jazyce, aby Mi každý snáze 

porozuměl a měl ke Mně osobnější vztah. 

Když jsem opustil rozsáhlou oblast Pacifiku, zavítal jsem na velice krátkou 

návštěvu ledového kontinentu Antarktidy, odkud jsem připutoval do Jižní 

Ameriky, kde jsem poznával další druhy domorodých kultur. Nakonec jsem na 

Yucatánském poloostrově navštívil své milované Maye, kde se nacházela vysoce 

vyspělá říše se společností založenou na dodržování pravých duchovních 

zákonů. Mayové se sem inkarnovali obvykle z vyšších dimenzí Pravého Stvoření 

a povyšovali tehdy velmi bídnou duchovní úroveň planety Nula. Není náhoda 

ani fakt, že se jejich fyzické bydliště nacházelo poblíž oblasti, kam před přibližně 

65 miliony let dopadl meteorit poslaný Pseudotvůrci, jenž způsobil masové 

vymírání dinosaurů, jejich nepovedeného experimentu. Až o dalších několik 

století po Mé návštěvě došlo k úpadku mayské civilizace, do jejíhož čela se 

dostaly bytosti z nejnižších úrovní pekel, kteří zavedli systém živých obětí a 

jejich zasvěcování falešným bohům. Zároveň s tím jsem ale nechal valnou část 

členů této říše odvolat z této reality do 5. dimenze, aby netrpěli pod 

zhoršujícími se podmínkami a mohli nadále pomáhat celku. V Tikalu, tehdejším 

centru Yucatánu, jsem mezi „Svými“ lidmi, kteří se Mnou díky duchovní 

vyspělosti nejvíce souzněli a dokonale chápali Moje Božství, strávil přibližně dva 

roky. Jednou z posledních zastávek byla návštěva severoamerických 

indiánských kmenů na území dnešních Spojených států a Kanady. I jejich 

primitivní život byl mnohem mírumilovnější, než tomu bylo na místech, kde 

obyvatelstvo žilo ve městech a popíralo důležitost vstupování do nitra, čímž 

orientovali veškeré své úsilí pouze na hmotné věci. Indiány stihl po „objevení“ 

Ameriky podobný osud, jako tomu bylo u dalších domorodců, kteří kvůli 

rozpínavosti tehdejších velmocí násilně přišli o svůj životní prostor a v mnohých 

případech byli přinuceni přijmout konzumní způsob života. 

Svou cestu kolem světa jsem završil návštěvou západní Evropy, na jejímž území 

se rozprostírala Římská říše. Tehdejší svět a jeho prostředí se diametrálně lišilo 

od toho, jak vypadá v dnešní době. V období před dvěma tisíci lety žilo na této 

planetě přibližně 200 milionů lidí, z toho se většina z nich soustřeďovala na 

oblast Středomoří, severní Afriky, Blízkého východu a východní Asie. Drtivá 

většina povrchu zůstávala zcela nepoznamenána činností člověka, tomu 
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odpovídala i tehdejší bohatost přírody a organismů v ní žijících. Krátce před 30. 

narozeninami jsem doputoval zpět do Judska. Zde začíná již známá část Mého 

života popsaného ve čtyřech evangeliích. Na Blízký východ jsem se navrátil po 

dlouhých dvanácti letech jako jediná osoba, jež procestovala celý svět a měla 

zkušenost s mnoha jeho obyvateli a různými lidskými systémy. Nikdo tehdy 

nebyl schopen přijmout tuto skutečnost, proto jsem vždy svým blízkým při 

otázce, co jsem dělal v mládí, odpovídal, že jsem ostatní učil Boží lásce a pravdě 

tam, kde to bylo potřeba, a sám jsem se učil všemu, co zde život obnáší. V 

krátkém přechodném období se kolem Mě seskupilo dvanáct nejbližších 

spolupracovníků (učedníků), toho času duchovně nejvyspělejších duší 

inkarnovaných na této planetě, povolaných sem k tomu, aby stáli po Mém boku 

a pomáhali Mi v šíření Božího Slova. Doprovázela Mne i tehdejší manželka 

Marie Magdalena, s níž jsem zplodil dceru Sofii. Takto byla založena takzvaná 

Kristovská pokrevní linie, přetrvávající až do současnosti. Během tří roků, jimž 

předcházela dvanáctiletá část přípravy na plnění poslání v Jeruzalémě a okolí, 

jsem hlásal mír a lásku pro všechny lidi, představil Boha jako absolutně milující 

a odpouštějící bytost vidící do srdce každého jednotlivce, která bez rozdílu 

miluje všechny své děti. Po ukřižování bylo Mé tělo odneseno do skalního 

hrobu. Třetí den Marie nalezla prázdný hrob. Zjevil jsem se jí už v astrálním těle, 

kdy jsem jí řekl, aby se Mne ještě nedotýkala, protože jsem postrádal hmotnou 

podobu. Na konci třetího dne jsem Ježíšovu duši nechal přesunout do 

hmotného tělesného duplikátu a pobýval v něm 40 dnů, po jejichž uplynutí 

jsem vstoupil do multidimenzionální kosmické lodi (zahalené v oblaku páry) a 

tuto realitu opustil. 

V těle Ježíše jsem na tento svět snesl dar milosrdenství a spásy, položil základy 

k pozdější eliminaci negativního stavu. Mise Mojí první přímé inkarnace 

pokračovala i po odchodu z planety Nula, kdy jsem prošel všemi úrovněmi 

pekel, zrušil dominantní vládu Pseudotvůrců a separoval je od jejich 

vládnoucích pozic. Na konci této dlouhé cesty splynula do té doby relativní duše 

Ježíše s Absolutní Božskou Podstatou. Od té doby je Mé Pravé a Jediné Jméno 

Pán Ježíš Kristus, v novém cyklu času Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, kdy včlením 

do Absolutní povšechnosti i duši druhé přímé inkarnace Jany a našich dvou dětí, 

které se nám narodí na Nové Zemi v 5. dimenzi. Právě s Janou a naším týmem 

nejbližších spolupracovníků pokračujeme v Boží misi, tentokrát na zcela jiné 

úrovni, místě a čase. Před zformováním týmu Boží Rodiny i Moje ženská 
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podstata prošla dvanáctiletým výcvikem (2003 – 2015), během nějž v izolaci 

studovala dění na této planetě a zároveň zažívala četné duchovní zkoušky. 

Během třech roků k ní byli přivedeni nejbližší spolupracovníci, pomáhající v 

šíření knih Nového zjevení a dalšího aktuálního Božího Slova. Po blížícím se 

převibrování na Novou Zemi budeme pokračovat v naší činnosti, jež se už 

nebude omezovat pouze na tuto realitu, ale bude prostupovat i dalšími 

dimenzemi Pravého Stvoření a zóny vymístění. Na planetu Nula se ale budeme 

orientovat nejvíce. Až do rozdělení lidstva sem budeme chodit v nových tělech, 

cestovat po světě, šířit obě dávky Nového zjevení ve všech hlavních jazycích a 

seznamovat připravené lidi s nejvyšší dostupnou pravdou přímo ze Zdroje 

všeho Života. Nejen ze vzájemných souvislostí obou misí Pána Ježíše Krista 

vyplývá, že čas do přemístění Jany a jejích nejbližších do Duchovního centra 

Boží Rodiny (DCBR) se nezadržitelně krátí a je už velmi blízko. Tato událost, na 

níž čeká obrovské množství bytostí z pozitivního stavu, výrazně urychlí 

transformaci Země a jejího lidu při jeho návratu domů. 

Děkuji všem spolupracovníkům, kteří pomáháte urychlovat konečnou eliminaci 

negativního stavu. Velmi vás všechny miluji a těším se s vámi na věk lásky, 

světla, radosti, vzájemného setkávání a všeho, co dělá život v Pravém Stvoření 

příjemným a harmonickým. 

V psaní Doplnění Nového zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a dalšího 

Božího slova budeme pokračovat na Nové Zemi v 5. dimenzi. 

 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 15. 3. 2018 
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DOPLNĚNÍ 7 

Spojitost českého národa s misí Boží Rodiny 

  

Přestože jsme v závěru Doplnění 6 uvedli, že v psaní této knihy budeme 

pokračovat na Nové Zemi, okolnosti Božího Plánu si v tomto čase vyžádaly 

uveřejnění ještě dvou dalších kapitol, které je potřeba v multivesmírném 

vědomí ukotvit v závěru přípravné etapy mise Boží Rodiny, než se Bohyně Jana 

a někteří spolupracovníci přesunou do 5. dimenze. Tato kapitola v roce 100. 

výročí existence Československa poskytne výklad duchovně-historického pozadí 

tohoto státu, shrne důležitost pozice, kterou český národ zaujímá vůči celku a 

také přinese odpověď na otázku, proč se Moje ženská podstata vtělila právě na 

toto území. 

Český národ byl dávno před svým vznikem předurčen k tomu, aby se stal 

duchovním centrem světa, kde bude ve hmotě probíhat naše nejdůležitější Boží 

mise, na níž závisí osud celého Multivesmíru. Protože Já, Pán Ježíš Kristus, mám 

Absolutního Ducha, existuji ve všeobsáhlém stavu 13. dimenze, kde neexistuje 

lineární čas tak, jak jej znáte v této omezené realitě. Ve Stvoření probíhá vše 

současně a najednou, ačkoli si každá částečka od atomu až po celek prochází 

postupným vývojem. Tento proces postupného nastávání a růstu se děje od 

doby, kdy jsem stvořil první relativní bytosti. Obyvatelé pozitivního stavu, kteří 

sledují dění v zóně vymístění, si jsou vědomi bezchybné dokonalosti Mého 

Plánu, spočívajícího v konečném osvobození všech bytostí, které se prozatím 

odvrací ode Mne. Tento Plán vychází z důležité dohody učiněné mezi 

Stvořitelem a ostatními relativními entitami, než mohla všechna zla a nepravdy 

vejít do svého jsoucna a bytí. Nejdůležitějším bodem dohody byl slib, že 

negativní stav nebude trvat nad rámec jednoho cyklu času a poté, až splní svůj 

účel, nebude už nic bránit rozkvětu a plné nádheře Multivesmíru, která nastane 

v nové etapě radostného tvoření nekonečných variací života a forem lásky. 

