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2. část

Předchozí část knihy jsem napsala na podzim roku 2003, brzy po zhmotnění
Boha na Pražském hradě. V té době jsem netušila, že budu moci pokračovat až po
7 letech a 7 měsících. Celý tento dlouhý čas jsem se připravovala na své poslání.
V září 2003 jsem dostala e-mail od muže, kterého jsem neznala. Podepsal se
pouze křestním jménem Jirka. Věděl o našem společném plánu na výstavbu Ráje u
Prahy a jako jediný mi nabídl finanční pomoc na jeho realizaci. Psal i o tom, že
budeme spolupracovat a že se setkáme v Praze, kde bydlí. Vyměnili jsme si několik
e-mailů, několikrát jsme spolu mluvili telefonicky. Vnímala jsem ho jako
spřízněnou duši, přestože jsem o něm nic nevěděla, neznala jsem ani jeho příjmení,
podobu, čím se zabývá. Domluvili jsme si osobní schůzku na stanici metra
Strašnická. Po chvíli čekání mi zavolal a velmi se omlouval, že je pracovně
zaneprázdněn a nemůže na schůzku přijít. Jeho hlas byl milý, důvěryhodný a mě
ani nenapadlo, že by se schůzky nechtěl zúčastnit. Necítila jsem žádné zklamání a
řekla jsem si, že se tak jako tak brzy potkáme. Pak mi poslal ještě omluvu
elektronicky, v prosinci popřál k vánocům a novému roku a tím naše fyzická
komunikace skončila.
Během tohoto podzimu se v mém životě stala ještě jedna významná událost.
Poprvé jsem přečetla nedůležitější knihy, které lze na této planetě najít: Nové
Zjevení Pána Ježíše Krista. Od té doby jsem ho četla čtyřikrát celé a vybrané
kapitoly i vícekrát. Jen díky tomu jsem porozuměla tomu, co se tady děje, odkud
pocházíme, proč žije lidstvo tak dlouho negativním způsobem a jak tuto situaci
řešit. Jednotlivé kousky skládačky do sebe lépe zapadly a konečně jsem měla pocit,
že chápu svou úlohu na této planetě.

Nyní něco k mému těhotenství: břicho mi rostlo, vše bylo v pořádku až na to, že
jsem stále měla menstruaci. V lednu 2004 jsem šla na gynekologii, aby mě paní
doktorka vyšetřila a udělala ultrazvuk. Při té příležitosti jsem jí věnovala 1. díl
knihy Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás. K mému i jejímu
údivu na ultrazvuku žádné dítě nebylo vidět. Zachovala jsem klid a řekla, že je to
v pořádku. Právě jsem se od Boha dověděla, že dítě je jemnohmotné, má vyšší
vibrace, a proto není možné ho zaznamenat žádným přístrojem. Od té doby mi
břicho přestalo růst a bylo stále stejné. Nijak mě to neznepokojovalo, protože jsem
měla informace z Nového Zjevení Pána Ježíše Krista (na www.vesmirni-lide.cz).
V den předem oznámeného porodu, 6. 3. 2004 na své 47. narozeniny, pro mě
přijela Hanka Hájková, aby mě odvezla do Prahy porodit Ježíše. Měly jsme sraz
s několika spřízněnými lidmi u nemocnice na Bulovce. Nejen, že jsme se s nimi
nesetkaly, ale po chvilce čekání před branami nemocnice Hanka dostal pokyn
(telepaticky od Boha), abychom se vrátily. Nejely jsme však do Ústí nad Labem, kde
bydlím, ale do Děčína, bydliště Hanky a její rodiny. Tam jsem strávila několik
příjemných dní v zahradním domku, kde Hanka relaxuje, medituje a píše knihy.
Přečetla jsem několik duchovních knih a povídala si s andílkem v těle Hančiny
tehdy 4,5 leté vnučky Barunky. Byla pro mě úžasným příkladem dítěte, které
neztratilo spojení s duchovním světem a přinášelo informace, jaké jsem zrovna
potřebovala slyšet z úst jiného člověka. Velmi mi pomohla vydržet toto náročné
období. Potom jsem odjela do Prahy a bydlela u další kamarádky Michaely
Duchnové. Tam jsem se seznámila s mnoha láskyplnými lidmi a zároveň prodělala
jedny z nejnáročnějších zkoušek, jaké si lze představit. Po návratu domů jsem
intenzivně studovala výše zmíněné Nové Zjevení Pána Ježíše Krista a další knihy
s duchovním zaměřením, četla informace na nezávislých a necenzurovaných
internetových stránkách: www.vesmirni-lide.cz, www.osud.cz, www.matrix.cz,
www.cestydusi.cz (dnes zemedusi) a mnoha dalších. Dne 10. 6. 2004 ráno jsem se
probudila a zjistila, že moje břicho se během noci zmenšilo. Dověděla jsem se, že
právě skončilo moje duchovní těhotenství, které trvalo přesně rok. Fyzické
těhotenství teprve přijde, až se setkám s Jirkou. S KTERÝM JIRKOU?
O Jirkovi jsem už psala. Bůh mi o něm dal několik informací telepaticky:
jmenuje se Jiří Král, je to architekt, má dvě dospělé děti jako já – dceru a syna, je
rozvedený jako já…… ale to nejdůležitější mi nadiktoval do dopisu dne 23. 2. 2004,
který mám dodnes schovaný. Jsme součástí Boží rodiny, která má za úkol vyvést
lidstvo z negativního stavu a naučit ho žít pozitivním způsobem života. Bůh je Pán
Ježíš Kristus a inkarnoval se do mého těla, těla Jiřího Krále a bude se inkarnovat i
do těla Ježíše, který se nám dvěma narodí, aby pokračoval v poslání, jež začal před
dvěma tisíci lety v těle Ježíše Krista. Tuto informaci píšu více než 7 let poté, co mi
byla zjevena. Proč to tak dlouho trvalo? Já i Jiří jsme se dosud fyzicky nesetkali.
Víme o sobě spoustu informací, protože jsme v průběhu těch dlouhých let
komunikovali telepaticky a připravovali se na tento náročný úkol. Nebudu
podrobně popisovat všechny zkoušky, kterými jsme procházeli, to je naše
individuální cesta a každý si prochází tu svou jedinečnou a neopakovatelnou cestu