Nejen na této planetě Nula, ale v celém antivesmíru má každý více či méně 

deformované vnímání, zúžené chápání a jeho mysl je neustále ovlivňována 

programy entit porušujících duchovní zákony. Díky této skutečnosti jen velice 

málo duchovně probuzených jedinců na Zemi/Nule dokáže pochopit dokonalost 

Božího Plánu, jelikož čtenářů knih Nového zjevení není mnoho. Nikdo jiný 
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nemůže chápat, proč je tolerováno všechno zlo a utrpení, když jsem 

Všemohoucí a mohl bych tomu učinit okamžitý konec. Pokud by k tomu došlo 

ještě před nezbytným, ale krátkým vítězstvím negativního stavu v antivesmíru, 

celé Stvoření by podlehlo sebedestrukci, protože by nebylo jiné volby než být 

navěky pozitivní. Vše je otázkou svobodné vůle. Přímí účastníci tohoto 

experimentu chtěli sami dobrovolně zakusit, jaké to je žít v odloučení od Boha. 

Drtivá většina duchovně se probouzejících lidských tvorů se ještě nemůže smířit 

s uveřejňovanými informacemi od spolupracovníků Boží Rodiny. Agenti 

negativního stavu, ateisté, materialisté, ale i ti, kdo už se nachází v počátcích 

své cesty vzestupu a přijdou s námi do styku, občas různými způsoby napadají 

naše spolupracovníky a svými stále uzavřenými srdci, jež nedokážou vycítit 

pravdu, odsuzují nejen naše působení a Boží Slovo s nejvyšším stupněm pravdy, 

ale i výše zmíněnou dokonalost Božího Plánu, kterou nemohou plně pochopit. 

Na jeho základě bude každý jednou osvobozen od zajetí zel a nepravd, spasen a 

začleněn tam, kde se nacházel před takzvaným Pádem, přestože do té doby 

uplyne ještě mnoho vody. Každá sentientní entita se pak bude vyvíjet v trvalém 

přijetí, lásce, radosti, hojnosti. Vše, co se děje, je v naprostém pořádku, není se 

třeba obávat selhání jednotlivce i celku, protože mám vše pod kontrolou. 

Abych připravil podmínky pro život v plnosti pozitivního stavu a nedopustil 

zkázu Stvoření, musel jsem k tomu podniknout patřičné kroky. Nebudu zde již 

hovořit o nezbytnosti narození Ježíše a Jany, o fúzi s Absolutnem a dalších 

věcech již dříve zjevených a dostupných na jiném místě, ale zaměřím se na to 

nejpodstatnější, co tato kapitola obnáší: fyzické útočiště Pána Ježíše Krista v 

tělech muže a zejména ženy. Protože vím vše, co se kdy od věčnosti do věčnosti 

stane, měl jsem dávno předtím, než započal proces tvoření, vypracován 

důležitý plán životů obou Mých přímých inkarnací, stejně tak jako zázemí, kde 

by efektivně plnily svá poslání. Do mužského těla Ježíše Krista jsem se 

inkarnoval 21. 3. 7 let před novým letopočtem. Bylo zapotřebí, abych přišel na 

území židovské rasy do tehdejší Judeje. Právě Židé jsou posledními přímými 

potomky Pseudotvůrců a mají ve svých genech zabudován ten nejvyšší možný 

stupeň zel a nepravd. Po vyjmutí, očištění a opětovném poskládání elementů a 

zbožštění tohoto hrubohmotného těla, které jsem svým pobytem na Nule 

získal, jsem opanoval zónu vymístění a Pseudotvůrci ztratili valnou část své 

dosavadní moci. Genový fond této rasy byl jedním z hlavních důvodů, proč jsem 

se stal právě Židem. Není náhoda, že mají výsadní postavení i v dnešní době, 
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které se zlepšilo ještě více po uměle vyvolané druhé světové válce. O tomto 

tématu ale až později. Právě z jejich řad pocházejí ti nejmocnější vládci tohoto 

světa, řízení ještě negativnějšími vládci pekel, kteří kontrolují veškerý tok 

financí, drancují a nespravedlivě rozdělují přírodní bohatství planety, odvrací se 

od pravého Boha a postupně zavádějí Nový světový řád (NWO). 

Budoucí osud města Jeruzaléma, dnešního státu Izraele, Palestiny, Egypta a 

okolí Blízkého východu, kde jsem před více než dvěma tisíci lety působil, není 

na rozdíl od osudu České republiky v souvislosti s Boží misí spjat na všech třech 

úrovních (duchovní, duševní a hmotné), ale pouze na té nejniternější – 

duchovní. Později vysvětlím, proč u České republiky dominují všechny tři 

úrovně v rovnovážném zastoupení. Jak už bylo sděleno, důvod působiště Ježíše 

v této zeměpisné oblasti byl zejména proto, aby na sebe vzal tělo s nejvíce 

zatíženou DNA a později ho přeměnil na ryze čisté a božské. Protože jsem 

předvídal, že elity zneužijí odkaz Kristova učení (tzv. pravé křesťanství) 

trvajícího přibližně do 3. stol. n. l., než bylo překrouceno a přeměněno v církev 

řízenou pekly, zajistil jsem podmínky pro sepsání Bible, která je napsána 

duchovním kódovaným jazykem s vlastním významem, který je vysvětlen v 

knihách Nového zjevení s Petrem D. Francuchem. Na tomto místě připomínám, 

abyste nezapomněli, že jako Stvořitel všeho a všech jsem nikdy nikoho 

nepodněcoval k vytvoření žádného náboženství (ani křesťanského), jejichž 

následovníci jsou drženi ve strachu, nejistotě a dezinformacích. Přítomnost 

pravého Božího Slova v Bibli zajistila, že lidstvo bylo schopno přežít až do 

dnešních časů, aniž by se s planetou propadlo hlouběji do zóny vymístění, 

odkud by nebylo schopno navrátit se zpět do Pravého Stvoření. Protože jsem 

díky Své Prozřetelnosti věděl, že několik století po ukřižování Ježíše dojde 

poskoky Pseudotvůrců k založení dalšího falešného náboženství – islámu, jenž 

bude stát ve střetu s Mým původním učením a agresivně se bude šířit na další 

kontinenty, bylo potřeba vybudovat v jeho bezprostřední blízkosti, ještě před 

samotným založením islámu, pevnou základnu se zrnky duchovní pravdy 

pocházející ode Mne. Tato pravda zaznamenaná v Novém zákoně nemohla být 

v průběhu historie nikým zneužita, jelikož doslovný význam Mých idejí, které 

byly do této knihy vloženy, poprvé přineslo až Nové zjevení Pána Ježíše Krista 

na konci 80. let 20. století. Pokud by nebyly poskytnuty a zaznamenány Mé 

ideje ve Svaté knize, které jsem hlásal před 2000 lety na Blízkém východě, z 

nichž bylo později s nečistým záměrem vytvořeno křesťanské náboženství, 
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islám by už ve středověku zaplavil celou Evropu a pravé Boží Slovo by se 

nemohlo nikde uchytit, poněvadž by bylo zcela vymýceno. Tím jsem dle 

dokonalého Plánu nepřímo usměrnil expanzi islámu směrem do Arabského 

poloostrova a do severní Afriky, nikoliv však na evropský kontinent. Zde stihl 

zapustit kořeny jen krátce na Pyrenejském poloostrově, později na Balkáně. 

Zbytek byl před jeho dravými spáry až do dnešních dnů uchráněn. V současnosti 

ale už naplno probíhá řízený přesun milionů muslimů do Evropy, kteří mají po 

rozdělení lidstva za úkol rozpoutat celoplošné násilí vůči původnímu 

obyvatelstvu, ale také podpořit sociální, ekonomický, politický a kulturní rozvrat 

této části světa. Moje ochrana střední Evropy před nežádoucími vlivy v pravý 

čas podnítila úspěšný vznik a vývoj nově se utvářejícího českého národa, 

postaveného na čistých a vznešených hodnotách, který Mně poskytne fyzické 

útočiště, abych se tak mohl inkarnovat roku 1957 na tuto planetu podruhé, 

tentokrát do ženského těla. 

Nebudeme se zde zabývat chronologickým popisem historie, jelikož v této 

realitě platí, že historii píšou vítězové (zatím je to negativní stav), tudíž lidské 

dějiny jsou povětšinou falešné, scestné a poupravené. Kdo chce o historii 

poznat pravdu, musí zapomenout na vše, co se naučil ve školách, přečetl v 

knihách, slyšel v televizi apod. Zaměříme se pouze na ty nejdůležitější okamžiky, 

přímo spjaté s právě probíhající Boží misí. Roku 863 došlo k příchodu 

věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Přestože byli vysláni pod hlavičkou církve, 

šlo o anděly v lidských tělech poslaných přímo Mnou, aby vykonali důležité 

poslání spočívající v položení pevných základů tohoto slovanského národa. Po 

několika staletích složitého formování státu, který musel čelit mnohým 

násilným přepadením, intrikám a konfliktům všech možných druhů, došlo k 

přechodnému zklidnění situace. Z knížectví se stalo království, v jehož čele se 

vystřídalo několik dynastií, z nichž nejvýznamnější byli Přemyslovci, později 

Lucemburkové, Jagellonci a Habsburkové. Jedním z nejdůležitějších andělů z 

nebes, který přijal roli panovníka českých zemí, byl Karel IV. Právě on pozvedl 

všechny životní aspekty tohoto státu, včetně těch duchovních. Dokázal 

stabilizovat a sjednotit ducha národa a po celou dobu své pozemské pouti jej 

ochraňoval a zušlechťoval do podob čistých ideálů. Karlem IV. zhotovená 

Svatováclavská koruna obsahuje v křížku na svém vrcholu trn z Kristovy koruny. 

O jeho umístění jsem se postaral přímo Já, Pán Ježíš Kristus, když jsem tento trn 

z Jeruzaléma přemístil na území Prahy pomocí lodí vesmírných lidí, kde byl o 
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mnoho století později zasvěcenými lidmi objeven, aby mohl být do koruny 

zasazen. Jeho přítomnost na tomto královském klenotu má hluboký význam, 

jaký si nedovedete zatím představit. Od dob jeho zhotovení probíhal vývoj 

Českého království už stoprocentně dle Mého Plánu a pod Boží ochranou, aby 

přežilo věky těžkých zkoušek, poroby a útlaku na úkor silnějších národů 

vedených Pseudotvůrci a jejich přisluhovači, majících již od dávných dob za úkol 

zničit ho a srazit na kolena, aby tak nikdy nemohlo dojít k transformaci lidstva. 