a nelze tyto cesty porovnávat. Už na konci roku 2010 jsem vnitřně cítila, že už
nemůžu žít dlouho v izolaci, bez možnosti se podílet na změnách, které probíhají na
této planetě. Rok 2012 je na dosah a já jsem zatím neporodila Ježíše, nedopsala
tuto knihu, nepostavila s ostatními Ráj u Prahy. Prožívala jsem peklo. Málokdo to
jako peklo vnímal. Měla jsem vždy co jíst, kde spát, nikdo mě neohrožoval na
životě, byla jsem zdravá. Jako hrozbu jsem nevnímala ani mnoho exekucí a jiné
úřední šikany, protože jsem důvěřovala Bohu - Pánu Ježíši Kristu, že mě ochrání.
Peklo byla izolace. Nemohla jsem se stýkat s lidmi, kteří mi byli duchovně nejblíže
– Hankou Hájkovou, Míšou Duchnovou……, nemohla jsem psát knihy, besedovat
s lidmi. Jen výjimečně jsem potkala někoho, např. ve škole, kde jsem učila, na
brigádě v knihkupectví, v Tescu, ve výzkumné agentuře STEM/MARK a pod.,
dokonce na pracovním úřadě, kam jsem docházela jako nezaměstnaná, s kým jsem
alespoň chvíli mohla otevřeně mluvit o věcech, které jsou veřejnosti úmyslně
zatajované. Byl to trénink. Daleko horším peklem byly pro mě informace o mém
odjezdu do Prahy, kde budu žít v Boží rodině s Jirkou, později Ježíšem. Takových
„zaručených termínů“ byly stovky. Nyní je čas, abych položila otázky „na tělo“
svému vyššímu Já - Bohu - Pánu Ježíši Kristu.

Proč jsem stále v Ústí nad Labem, přestože jsem fyzicky těhotná? Proč nežiju
s otcem dítěte Jirkou?

Odpovím více zeširoka. Tvé pocity na konci roku 2010 byly správné. Opravdu
nadešel čas, aby Boží rodina vystoupila z izolace a postavila se do čela hnutí za
záchranu lidstva a planety Země. Brzy ráno 1. 1. 2011 jsem tě ve spánku oplodnil.
Použil jsem genetický materiál Jirky a spojil ho s tvým, abych v tvém těle vytvořil
zárodek s těmi nejlepšími geny vás dvou – mých přímých inkarnací. Protože jsi
byla už delší dobu v přechodu a od července 2010 jsi neměla menstruaci, nemohla
jsi zpočátku těhotenství poznat. Byl to můj dokonalý plán, aby sis zbytečně nedělala
starosti. Termín setkání s Jirkou, který o tvém těhotenství ví stejně jako ty od 28. 4.
2011, jsem určil na 10. 6. 2011. Dnes je 6. 6. 2011……….