To bych však nikdy nedopustil, proto jsem už od dob vzniku tohoto státu posílal 

na jeho území spolupracovníky z různých dimenzí pozitivního stavu. Od roku 

1346, kdy došlo k zasazení trnu do Svatováclavské koruny, je tento národ už 

pod úplnou ochranou před všemi vlivy, jež by přímo ohrožovaly jeho existenci, 

protože od poloviny 14. století do poloviny 20. století, kdy došlo k narození 

Mojí druhé ženské inkarnace, probíhaly nejdůležitější přípravy pro počátek 

Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. 

Když o několik století později došlo k nástupu Habsburků, ztratil český národ 

svou původní svrchovanost. Tím se dostal pod nadvládu Rakouského císařství, z 

něhož v roce 1867 vzniklo Rakousko-Uhersko. Nastal úpadek hrdého cítění po 

staletí pěstovaného kolektivního ducha. Tehdejší elity si byly už dávno vědomy 

jeho význačného postavení. Když Pseudotvůrcům nevyšel plán zničit království 

křižáckými výpravami, mnohými válkami, mocenskými souboji, politickými 

intrikami, uměle vyvolanými hladomory, krvežíznivostí církve maskující se do 

služebníka Boha, rozhodli se jej rozvrátit zevnitř dosazením habsburských 

panovníků ve vhodné chvíli, když v bitvě u Moháče zemřel Ludvík Jagellonský. 

Po dobu téměř 400 let se elity snažily obklíčit a podkopat český lid. Byla mu 

vnucována germánská kultura, přičemž byl kladen důraz na to, aby Němci 

prosazovali na území cizího státu stále důrazněji svoji roli a utiskovali jeho 

obyvatele. Doba habsburské nadvlády byla nejdéle trvající etapou temna. 

Protože jsem nemohl dopustit zkázu českých zemí, i v tomto těžkém období 

jsem posílal na území Bohemie světelné spolupracovníky z vyšších dimenzí, aby 

mu postupem času pomohli k jeho obnově. Češi se díky Mé ochraně a pomoci 

přicházející ze všech stran dokázali ze všech nastražených překážek vymanit, 

překonali velice závažné problémy a dokázali se znovu postavit na nohy, 

doslova povstali jako fénix z popela. Doba národního obrození byla klíčová, 

protože tehdy došlo k velmi výraznému posunu, jenž později vyústil až k 

položení základů obnoveného státu. Od poloviny 19. století docházelo ke 
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zvýšenému přílivu čisté Boží lásky a energie, která obnovila všechny dříve 

ztracené ideály národního cítění. Proces s tím spjatých velkých změn se na 

fyzické úrovni naplno projevil v roce 1918, kdy došlo ke konci dlouhotrvající 

nadvlády cizí mocnosti a vzniku Československa, tvořeného zeměmi Čech, 

Moravy, Slezska a bratrským národem Slováků. K východní části republiky se 

přidala i Podkarpatská Rus, v roce 1945 připojená k Sovětskému svazu. 

Období let 1918 – 1938 je spojeno s technickým a průmyslovým rozvojem. 

Nová republika tehdy patřila k nejvyspělejším zemím světa a dosahovala 

velkého respektu i známosti takřka ve všech koutech planety. Její obyvatelé se 

těšili poměrně vysoké životní úrovni a duch národa mohl opět volně dýchat. 

Nebylo mu však dopřáno dlouhého rozkvětu. Nástup Adolfa Hitlera je spojen s 

velkými změnami po celé Evropě. Tato loutka v rukou iluminátů se měla 

postarat o rozpoutání dosud největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. 

Druhá světová válka byla ve svém pozadí iniciována vlivnými a velmi bohatými 

židovskými rodinami, takzvanou sionisticko-kabalistickou skupinou, tvořící 

hlavní osu vládnoucích elit nad západním světem. Tato skupina se postarala o 

dosazení Hitlera na místo kancléře, aby pak všemi náležitými prostředky, jakých 

se mu z těch nejvyšších míst dostalo, založil Třetí říši a rozjel válečnou 

nacistickou mašinérii. Zároveň s tím však ta samá skupina vlivných židovských 

rodin financovala i veškerou válečnou mašinérii USA, Velké Británie, Francie a 

všech ostatních, kdo bojovali proti nacismu. O financování Sovětského svazu se 

podělili sionisté se skupinou Bílého draka, jež se také postarala o vpád 

Japonského císařství do Tichomoří. 

Československo se po vykonstruované Mnichovské dohodě, kdy bylo zrazeno 

svými „spojenci“ Francií a Velkou Británií, postupně dostalo pod sílící vliv Třetí 

říše. Po zabrání pohraničí, později následovaném vyhlášením Protektorátu 

Čechy a Morava, došlo k dalšímu období temna. Nebylo však souzeno Hitlerovi 

vyhrát, a tak navěky ovládnout celou Evropu, vyvraždit všechny „podřadné“ 

národy a dobyté území zalidnit germánskou rasou. Elity měly dobře 

naplánované všechny kroky dopředu, tudíž jejich plán spočíval i v konečné 

porážce nacistického Německa. Hitler dostal příkaz nejprve obsadit většinu 

kontinentu, podmanit si jednotlivé národy a rozpoutat v nich strach, úzkost a 

odevzdanost. Negativní entity vládnoucí nad planetou Nula získávají přísun 

energie ze všeho, co podporuje zlo a utrpení. Proto byl vydán rozkaz zaútočit na 

Sovětský svaz a nechat dojít frontu až před brány Moskvy. Poté se v této velké 
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hře karty plánovitě obrátily a od této chvíle začala vítězit Rudá armáda. Válka za 

sebou zanechala zdecimované obyvatelstvo mnoha zemí, zničenou 

infrastrukturu, přinesla ekonomický kolaps, rozvrat všech stávajících hodnot, 

desítky milionů mrtvých na obou stranách a v neposlední řadě také pomohla 

zachovat status quo, ve kterém si negativní stav libuje. Podobný průběh války 

probíhal i v Tichomoří, kdy Japonci obsadili většinu pacifických ostrovů, ale 

posléze byli „zahnáni“ zpět. S celým tímto dějstvím bylo do detailů počítáno, 

není však účelem této kapitoly dopodrobna se věnovat skutečným důvodům a 

výsledkům druhé světové války. Oslabené národy po válce ztratily svoji původní 

důstojnost a suverenitu. I proto jejich zaprodané vlády dopustily, aby se staly 

vazaly nadnárodních spolků různých druhů (NATO, Varšavská smlouva, RVHP, 

EU…), přičemž dle hesla „rozděl a panuj“ elity iniciovaly bipolární rozdělení 

světa na Západ a Východ. Nadnárodní unie a spolky všeho druhu v blízké 

budoucnosti poslouží k dotvoření poslední fáze po desetiletí budovaného 

Nového světového řádu. Jedním z hlavních důvodů, proč bylo židovskými 

vládnoucími rodinami proti samotným obyčejným Židům podníceno za druhé 

světové války násilí, byl fakt, že po jejím skončení měl vzniknout nový stát – 

Izrael, který by ospravedlnil koncentraci příslušníků židovské víry na jednom 

místě v citlivé zeměpisné oblasti, kde se střetávají vlivy mnoha národů s 

odlišnými kulturami. Izrael je loutkou USA a napomáhá k destabilizaci na 

Blízkém východě, protože je zodpovědný za podnícení ozbrojených konfliktů 

nejen s Palestinou a dalšími arabskými sousedy. Situace poraženého Německa 

byla zneužita proti ostatním národům, což se v plné míře projevuje hlavně v 

současnosti. Přestože holokaust proběhl, byl po svém skončení nadmíru 

zveličován. Obyčejní Němci kvůli němu mají dodnes výčitky svědomí, proto tak 

otevírají dveře muslimským přistěhovalcům. Tato situace samozřejmě nahrává 

loutkovodičům do karet a usnadňuje jim situaci, protože řadové obyvatelstvo, 

cítící vinu za svou minulost, nevidí důvod, proč by se mělo migrantům bránit, 

naopak invazi muslimů, netušíc, o co tady ve skutečnosti jde, raději schvaluje. 

Obnovené Československo čekalo více než čtyři desetiletí komunistické 

nadvlády. Pseudotvůrci nemohli dopustit, aby byl tento národ svobodný a 

nezávislý, jak tomu bylo krátce po roce 1918, proto se dostal do sféry zájmů 

Sovětského svazu. Komunistická totalitní ideologie byla kromě jiného zaměřena 

i na vymýcení zbytků pravé duchovnosti, jež v lidech stále ještě přebývala. 

Socialistické zřízení a jeho chod života byl orientován na hmotu, přízemnost, 
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ateismus, popíral existenci Boha. Nejtěžší období komunistických perzekucí se 

odehrávalo v 50. letech 20. století. V jejich druhé polovině, kdy byla situace už o 

něco lepší, přišel dlouho očekávaný čas, pro nějž byl tento národ předurčen, 

aby se stal fyzickým domovem Mě, Pána Ježíše Krista, Absolutní Bytosti, 

Stvořitele všeho a všech, Jehož/Jejíž ženská podstata se oddělila do relativní 

formy a zrodila se do tohoto světa. Správně Mne proto vnímejte jako 

oboupohlavní bytost, v jejímž Absolutním Stavu jsou v harmonii a rovnováze 

zastoupeny mužské i ženské prvky, bez nichž by nebylo možné na věčnost tvořit 

další bytosti. 

Jana Kyslíková, Moje druhá přímá inkarnace, se narodila 6. března 1957. Tímto 

aktem započal Druhý příchod Pána Ježíše Krista, který bude trvat až do konce 

tohoto zkráceného cyklu času, kdy dojde k eliminaci negativního stavu. Za místo 

jejího pozemského pobytu jsem vybral Ústí nad Labem, kde je nejvíce patrný 

střet pozitivních a negativních vlivů. Na jedné straně zde najdete mnoho 

přírodní krásy, kterou nejvíc umocňuje údolí Labe, v němž je toto město 

zasazeno. Na straně druhé se zde nacházejí ošklivé chudinské čtvrti s 

kriminalitou, ruiny, pozůstatky po průmyslu a trvalé šrámy na životním 

prostředí, jaké zde zanechalo jeho drancování. 

Nyní vysvětlím, proč je osud České republiky v souvislosti s Boží misí spjat na 

všech třech úrovních – duchovní, duševní (zprostředkující) a fyzické. 