Jaký význam má to, že jsme na sebe tak dlouho museli čekat? Jsem už v 6.
měsíci těhotenství, mám všechny příznaky včetně fyzických pohybů dítěte (oproti
duchovnímu těhotenství mnohem výraznějším).

Jde o největší tajemství, které jsem naznačil v Bibli svaté, ve Zjevení Ježíše
Krista přenesené Janem. Píšu tam o ženě, která porodí syna, jenž odejde k Bohu
(to byl duchovní Ježíš v roce 2004). Pro ženu Bůh uchystá útočiště na poušti. Bible
je psána duchovním jazykem a nelze ji chápat doslova. Poušť je izolace, ve které se
ještě nyní nacházíš. Bylo o tebe postaráno, ale chybělo ti to nejdůležitější – láska
muže, kontakt s duchovně založenými a láskyplnými lidmi, možnost cestovat, žít
podle svých představ, dělat práci, o které jsi věděla od roku 2003, zaplatit dluhy
hlavně kvůli rodině. Musela jsi dokázat, že jsi odolná, že mi bezmezně věříš,
přestože jsem tě soustavně zkoušel jako ještě nikoho. Jsi Já v ženském těle, čekáš
moji další inkarnaci Ježíše a za 4 dny se fyzicky setkáš se svým pravým mužem
Jiřím Králem. Ani on to neměl lehké. Nežije sice s minimem peněz jako ty, protože
má za úkol zabezpečit Boží rodinu po všech stránkách, ale zato je sám v novém
domě, který pro vás/nás postavil v roce 2005, jak víš, čeká na tebe stejně dlouho
jako ty na něj, několikrát za tebou jel až do Ústí nad Labem, ale nikdy tě nemohl
potkat a vzít s sebou domů do Prahy. On je tvůj vysněný princ, tedy Král z pohádky,
který jako jediný může splnit to, co jsem ti už na začátku naší komunikace v roce
2003 slíbil. Nemohla jsi dopředu vědět, že to vše bude trvat tak dlouho, protože by
ses z toho zbláznila a nevydržela to, co jsi vydržet v zájmu záchrany lidstva musela.
Pamatuješ, že jsem ti už v únoru 2003 říkal, že máš to nejtěžší poslání v dějinách
lidstva?

Ano. Ale tehdy jsem netušila, co všechno to obnáší, co budu muset vytrpět, čeho
všeho se budu muset vzdát. Naštěstí a díkybohu (doslova) mám tuto náročnou
přípravu za sebou. Nadarmo se neříká: těžko na cvičišti – lehko na bojišti. Vše
v uplynulých letech nebylo tak hrozné. Zažila jsem i krásné chvíle…..

Přesně tak, dodržuji své duchovní zákony a každému naložím jen to, co unese,
tedy i tobě. Abys celý „výcvik“ vydržela, umožnil jsem ti několik zajímavých a
nejen oddechových akcí. V loňském roce jsi navštívila festival Rock for People
v Hradci Králové, kam jsi jela hlavně kvůli tvé nejoblíbenější skupině Muse.

Bez hudby si nedokážu představit svůj život. Provázela mě od dětství a jak jsem
už uvedla v 1. knize HSB, zpívala jsem ve smíšeném sboru, vedla dětské školní
sbory, poslouchala hudbu při nejrůznějších příležitostech. Zvláště v posledních 6ti
letech jsem ji vyhledávala čím dál tím častěji, protože mi pomáhala „přežít“ peklo,
které jsem vnitřně zažívala a cítila. Začala jsem si všímat, že mezi hudebními
skupinami i zpěváky jsou rozdíly nejen v kvalitě, ale i ve vyzařování pozitivity,
láskyplnosti, či negativity. Mám ráda hlavně rockovou hudbu, ale ne tu tvrdou a
agresivní. Líbí se mi originální, melodická, harmonická hudba a texty, které
přinášejí poselství. I když všichni posluchači textu nerozumí, protože je v jiném
jazyce, vnitřně aspoň částečně vnímají, co jim píseň a její autoři sdělují. Hudba je
nejuniverzálnější způsob dorozumívání mezi lidmi. Skupina Muse má úžasné
melodie a harmonie, využívá i tzv. „vážnou hudbu“, zároveň sděluje posluchačům
informace o negativním stavu, blížící se změně, transformaci do láskyplného světa.
Jsou moderními proroky, kteří zasévají semínka tak, jako to děláme my, kdo píšeme
knihy, besedujeme, přednášíme apod.