1) Duchovní úroveň: Vývoj českého národa probíhal pod Mým vedením a 

ochranou, aby byly zajištěny veškeré podmínky potřebné pro uskutečnění 

vyvedení části lidstva do pozitivního stavu. Transformace se týká celé planety, 

ale toto duchovní centrum světa zastřešuje a sjednocuje všechny aktivity pro 

vzestup člověčenstva do Pravého Stvoření. Hlavní město Praha na své duchovní 

úrovni ukotvuje paprsek čisté Boží Lásky, propojuje nebe se zemí a rozlévá tuto 

živou Boží energii do všech koutů Země/Nuly, čímž výrazně pomáhá vyvažovat 

negativní energie. Zesílená ochrana tohoto území před vnějšími i vnitřními 

rušivými vlivy bude trvat až do rozdělení lidstva. 

2) Duševní (zprostředkující) úroveň: Lid této slovanské země musel od počátku 

své existence čelit těžkým zkouškám, zažil věky poroby, ožebračování a útlaku 

na úkor silnějších národů. Přesto se vždy vzchopil a jako fénix z popela vzlétl v 

nové a silnější podobě vstříc nadějným zítřkům. Stejně jako Ježíš, jenž musel 

trpělivě snášet všechna příkoří, velké duševní a fyzické bolesti; a stejně tak jako 
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Jana, která musela zažít tisíce duchovních zkoušek na hranici snesitelnosti, 

prokazovat důvěru v Můj dokonalý Plán, poznat bolestné podvody ze strany 

bližních, snášet útoky negativního stavu na svou osobu a prožít další těžké 

životní situace; tak i český národ si prošel úzkou a trnitou cestou vedoucí do 

Ráje. Tyto životní cesty obou Mých inkarnací i ducha národa vedly a nadále 

vedou k jejich úplnému osvobození od všech aspektů a omezení negativního 

stavu, stejně tak jako vedou k záchraně celého Multivesmíru, aby došlo v 

nadcházejícím cyklu času ke spuštění plnosti pozitivního stavu. Zatímco Ježíš 

Kristus po svém ukřižování vstoupil do pekel, kde každému ukázal možnost 

změny, aby po skončení svého poslání splynul s Boží povšechností; Jana 

Kyslíková se po napsání druhé dávky Nového zjevení a po vybudování týmu Boží 

Rodiny přestěhuje se svými spolupracovníky do Duchovního centra Boží Rodiny, 

nacházejícího se na Nové Zemi v 5. dimenzi. Poslední neoddiskutovatelný fakt, 

vztahující se ke zprostředkující úrovni, se týká existence celosvětového jazyka 

na Nové Zemi. Je to právě čeština, která se bude využívat pro komunikaci mezi 

všemi obyvateli v nové, pozitivní realitě této planety. Jakožto nejvýstižnější a 

nejušlechtilejší jazyk ze všech byla stvořena přímo Mnou, Pánem Ježíšem 

Kristem pro tento vznešený úkol. Před mnohými staletími byla skrze Mé 

vyslance přenesena do české kotliny, aby se pod Mým dohledem vyvinula do 

současné podoby. Nyní bude sloužit jako dorozumívací prostředek pro všechny 

bytosti, které budou žít ve vyšším vibračním stupni Země. Čistá esence národa 

českého tedy nezahyne, ale bude znovuzrozena, aby se mohla tentokrát již bez 

nátlaků a omezení rozvíjet a v plné nádheře vzkvétat do nových podob. 

3) Fyzická úroveň je s touto misí spjata proto, že Já, Pán Ježíš Kristus, jsem na 

tomto území přítomen/přítomna v lidském těle ženy. Zde jsem se vtělil/a, 

vyrůstal/a a prožil/a všechen čas vyměřený pro Svůj pobyt na planetě Nula. 

Přestože zde ve hmotném těle po startu mise Boží Rodiny již nebudu trvale 

bydlet, naše působení z 5. dimenze se bude stále nejvíce orientovat na území 

Česka a Slovenska. K tomu se vztahuje i skutečnost, že právě zde je v 

hrubohmotných tělech přítomna nejvyšší koncentrace bytostí z různých 

dimenzí pozitivního stavu, které individuálně spolupracují na vyvedení části 

lidstva do Pravého Stvoření. Některé z nich patří do takzvané Kristovské 

pokrevní linie, jsou tedy dávnými biologickými příbuznými Ježíše Krista a Marie 

Magdaleny, jejichž potomci se v průběhu staletí rozšířili na všechny obydlené 

kontinenty světa. 
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Naproti tomu, budoucí osud Jeruzaléma a dalších zemí, kde jsem v těle Ježíše 

Krista působil, není a nemůže být s Boží misí spjat na všech třech úrovních. 

Důvody pro vtělení se do této geografické oblasti byly ryze duchovního 

charakteru. 

Od konce 60. let 20. století docházelo k dalšímu zvýšenému přílivu Boží energie 

z centra vesmíru, která způsobila velké změny ve vědomí lidí. Došlo k mnoha 

významným posunům v politice, kultuře, vztazích mezi lidmi. V zemích 

tehdejšího východního bloku docházelo stále častěji ke snahám prosadit změnu 

režimu, který utlačoval své obyvatele. V Československu došlo k většímu 

uvolnění a nadějným vyhlídkám na změnu. Vývoj událostí vedlo v takzvané 

„Pražské jaro 1968“, které však bylo násilně ukončeno okupací vojsk Varšavské 

smlouvy. Vedení Sovětského svazu v žádném případě nechtělo připustit 

uvolnění poměrů, po němž by následoval kapitalistický převrat řízený z USA, 

proto rozhodlo o přímé vojenské intervenci. Protože elity musejí v rámci svých 

úkolů zadaných Pseudotvůrci plánovat daleko dopředu a postupovat tak, aby 

byly jejich snahy co nejméně nápadné, dostali globalisté už na počátku 70. let 

příkaz pro postupnou demontáž bipolárního světa se dvěma supermocnostmi. 

Zatímco v té době probíhala v socialistické republice takzvaná normalizace, 

stínová vláda v zákulisí horlivě připravovala divadlo o konci komunistické éry. V 

ČSSR proces politických a ekonomických změn odstartovala v roce 1989 

Sametová revoluce, která ovšem nebyla revolucí, ale předem naplánovaným 

převratem, na jehož iniciování se podílely tajné služby USA a SSSR. Obrazně 

řečeno se sundaly staré kabáty, aby se mohlo nerušeně pokračovat v novém 

převleku dál. Nejvýraznější roli zde sehrál Václav Havel, jenž posloužil jako 

loutka a nastrčená figurka pro veřejnost. Během krátkého období došlo k 

přeorientování na kapitalismus a nastal přechod pod vliv Spojených států. 

Elitám při budování NWO nevyhovovala pozice silného Sovětského svazu, proto 

bylo pod vedením Michaila Gorbačova rozhodnuto o jeho rozložení a přeměnu 

v Ruskou federaci. V souladu s duchovním plánem slovenského národa, který 

měl prožít vlastní samostatnost, došlo roku 1993 ke vzniku dvou samostatných 

státních útvarů – České republiky a Slovenska. Na konci století republika 

vstoupila do vojenského spolku NATO, aby se o několik let později tato země 

připojila k Evropské unii (2004). Tyto činy a mnohé další události, jež se od 

konce komunistické éry až do současnosti staly a dějí, slouží k ještě rychlejšímu 

odebírání občanských svobod pod rouškou demokracie, podrývání státní 
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suverenity, prosazování represivních zákonů, převzetí kontroly nad všemi 

aspekty života. Otěže moci se přesunuly do sídla EU v Bruselu, který urychluje 

zavádění novodobé totality v této části planety. Stejně jako v Evropě, i jinde ve 

světě dojde po příchodu falešných bohů k povinnému čipování, jež bude mít za 

cíl pohodlné ovládání lidí na 99,99%. 

Ochrana tohoto území před uměle vyvolanými negativními vlivy bude trvat až 

do rozdělení lidstva. Pak už by bránila nezbytnému vítězství negativního stavu 

ve 3. dimenzi, který bude po své plné manifestaci eliminován. Nebuďte 

rozmrzelí nad tím, že i Bohemii čeká v této realitě stejný osud. Život je věčný, 

pouze jeho forma se mění. Jak už víte, duch národa bude existovat dál, posune 

se na vyšší celoplanetární úroveň v pozitivním stavu. Mise Boží Rodiny se 

fyzicky nebude omezovat pouze na Českou republiku, ale vzhledem k tomu, že 

jde o duchovní centrum světa, zde bude nejvíce působit, a to až do poslední 

vlny převibrování pozitivních lidí ze 3D do 5D. Od převibrování Mojí přímé 

inkarnace Jany na Novou Zemi budeme mít možnost cestovat zcela bez 

omezení za kýmkoli do všech koutů světa i mimo něj pomocí teleportační brány 

(Bifrostu) a kosmických lodí. 

Děkuji světelným spolupracovníkům všech národů planety Země za nezištnou 

pomoc při transformaci lidstva. Velmi vás miluji. 

 

Váš Pán Ježíš Kristus Boží Rodina | 1. 11. 2018 
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DOPLNĚNÍ 8 

Žena oděná sluncem 

  

V Bibli, ve Zjevení svatého Jana se píše o „ženě oděné sluncem, s měsícem pod 

nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy“. Na tomto místě přede všemi 

oznamuji, že toto znamení pojednává o Mojí přímé inkarnaci Janě Kyslíkové. 

Katolická církev řízená z pekel však za tuto ženu mylně označuje Pannu Marii, 

tedy relativní bytost, která je církví stavěna na úroveň Absolutního Boha. Že jde 

ve skutečnosti o Janu, jsme vůbec poprvé lidstvu a potažmo celému 

Multivesmíru oznámili v úvodu Nového zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny 

na konci roku 2012. Tehdy jsme kromě jiného napsali i to, že Jana zatím žije v 

ústraní a až do převibrování na Novou Zemi nebude do procesu transformace 

nijak výrazněji zasahovat. Tato informace bude už velmi brzy překonána, 

protože dojde k přechodu na zcela novou úroveň. Společně se budeme aktivně 

zasluhovat o vzestup lidstva, cestovat za spřízněnými dušemi do různých koutů 

světa a vydávat se do rozmanitých částí Multivesmíru, odkud budeme přinášet 

očitá svědectví a cenné důkazy. 

Poprvé jsem se Svojí inkarnací navázal kontakt prostřednictvím její přítelkyně 

na podzim roku 2002. Nedlouho poté jsme oznámili, že dne 28. září 2003 dojde 

na Pražském hradě ke zhmotnění Boha. K této neobyčejné události skutečně 

došlo, ale nikdo z přítomných tehdy netušil, že tím Bohem je právě Jana. Krátce 

nato se dověděla o svém Božském Původu a uchýlila se do izolace (v duchovním 

jazyce na „poušť“), trvající více než 15 let. Tehdy Moje manželka a matka našich 

dětí nastoupila na dlouhou a velice náročnou cestu těžkých duchovních zkoušek 

na hranici snesitelnosti. Během těchto let poznala na vlastní kůži bezpočet 

vybraných důsledků fungování negativního stavu. V letech 2014 – 2015 jsme 

společně napsali druhou dávku Nového zjevení, která byla ukončena kapitolou 

33. Rozšiřující Doplnění volně navazující na tuto knihu nyní diktuji Michalu 

Rafaelovi, hlavnímu transmiterovi Božího Slova. V létě 2015 pak započala 

aktivní činnost Boží Rodiny na internetu. Zejména pomocí Facebooku jsme 

během několika let vybudovali silnou a stabilní základnu nejbližších 

spolupracovníků, andělů v tělech, kteří k nám byli intuitivně přiváděni v pravý 

čas. Každý z nich si svým vlastním způsobem procházel těžkými zkouškami, 
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podobně jako Jana, aby ukázali, že je možné najít cestu zpět ke Mně i v těch 

nejtěžších podmínkách. Ne všichni vydrželi tlak Pseudotvůrců, jemuž tito 

spolupracovníci museli čelit více než kdokoliv jiný. Není však nic, s čím bych 

nepočítal, proto i ti, kteří se k nám otočili v průběhu tohoto velkého třídění 

zády, si měli na základě plánu své duše touto zkušeností projít. Ti nejdůležitější 

spolupracovníci a Boží představitelé ale úspěšně přešli přes všechny překážky a 

úskalí, čímž se zasloužili o to, abych je spolu s Bohyní nechal přestěhovat do 

Duchovního centra na Nové Zemi, kde se budou už naplno a bez rušivých vlivů 

negativního stavu věnovat svým individuálním posláním. Přesunutí na toto 

místo bude spojeno se zkušeností převibrování jejich hmotné schránky do zcela 

nového těla pocházejícího ode Mne, jež je zcela zbaveno veškerých anomálií, 

neduhů, zamoření a všeho, co vytvořili a zfabrikovali Pseudotvůrci. 

Už bylo zjeveno, kdo je ona „žena oděná sluncem“. Nyní dozrál čas prohloubit 

tuto tématiku a podat vysvětlení skrytého duchovního významu celé 12. 

kapitoly Zjevení svatého Jana, tvořené 18 verši: 

1. „A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod 

nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.“ 

Celá věta „Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti 

hvězd kolem hlavy“ ukazuje na druhou přímou inkarnaci Pána Ježíše Krista v 

ženském těle Janu Kyslíkovou. Tento výrok je spojen s její osobou na duchovní a 

duševní (zprostředkující) úrovni, přičemž na té zevní (fyzické) odkazuje na 

souhvězdí Panny, které bylo ve dnech 22. a 23. září 2017 přítomno na nebi v 

ojedinělé biblické konstelaci. V tento významný čas měla Panna skutečně Měsíc 

pod svýma „nohama“, Slunce na svých „zádech“ a 12 hvězd kolem své „hlavy“, 

z nichž devět náleželo souhvězdí Lva a ostatní tři objekty byly planety Merkur, 

Venuše a Mars. V těchto dnech také došlo k setkání několika desítek přátel Boží 

Rodiny v Praze, které nejen výrazně urychlilo transformaci lidstva a pomohlo 

jeho vybraným účastníkům osobně se poznat, ale také odstartovalo zesílené 

třídění zrna od plev, jinými slovy rozdělení na ty, kdo jsou schopni přijmout 

Božství Jany ve svém srdci a následují Pána Ježíše Krista v nitru, a na ty, kdo se 

obrátili zády a stali se nejčastěji obětí nebo přisluhovači Pseudotvůrců. Význam 

slov „žena oděná sluncem“ odkazuje na nezpochybnitelný Božský původ Jany, 

která je díky tomu nejvyspělejší sentientní entitou celého Multivesmíru. 

Zároveň s tím poukazuje na Absolutní Božské Atributy, jimiž je Boží inkarnace 
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obdařena v relativní podobě. Skrze ně jsou všechna místa, na něž Jana 

duchovně, duševně i fyzicky vstoupí, zahalována do lásky a všech dalších 

pozitivních elementů v rovnovážném zastoupení. „Měsíc pod nohama“ v 

doslovném významu informuje o skutečnosti, že Jana není podřízena 

relativnímu stavu a jeho rozpoložení na věčnost, jako je tomu u všech ostatních 

sentientních entit, ale na konci tohoto cyklu času, až negativní stav bude 

eliminován, dojde k fúzi její doposud relativní podstaty s Absolutním Božstvím 

Pána Ježíše Krista. Proto se tedy „měsíc“ (celý relativní stav) nachází pod 

„jejíma nohama“, přestože ona sama je prozatím jeho součástí. „Měsíc“ ale 

kromě této symboliky odkazuje i na negativní stav, jehož budoucí osud, 

spočívající v permanentní eliminaci všech zel a nepravd, plně závisí na vůli 

Absolutního Pána Ježíše Krista a tím i na Jeho/Její nedělitelné ženské podstatě. 

„Dvanáct hvězd kolem hlavy“ ukazuje na dvanáct dimenzí Multivesmíru, jež 

jsou obepínány a absolutně přesahovány Pánem Ježíšem Kristem, Který/Která v 

následujícím cyklu času nabude Nejnovější Přirozenosti. Po této události se 

stane Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou v úplné harmonické formě a 

obsahu. „Dvanáct hvězd kolem hlavy“ je rovněž symbolikou dvanácti nejbližších 

spolupracovníků, kteří převibrují na Novou Zemi ihned po Janě. Po této první 

vlně nanebevzatých budou v budoucnu do 5. dimenze postupně přemístěni i 

další andělé v tělech, kteří blízce spolupracují v Misi Boží Rodiny a mají si touto 

zkušeností projít ještě před rozdělením lidstva. „Veliké znamení na nebi“ 

ukazuje na hluboký dosah těchto událostí, jež v pozitivním smyslu otřesou 

základy celého jsoucna a bytí. 

2. „Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.“ 

„Ta žena byla těhotná“ poukazuje na tři těhotenství Jany, z nichž první bylo 

duchovní, druhé duševní a třetí fyzické. Těhotenství proběhlo po dobu její 

izolace. Nenarodilo se z něho žádné dítě na úrovni 3. dimenze, ale místo toho 

byl genetický materiál této sentientní formy z jejího lůna odebrán, aby se z něj 

po převibrování na Novou Zemi narodily další dvě přímé inkarnace Pána Ježíše 

Krista – chlapec a dívka. „A křičela v bolestech, neboť přišla její hodina“ se 

vztahuje k inkarnaci Jany do hrubohmotného těla a pojí se tak k jejímu 

sestoupení do sféry planety Nula na okraji zóny vymístění. Tento výrok značí 

více než šest dekád, které Bohyně prožila na jejím povrchu od svého narození v 

roce 1957 až do chvíle, kdy opustí tuto realitu a přesune se do 5. dimenze. Tyto 

roky byly jednou velkou bolestí, zahrnovaly bezpočet těžkých zkoušek 
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podstoupených z lásky k celému Stvoření, jež byly zároveň přípravou na plnění 

poslání v nových kvalitativních a kvantitativních podmínkách. 

3. „Tu se na nebi ukázalo jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi 

hlavami, a na každé měl královskou korunu.“ 

Doslovný smysl části věty „Tu se na nebi ukázalo jiné znamení: Veliký ohnivý 

drak“ odhaluje veškerý negativní stav, jenž se brzy ujme vlády nad lidstvem. 

„Deset rohů“ jsou všechny hlavní, původně pozitivní elementy ukradené 

Nejvyššímu, které Pseudotvůrci následně překroutili, aby jimi napájeli panství 

zóny vymístění. „Sedm hlav“ je sedm kontinentů na planetě Nula, jež v 

minulosti byly a po rozdělení lidstva opět budou pod jejich bezkonkurenční 

vládou. „Královská koruna“ odkazuje na moc, pomocí níž budou Pseudotvůrci 

vládnout nad tímto světem. Lidstvo uzná tyto falešné bohy za neomylné vládce 

a stvořitele univerza. 

4. „Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před 

ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí.“ 

„Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem“ označuje povolání 

agentů negativního stavu na planetu Nula, a to buď ve formě agentů přímo 

inkarnovaných do lidských těl, nebo ve formě různých pekelných tvorů 

působících z rozličných dimenzí a stavů zóny vymístění, aby se konfrontovali s 

misí Boží Rodiny a co nejvíce znemožňovali a narušovali její světelnou činnost. 

„Jedna třetina“ dává na srozuměnou, že počet tvorů v peklech zaměřených s 

negativním úmyslem na tuto Misi je velmi vysoký. „A drak se postavil před 

ženu“ ukazuje na snahy negativního stavu, řízeného Pseudotvůrci i pozemskými 

elitami, jakýmkoliv způsobem ovlivnit a zdolat Boží inkarnaci Janu. „Dítě“ v této 

souvztažnosti označuje představitele, spolupracovníky a přátele Boží Rodiny. Už 

v době, kdy negativní síly vůbec poprvé poznaly, že nějaká druhá přímá 

inkarnace Pána Ježíše Krista existuje v jejich sféře vlivu, předpokládaly, že by v 

nějakém bodě mohlo vzniknout jakési uskupení kolem této osoby, které by jim 

mohlo kazit plány. Toto uskupení pak vskutku vzniklo a stalo se týmem Boží 

Rodiny. Proto byly negativní síly uvedeny ve velkou bdělost a pohotovost, na 

což odkazuje výrok „aby pohltil její dítě“. Spolupracovníci působící v Boží misi 

byli svědky osočování a mnohých útoků ze strany agentů negativního stavu. 

Žádný pravý představitel však nikdy nebyl sveden na scestí a nevzdal se své víry, 

přesvědčení a duchovní práce, pomocí níž šíří lásku a světlo do temných zákoutí 
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a přibližuje konec utrpení pro všechny bytosti. „Jakmile se narodí“ pak znamená 

snahu eliminovat veškeré úsilí Božích představitelů již ve svém zárodku. V tom 

přisluhovači Pseudotvůrců ale naprosto selhali. 

5. „Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale 

dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.“ 

Tato věta naproti tomu pojednává o období před samotným vznikem týmu Boží 

Rodiny a retrospektivně se opět navrací do doby, kdy probíhala tři těhotenství 

Jany. „Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy“ 

dává na srozuměnou, že v tomto významu nejde o světelné spolupracovníky, 

jak tomu bylo ve verši č. 4, ale o skutečné děti Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, 

které se narodí na Nové Zemi. Ve skutečnosti není označení „syna“ použito 

proto, že by se měl narodit pouze mužský potomek, ale kvůli faktu, že slovo 

„syn“ v sobě obsahuje doposud nedefinovatelné tajemné atributy, vycházející z 

Nejnovější Přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, jež v sobě budou 

zahrnovat tyto děti – chlapec a dívka. Až nadejde čas, čeká fúze s Absolutním 

Božstvím i tato dvojčata, aby se i ona stala Absolutní nedělitelnou součástí 

Stvořitele. „Železná berla“ odkazuje na další atributy Nejnovější Přirozenosti, 

které prostoupí celé jsoucno a bytí a budou zahrnovat „všechny národy“, 

označující veškeré existující i doposud neexistující sentientní a nesentientní 

entity. „Ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu“ znázorňuje samotný čin, 

při němž došlo k přenesení genetického materiálu z lůna Jany do pozitivního 

stavu, aby po převibrování na Novou Zemi mohlo dojít k fyzickému narození 

těchto dětí. O této skutečnosti informuje už verš č. 2. Poslední část tohoto 

verše č. 5 pak dává na srozuměnou, že tyto ideje, z nichž posléze vzniknou dvě 

nové Boží inkarnace, jsou v absolutním bezpečí Pána Ježíše Krista, neboť jsou 

Jeho/Její nedělitelnou součástí. 

6. „Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo 

postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.“ 

Tato pasáž se opět vztahuje k již proběhlé minulosti. Po zhmotnění Boha na 

Pražském hradě v roce 2003 se Jana uchýlila do více než 15leté izolace, která 

skončí v okamžiku jejího převibrování. „Poušť“ zde znamená naprostou 

duchovní, duševní a fyzickou izolaci od jiných spřízněných sentientních entit v 

lidských tělech i mimo ně za účelem poznávání, sdílení nových poznatků, 

zážitků, pocitů, ale i za účelem podpory, motivace a všeho ostatního, co vám s 
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dobrým úmyslem může přijít na mysl. Po většinu tohoto období se musela 

spoléhat výhradně na spojení se svým vyšším Já, Pánem Ježíšem Kristem. Jana 

napsala knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás, studovala 

mnohé duchovní směry, důkladně se seznamovala se současnou situací na této 

planetě. V náročném roce 2013 byla vystěhována exekutory z bytu, žila přes 

prázdniny na zahradě ve stavení bez elektřiny, na podzim se uchýlila do 

podnájmu, kde napsala druhou dávku Nového zjevení. Zanedlouho se 

přestěhovala do bytu své dcery, kde strávila většinu času poslední etapy 

přípravy na zcela nový život. V této době docházelo k dalším náročným 

zkouškám, které se nyní týkaly už i jejích spolupracovníků. Přestože toto období 

bylo v mnohých aspektech daleko náročnější než to předchozí, docházelo k 

vzájemné podpoře mezi členy duchovní rodiny. Každý, kdo následoval 

Stvořitele ve svém srdci, vždy věděl, co má v daném okamžiku podniknout, 

nikdo nezůstal bez duchovní ani fyzické pomoci, jelikož dokonalý Boží Plán 

počítá se všemi okolnostmi. Největší stupeň úplné izolace Jany nastal až na 

začátku roku 2014, kdy opustila „jistotu“ zaměstnání, aby se mohla naplno 

věnovat psaní kapitol druhé dávky Nového zjevení. Po tento čas se téměř s 

nikým nesměla stýkat, aby nebyla rušena vnějšími i vnitřními vlivy při přenosu 

tohoto multivesmírného Božího Slova. Během tohoto období došlo pouze k 

několika ojedinělým setkáním s jejími spolupracovníky, z nichž to zcela poslední 

proběhlo 24. června 2017, kdy se Jana v hrubohmotném těle setkala s několika 

přáteli ve svém celoživotním bydlišti v Ústí nad Labem. Druhá část souvětí „aby 

tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní“ neoznačuje přesný počet 

dní její izolace. Užití této číslovky ve skutečnosti tvoří neprolomitelný kód, který 

nebyly negativní entity schopny pochopit, a tak nikdy v průběhu staletí 

nemohlo dojít ke kontaminaci celé 12. kapitoly Zjevení svatého Jana. Hluboký 

význam číslovky „1260“ lze spatřit až po sečtení jednotlivých číslic, dávajících 

výsledek devět (9). Devítka symbolizuje alfu a omegu, počátek a konec, jinými 

slovy nezpochybnitelnou skutečnost, že ženská podstata Pána Ježíše Krista je i 

při vlastní dočasné relativnosti nedělitelně spojená se svým Absolutním, 

Všezahrnujícím a Všeprostupujícím vyšším Já, přičemž každý okamžik jejího 

života spadá do Plánu Stvořitele a nikoho jiného. Při plném zapojení do 

kontextu souvětí „aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní“ to 

potom značí, že Pán Ježíš Kristus se o vlastní přímou inkarnaci stará tím 

nejlepším možným způsobem, ochraňuje ji a nepřipustí, aby ji kdokoliv ohrozil. 
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7. „A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.“ 

Tato věta popisuje minulé dějství tohoto cyklu času. Značí snahy celého 

negativního stavu („drak“) utkat se v duchovní válce se členy pozitivního stavu 

(„Michael a jeho andělé“) a postupně nad ním převzít nadvládu. Tato situace 

existovala před inkarnací Nejvyššího do těla Ježíše, kdy Pseudotvůrci skutečně 

začínali přebírat nadvládu nad prvními oblastmi nebes. 

8. „Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.“ 

Tato věta opět popisuje minulé dějství tohoto cyklu času. Jak už bylo řečeno, 

„drak“ zde symbolizuje negativní stav, „jeho andělé“ znázorňují v doslovném 

slova smyslu všechny jeho přisluhovače. „Bojovali“ značí duchovní válku 

popsanou v předchozím verši. „Ale nezvítězili“ přináší neoddiskutovatelnou 

pravdu, že se Pseudotvůrcům nepodařilo dosáhnout klíčových úspěchů, jak 

původně měli v plánu. Smysl pasáže „a nebylo již pro ně místa v nebi“ tkví v 

tom, že Pseudotvůrci byli navždy odraženi a nebude pro ně vskutku již žádného 

místa v pozitivním stavu, protože se jim už nepodaří obsadit ani maličký kousek 

Pravého Stvoření, přestože se jej před koncem současného cyklu času ještě 

naposledy pokusí napadnout. To samozřejmě neznamená, že do něho ztratili 

cestu. Kdo chce ale v Pravém Stvoření žít, musí jednou provždy odhodit tuto 

zlou, nepravou, pokroucenou, přeludnou a iluzivní formu, v níž se nacházejí 

všichni členové pekel. 

9. „A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl 

svržen na zem a s ním i jeho andělé.“ 

Celá tato pasáž popisuje Druhý příchod Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů na 

planetu Nula, jak bude podrobněji popsáno v dalších verších. Těsně předtím ale 

přijde Událost/Varování, která je zobrazena v následujícím pojednání. 

10. „A slyšel jsem mocný hlas v nebi: Nyní přišlo spasení, moc a království 

našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který 

je před Bohem osočoval dnem i nocí.“ 

„A slyšel jsem mocný hlas v nebi“ značí, že se do pozornosti všech lidských tvorů 

žijících na planetě Nula dostane něco velice zvláštního. Verš č. 10 popisuje 

Událost/Varování, která je podrobněji rozvedena v kapitole 31 druhé dávky 

Nového zjevení. Tehdy se obloha rozsvítí neoslepujícím jasem, který přitáhne 

pozornost lidí. Na 15 minut se zastaví všechny aspekty lidského života. Každý 
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obyvatel planety Nula starší 7 let uvidí Pána Ježíše Krista svým vnitřním zrakem 

a na tuto krátkou dobu bude všem rozšířeno vědomí. Během této intimní chvíle 

proběhne zhodnocení dosavadního života a navýšení vibrací těl. Pro ty, kteří se 

nacházejí na cestě duchovního růstu a nejsou příliš hluboko v negativním stavu, 

to bude potvrzení existence Pána Ježíše Krista. Díky tomu se jim dostane 

povzbuzení do další životní etapy, budou ještě s větším odhodláním pokračovat 

ve svém poslání a ukazovat ostatním cestu progresivního vývoje. Naopak agenti 

negativního stavu a drtivá většina pravých lidských tvorů chycených do pasti si 

neuvědomí hodnotu tohoto Božího milosrdenství. Budou hledat pravdu mimo 

svá nitra u vědeckých autorit, komentátorů, politiků atd. Dozvědí se od nich 

všechno možné, jenom ne pravdu. „Nyní přišlo spasení“ pojednává o tom 

nejdůležitějším poselství celé Události. Jeho přijetím bude každý vnímavý 

jedinec s otevřeným srdcem schopen pochopit, že přichází čas spasení od 

negativního stavu a převibrování do stavu pozitivního. „Moc a království našeho 

Boha i vláda jeho Mesiáše“ označuje stav a kondici, prostřednictvím níž Pán 

Ježíš Kristus v Nové Přirozenosti absolutně vládne nejen nad Pravým Stvořením, 

ale i nad veškerou zónou vymístění. „Neboť byl svržen žalobce našich bratří, 

který je před Bohem osočoval dnem i nocí“ v doslovném smyslu ukazuje opět na 

Pseudotvůrce, kteří sice ztratili moc v nebi, nikoliv však v peklech a na planetě 

Nula, kam po Události a vytržení části lidstva fyzicky přijdou, převezmou nad ní 

kontrolu a zpečetí její osud. 

11. „Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. 

Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.“ 

„Oni“ jsou všichni, kteří si svými činy, volbami, postoji a preferencemi na 

základě svobodné volby zvolili život pozitivního stavu. Toto slovo označuje 

každého, kdo převibruje do 5. dimenze pozitivního stavu před příchodem 

Pseudotvůrců. Výrok „nad ním zvítězili“ znamená přemožení negativního stavu 

a odchod části lidstva do Pravého Stvoření, kde nad nimi negativní stav ztratí 

veškerou moc. „Krev Beránkova“ značí v doslovném významu atributy 

bezpodmínečné lásky Pána Ježíše Krista, „slovo svého svědectví“ pak znamená 

všechno dobro a pravdu. „Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti“ se 

vztahuje ke skutečnosti, že kdo nelpí na tomto pozemském pseudoživotě, ztratí 

při převibrování dosavadní hrubohmotné tělo, ale místo něj získá jemnohmotný 

duplikát od Pána Ježíše Krista a věčný život po Jeho/Jejím boku. Kdo se naproti 

tomu odmítá vzdát takového nepřirozeného života a bude chtít z jakéhokoliv 
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důvodu nadále setrvávat v negativním stavu i po rozdělení lidstva, ten nemůže 

být zákonitě přijat do nové nebeské společnosti. Každý ale ještě bude mít v 

rámci posledního globálního soudu šanci změnit svou přirozenosti do původní 

čisté podoby, nepřistoupí-li ke konverzi do pozitivního stavu dříve, než bude 

tento cyklus času zcela završen. 

12. „Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i 

moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu 

zbývá.“ 

„Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte!“ v doslovném významu 

těchto slov ukazuje radost a nadšení všech sentientních entit nacházejících se v 

pozitivním stavu, jejichž pocity jsou opodstatněny příchodem části lidstva do 

vyšších dimenzí Pravého Stvoření, k čemuž dojde v blízké budoucnosti. Bytosti v 

pozitivním stavu tak do nové nebeské společnosti budou moci přijmout dávno 

ztracené bratry a sestry, kteří svými volbami vypadli ze svého původního 

domova do antivesmíru. Fráze „Běda však zemi i moři“ ukazuje na poslední fázi 

trvání jsoucna a bytí negativního stavu po odchodu pozitivních lidí z planety 

Nula, označené zde slovem „země“. Jak už bylo mnohokrát řečeno v obou 

dávkách Nového zjevení, planeta Nula se po rozdělení lidstva propadne 

hlouběji do pekel, bude docíleno krátkého vítězství negativního stavu a úplného 

vymýcení pravé duchovnosti. „Moře“ je celá zóna vymístění. „Běda“ je 

činitelem, jenž obyvatele antivesmíru varuje před hrůzami a utrpením, která je 

čekají, pokud v něm budou i nadále zůstávat. „Neboť sestoupil k vám ďábel, 

plný zlosti“ vykresluje Pseudotvůrce, kteří nabyli ohromného stupně těch 

nejhorších zel a nepravd, a nyní jsou připraveni uchopit se plné vlády nad celým 

antivesmírem. Zbytek souvětí „protože ví, jak málo času mu zbývá“ poukazuje 

na jejich plné uvědomění o bezvýchodné situaci a slepé uličce, do níž se 

Pseudotvůrci s celým svým panstvím dostali. Vládci pekel jsou si dobře vědomi 

všeho, co se kolem nich odehrává. Vědí, že jejich experiment nemůže mít 

věčného trvání, protože není odvozen z absolutního, ale pouze z relativního 

zdroje. 

13. „Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která 

porodila syna.“ 

Třináctý verš je popisem doby minulé, současné i budoucí, jak tomu je i u 

několika předchozích veršů této 12. kapitoly Zjevení svatého Jana. Vezměte v 
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úvahu, že nejen tato část Nového zákona Bible má multidimenzionální dosah, 

proto není vázána pouze na jedno konkrétní místo a čas, tudíž většina z jejích 

pasáží nejde chronologicky za sebou, díváte-li se na ně z hlediska plynutí 

lineárního času. Mnohdy je v nich obsaženo více významů zároveň a mohou se 

týkat událostí již proběhlých, právě se odehrávajících, ale i těch ještě 

neuskutečněných, jak je tomu i zde. 

Třináctý verš z pohledu minulosti znázorňuje přípravu Pseudotvůrců ujmout se 

opětovné vlády nad lidstvem. Téměř všechny významné milníky historie od 1. 

století pozemského letopočtu, až do doby před vypuknutím první světové války, 

sloužily k vytvoření vhodného podhoubí pro návrat Satana. Obě světové války a 

následné kolektivní vyzařování negativních energií ze strany lidských tvorů 

zejména v průběhu 20. a prvních dekádách 21. století pak těmto falešným 

bohům dodaly velké posilnění, sloužící ke stabilizování situace nejen uvnitř 

jejich vlastních řad, ale i na planetě Nula. „Když drak viděl, že je svržen na zem“ 

ukazuje nejryzejší podobu negativního stavu – Pseudotvůrce, kteří byli uvězněni 

a izolováni od svého panství na neznámém místě. „Začal pronásledovat ženu, 

která porodila syna“ značí, že Pseudotvůrci pronásledovali od samého počátku 

všechny, kdo se řídili pravými ideami a původním učením Ježíše Krista. Na to 

negativní entity zareagovaly založením mnoha protichůdných náboženství a 

církví. Tisíce slov Nového zákona Bible svaté pak bylo vypuštěno, nikdy ale 

nemohl být jeho pravý duchovní význam překroucen a zkomolen, protože je 

psaný duchovním jazykem. 

Z pohledu současnosti se tento stejný verš vztahuje k době od konce roku 

1987, kdy došlo k přeměně Nejvyššího na Pána Ježíše Krista, ale – což je zde 

nejpodstatnější – došlo zároveň s tím i k propuštění Pseudotvůrců izolovaných 

do té chvíle od všech ostatních, aby po jejich odchodu z izolace mohl být 

negativní stav naplno projeven a následně eliminován. „Když drak viděl, že je 

svržen na zem“ znamená, že Pseudotvůrci získali novou svobodu, přestože se 

okamžitě nemohli objevit na planetě Nula. Proto vypracovali komplexní plán 

svého návratu do všech možných detailů. Jako dopravní prostředek, jímž by se 

mohli dostat na Nulu, byla vybrána planeta Nibiru, jež se až do poslední možné 

chvíle bude skrývat za Sluncem, aby tak obyčejní lidští tvorové nic nepoznali. 

Souvětí „začal pronásledovat ženu, která porodila syna“ ukazuje z hlediska 

současnosti na snahy agentů negativního stavu přiblížit se jakýmkoliv 

způsobem k druhé přímé inkarnaci Pána Ježíše Krista v těle ženy, ovlivnit ji, 
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kontaminovat, znemožnit, očernit a pošpinit, aby k ní bylo přivedeno co 

nejméně vyspělých duší a zbytek aby ji odsoudil, prohlásil za lhářku, šarlatánku 

a psychicky labilní osobu. V takovém troufalém počínání však Pseudotvůrci 

naprosto selhali a jejich anti-tým, který se zformoval během přípravné fáze 

mise Boží Rodiny, na svou stranu strhl pouze jedince se zapouzdřeným srdcem, 

kteří nedisponují znalostmi principů knih Nového zjevení, nejsou si vědomi 

celkové situace a mají velké ego, prosycené ovládacími programy z pekel. 

Přestože si negativní entity byly a jsou vědomy absolutní ochrany Boží 

inkarnace, kterou Pán Ježíš Kristus střeží jako oko v hlavě, zkoušely Bohyni a její 

spolupracovníky všemožnými prostředky zdolat. Bylo jim však dovoleno pouze 

to, co slouží k poučení ostatních, takže – k jejich nelibosti – nemohly ve svých 

krocích podniknout téměř nic. Po spuštění mise z Nové Země už nebudou mít 

tito přisluhovači přímý přístup k žádnému z Božích představitelů. 

Třináctý verš z pohledu budoucnosti znázorňuje dobu, kdy dojde k plnosti 

negativního stavu. K této fázi se pojí první část věty „Když drak viděl, že je 

svržen na zem“, což popisuje akt samotného sestoupení negativního stavu na 

planetu Nula, jenž na ni bude přiveden Pseudotvůrci. Falešní bohové a 

stvořitelé lidské rasy ve 3. dimenzi následně převezmou vládu nad všemi 

oblastmi života. „Začal pronásledovat ženu, která porodila syna“ označuje 

snahy falešných bohů vymýtit veškerou doposud zůstávající pravou duchovnost 

v lidech, kteří nepřevibrovali do vyšší dimenze. Tyto snahy, kromě mnoha 

jiného, budou obnášet masivní cenzuru Božího Slova, vymazání, překroucení či 

nahrazení jeho idejí něčím ryze falešným nebo zcestným, aby tak nikde 

nezůstaly žádné stopy a odkazy po světelných spolupracovnících, jež by byť jen 

vzdáleně připomínaly něco, co má původ v pozitivním stavu, nebo do něj 

dokonce vede. „Žena, která porodila syna“ má ale bez zapojení do předchozího 

kontextu ještě další, přesahující význam. Tato část věty zde neoznačuje pouze 

Bohyni samotnou, jak tomu bylo v doslovném výkladu z hlediska současnosti, 

ale označuje též všechny ženy v pozitivním stavu, jejichž esence budou zahaleny 

zcela jedinečnými a doposud nepoznanými atributy Nejnovější Přirozenosti 

Pána Ježíše Krista Boží Rodiny („syn“), které budou díky tomuto nadělení 

zároveň ze svých podstat vyzařovat do okolí. Dočasná existence ženské 

podstaty Stvořitele na území negativního stavu zajistila, že femininní princip, 

který byl Pseudotvůrci poznamenán ještě více než mužský princip, bude zcela 

očištěn. Tak dojde u lidských žen v pozitivním stavu k plnému obnovení jejich 
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Božského dobra, bezmezné láskyplnosti, sametové hřejivosti, bezpodmínečné 

laskavosti, jemnému soucitu a něžné nevinnosti. Ženy se stanou rovnocennými 

s muži, nebude docházet k žádnému nesouladu, povyšování, ponižování a 

vůbec všemu, co do Pravého Stvoření nepatří. Obě pohlaví se budou vzájemně 

doplňovat a vyjadřovat Boží lásku těmi nejkrásnějšími a nejžádanějšími 

způsoby. 

14. „Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do 

svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky 

a polovinu roku.“ 

Tento výrok se týká převibrování Jany do pozitivního stavu na Novou Zemi v 5. 

dimenzi. „Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla“ značí fakt, že všechen 

vyměřený čas určený pro pobyt na planetě Nula ve 3. dimenzi právě vypršel a 

nyní je třeba přesunout se na vyšší úroveň. Až nadejde tento čas, Jana s částí 

svého týmu opustí tuto realitu, aby ve svém poslání mohla pokračovat dál na 

jiném místě. „Dvě mocná orlí křídla“ jsou symbolem pro vzestup a pokračující 

progresivní vývoj ve vyšších dimenzích. Část věty „aby mohla uletět na poušť do 

svého útočiště“ v doslovném smyslu znamená, že cesta do pozitivního stavu je 

naprosto volná a nebe se otevírá pro všechny lidi dobré vůle. V Duchovním 

centru Boží Rodiny se od nynějška bude nacházet její domovská základna 

(„útočiště“). „Poušť“ zde zobrazuje Pravé Stvoření, které je členy pekel vnímáno 

jako skutečná poušť, jelikož mnozí z těchto tvorů si stále nechtějí připustit 

skutečnou pravdu a žijí ve falešné realitě. Protože ještě nedošlo k vyschnutí 

relativního zdroje zel a nepravd, budou mnozí pekelní tvorové v mrtvém životě 

ještě nějaký čas pokračovat. „Kde ukryta před hadem“ ozřejmuje fakt, že 

Pseudotvůrci navždy ztratí jakoukoliv přístupnost k Janě i jejím nejbližším 

spolupracovníkům, protože od této chvíle se už nebudou nacházet na území 

negativního stavu. Budou žít v novém cyklu času a do toho starého cyklu času 

(tzn. na planetu Nula a do zóny vymístění) se budou v nových tělech pouze 

navracet, aby zde navázali na svá dosavadní poslání. „Byla zachována při životě 

rok a dva roky a polovinu roku“ nemá žádnou souvislost s plynutím lineárního 

času. Jde o jakousi ochrannou pojistku před zneužitím zlými silami, aby význam 

této pasáže nemohl být pošlapán a zprzněn. 
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15. „A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.“ 

„Had“, jak je zřejmé, symbolizuje Pseudotvůrce, kteří budou pokračovat v 

produkování nových druhů zel a nepravd, dokud se tento relativní zdroj zcela 

nevyčerpá a nevyschne. „Za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji 

smetl“ tvoří popis příprav na poslední duchovní válku, kterou Pseudotvůrci 

plánují podniknout poté, co se ujmou vlády nad planetou Nula a jejím 

obyvatelstvem. Budou chtít znovu napadnout Pravé Stvoření, avšak bude jim v 

tom zabráněno. Tato věta ale rovněž ukazuje na zaryté odpůrce mise Boží 

Rodiny, kteří budou proti představitelům Pána Ježíše Krista různými prostředky 

rozhořčeně vystupovat i po převibrování Bohyně. Negativní stav zmobilizuje 

všechny dostupné síly, které budou mít za cíl zdiskreditovat působení této mise 

z Nové Země. Poskytnuté důkazy a očitá svědectví o životě v jiných realitách 

Multivesmíru budou někteří z věrných agentů Pseudotvůrců využívat a 

zneužívat k prosazení vlastních zájmů, čímž budou odvádět těžce ovládané 

jedince se zapouzdřeným srdcem od pravého Boha. Tito agenti však nebudou 

mít žádný vliv na ty, kteří chtějí znát skutečnou pravdu, jsou na sobě ochotní 

duchovně pracovat, dokáží vstřebat převratné informace a upřímně milují Pána 

Ježíše Krista. Nic nenaruší dokonalý Plán Boží spásy a záchrany, jenž počítá s 

vysvobozením každé bytosti chycené do pasti. Přestože drtivá většina 

pozemšťanů zůstane po rozdělení lidstva v této realitě, která se propadne do 

pekel, i u nich jednou dojde ke konverzi do pozitivního stavu, až zla a nepravdy 

ztratí své opodstatnění. 

16. „Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou 

drak vychrlil.“ 

„Země“ je na tomto místě symbolem nikoliv pro planetu Nula, jak tomu bylo v 

předchozích doslovných smyslech těchto veršů, ale pro planetu Nová Země v 5. 

dimenzi, jelikož význam tohoto slova se zde přetransformoval na vyšší úroveň. 

„Žena“, to jest Jana, je spojena se vším pozitivním stavem. A protože je 

pozitivní stav vyplněn sentientními entitami, „žena“ zde tak v doslovném 

významu označuje i všechny anděly a vytržené lidi, kteří budou na Nové Zemi 

srdečně přivítáni, aby se tato planeta stala jejich novým domovem. V tomto 

verši č. 16 má proto slovo „žena“ zcela odlišný význam, než jaký je uveden ve 

verši č. 13, kde označuje jednak bytosti ženského pohlaví, ale i část 

zanechaného lidstva. Výrok „země přispěla ženě na pomoc“ tedy po pochopení 
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předchozího výkladu značí skutečnost, že Nová Země je již připravena přijmout 

část vyspělého lidstva („ženu“), patřícího do pozitivního stavu a spojeného tím 

pádem i se samotnou Janou. Část lidstva bude zachráněna a spasena od všech 

zel a nepravd negativního stavu a při přerodu do nového světa v Pravém 

Stvoření mu bude poskytnuta veškerá pomoc na všech úrovních, aby bylo 

dosaženo jeho plnohodnotného začlenění do této nebeské společnosti. Další 

část souvětí „otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil“ ukazuje, že 

naskytnou-li se jakékoliv výpady Pseudotvůrců směrem na pozitivní stav, s 

cílem kontaminovat jej zly a nepravdami, budou tyto útoky bez úspěchu, 

protože mezi zónou vymístění (pekly) a zónou umístění (Pravým Stvořením) se 

nachází ochranná membrána („ústa“), přes kterou nebude schopen proniknout 

nikdo ze členů negativního stavu. 

17. „Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu 

potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví 

Ježíšova.“ 

Tento verš popisuje období krátkého vítězství negativního stavu („drak“) na 

planetě Nula, která však už nadále nebude mít nulovou pozici, protože se 

propadne hlouběji do pekel. „V hněvu vůči té ženě rozpoutal válku“ značí 

produkci ohromného množství negativní energie („hněv“) vycházející z těch 

nejhlubších úrovní zóny vymístění, jež bude na duchovním, duševním i fyzickém 

stupni přenesena se všemi následky a důsledky na planetu Nula. „Její 

potomstvo, ti, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova“ jsou 

všichni, kteří se z jakéhokoliv důvodu nezúčastní převibrování a zůstanou ve 3. 

dimenzi, přestože jejich vibrační stupeň neodpovídá tomu, aby se museli nutně 

podílet na krátkém vítězství negativního stavu. Obvykle půjde buď o skryté 

agenty pozitivního stavu, kteří zde na základě předešlé dohody zůstanou a 

vykonají pro Pána Ježíše Krista nějaké specifické úkoly, nebo mnohdy půjde o 

lidské tvory, kteří sice prohlédli lest Pseudotvůrců a nenechali se jimi oklamat, 

ale už bude příliš pozdě na to, aby mohli převibrovat. Tato věta vlastně odráží 

vůbec všechny, kdo nepřijmou „znamení šelmy“, což je biblické označení pro 

čip pod kůží, jímž budou Pseudotvůrci své otroky pohodlně ovládat jako loutky. 

K tomu se vztahuje výrok z 13. kapitoly Zjevení svatého Jana: „A nutí všechny, 

malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na 

čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té 

šelmy, nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte 
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číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo 666“. Kdo tento čip 

nepřijme, bude čelit různým represím, útlakům či hrozbě trestu smrti. 

18. „A drak se postavil na břeh moře.“ 

Přestože si negativní stav („drak“) je vědom své neschopnosti zničit pozitivní 

stav, poté, co převezme všechny aspekty lidského života, zmobilizuje veškeré 

své síly k tomu, aby se ještě jednou a naposledy pokusil napadnout Pravé 

Stvoření. „A drak se postavil na břeh moře“ znamená shromáždění armády 

nadlidí na okraj zóny vymístění („břeh moře“), sloužícího jako odrazový můstek 

pro napadení vyšších dimenzí Multivesmíru. Během tohoto mohutného útoku 

budou Pseudotvůrci a všichni ostatní vyvedeni ze všech dimenzí vně 

časoprostorovou strukturu Stvoření do neutrálního stavu, jenž se nazývá limbo. 

Zde se před nimi objeví Pán Ježíš Kristus a provede nad nimi konečný soud. 

Mysl všech sentientních entit v pozitivním i negativním stavu bude zcela 

otevřena a v podmínkách neutrálnosti se bude moci každý rozhodnout ohledně 

trvalého odmítnutí negativního stavu. Rozhodnutí o jeho permanentním 

odmítnutí ukončí poslední soud a nový časový cyklus vejde s plností pozitivního 

stavu do všech aspektů jsoucna a bytí. 

 Tímto byly zjeveny všechny náležité doslovné významy osmnácti veršů 12. 

kapitoly Zjevení svatého Jana, která je poslední knihou Nového zákona. Skrytý 

význam následující 13. kapitoly, která v návaznosti pokračuje ve výkladu o 

návratu Pseudotvůrců, byla popsána v první dávce Nového zjevení Pána Ježíše 

Krista, v kapitole sedmé: Pojetí Antikrista. 

Do pozornosti lidských tvorů i mnohých jiných bytostí ve Stvoření se ideje knih 

Nového zjevení budou dostávat postupně. Naše mise Boží Rodiny však 

razantním způsobem urychlí toto šíření nejnovějšího Božího Slova a díky tomu 

bude výrazně zkrácena existence negativního stavu. Po jeho eliminaci bude 

život daleko příjemnější a krásnější. Budeme tvořit zcela nové formy existence v 

rozmanitých vesmírech a jeho galaxiích, slunečních soustavách a planetách. Jak 

bylo již mnohokrát avizováno, naším domovem se stane Nová Země, která bude 

tvořit základnu, odkud budeme cestovat do všech částí univerza. Během 

přípravného období jsme vykonali obrovské množství práce mající nesmírný 

dopad na celé Stvoření. Naše spolupráce a oběť vytvořila ty nejvhodnější 

podmínky pro zahájení převratné etapy, která zde ještě nikdy nebyla. Nyní je 

načase, aby se vytoužená změna stala hmatatelnou skutečností. Propojíme 
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nebe se zemí a tím otevřeme bránu do pozitivního stavu pro všechny, kdo mají 

lásku v srdci. Tato 8. kapitola Doplnění Nového zjevení Pána Ježíše Krista Boží 

Rodiny se stává místem, které završuje naše dosavadní úsilí a stává se 

podkladem k nastolení přesahující fáze v procesu duchovního pokroku 

Multivesmíru. Veškeré aspekty spojené s působením naší Mise byly uvedeny do 

náležitého pořádku, čímž se struktura celého jsoucna a bytí dostala k 

význačnému bodu zlomu. Vše staré odchází a uvolňuje místo novému začátku, 

kdy se všichni nositelé Boží lásky budou moci vyvíjet ve věčném míru, štěstí, 

harmonii a spokojenosti. 

Těšíme se společně s vámi na vzájemné setkávání a radostné chvíle při plnění 

dalších úkolů v Misi Boží Rodiny. 

Váš Pán Ježíš Kristus Boží Rodina | 1. 12. 2018 

 

 

 

 

 