Moje slova. Jmenuj ještě další, které máš tak ráda. Bude to zároveň
poděkování od Pána Ježíše Krista, Boží rodiny za jejich odvahu a lásku, bez níž by
nemohli plnit své poslání.

Ráda. Mezi hudební skupiny, které denně poslouchám, patří i 30 second to
Mars, Linkin Park, Green Day, My Chemical Romance, Biffy Clyro. Dále obdivuji
písně i texty zpěvaček Pink, Anety Langerové, zpěváků Tomáše Kluse, Marka
Ztraceného, skupin Kabát, Chinaski, No Name, Kings of Leon, Tokio Hotel,
Unique Figurines. Posledně jmenovaná skupina z Prahy, která hraje indie-rock,
teprve 11. 1. 2011 vydala své první EP Institute se čtyřmi písněmi s odvážnými,
pravdivými texty a zajímavými melodiemi. Vrátím-li se do minulosti, chci
poděkovat i skupinám Beatles, ABBA, Roxette, Queen, U2, Bon Jovi, Guns N‘
Roses, Nirvana, Metalica, Elán, Čechomor, zpěvákům a zpěvačkám Karlu Gottovi,
Haně Zagorové, Věře Špinarové, Marii Rottrové, Lence Filipové.

Už jsi uvedla, že vnímáš i rozdíly mezi pozitivní a negativní energií, kterou
hudebníci vyzařují. Jmenuj i ty, kdo šíří negativní energii, ovlivňují zvláště mládež,
aby obdivovala sex bez lásky, drogy, majetek a peníze, násilí, rasismus, okultismus,
odváděla je od toho, co je v životě podstatné.

V první knize HSB jsem se zmínila v souvislosti s mateřstvím o zpěvačce
Madonně. V té době jsem ji občas poslouchala, uznávala jsem její profesionalitu.
Během dalších let jsem přečetla, viděla i přijala mnoho informací, které mi otevřely
oči. Madonna se netají tím, že vyznává Kabalu – což je tajné židovské učení
pocházející až z Babylonu, které vychází ze Starého Zákona a vykazuje prvky
okultismu. Mezi Starým a Novým Zákonem v Bibli je značný rozdíl, ale o tom
budeme diskutovat později. Stačí sledovat vystoupení a videoklipy této zpěvačky a
uvidíte, že jsou prošpikovány tajnými a okultními symboly, rituály. Mezi další
příznivce okultismu patří i Britney Spears, Christina Aguilera, Rihana, Paris
Hilton, Adam Lambert. Podívejte se jim do očí. Najdete v nich lásku nebo chlad,
touhu ovládat, vypočítavost?

Přišel čas odkrýt karty. Právě probíhá poslední fáze boje mezi dobrem a zlem,
jednotou a odděleností, láskou a sobectvím, sdílením a soutěžením, ………dosaďte
sami další protiklady. Pravdivé informace pomůžou otevřít srdce milionů ještě
„spících“ lidí, aby měli možnost se správně rozhodnout, kde chtějí v blízké
budoucnosti žít? Ve světě bez válek, přírodních i lidmi způsobených katastrof,
hladu a nedostatku pro většinu a obrovského nadbytku pro úzkou elitu, nemocí
způsobených negativním myšlením a způsobem života, často uměle a záměrně
vyvolaných farmaceutickými firmami nejen kvůli zisku? Ve světě, kde lidé nejsou
otroci pracující od rána do večera, aby uživili své rodiny, netrpí ztrátou blízké
bytosti kvůli nemoci, válce, chamtivosti, jedovatému životnímu prostředí?

Vyjmenoval jsi toho tolik najednou! Trochu zvolníme a vysvětlíme podrobněji,
co chceme sdělit o možnostech, které se nabízejí. Blíží se už mnohokrát zmiňovaný
rok 2012. Dne 21. 12. 2012 končí Mayský kalendář. Na internetu lze najít tisíce
odkazů k této tématice, bylo napsáno mnoho knih a stále vycházejí další, filmaři se
předhánějí, kdo natočí hrůznější katastrofický snímek o konci světa, příslušníci
náboženských sekt a samozvaní proroci ohlašují zaručené termíny zániku této

planety a lidstva, občas páchají sebevraždy. Není snad člověka, který by o tomto
fenoménu nic neslyšel. Kdo se má v tom obrovském množství rozporuplných
informací vyznat?

Ty a každý, kdo naslouchá svému srdci. Je tu skupina pozitivně myslících a
žijících lidí, kteří vidí v roce 2012 příležitost změnit tuto planetu v Ráj. Už v 1.
knize jsi psala o výstavbě Ráje u Prahy. Dnes už víš, že jsem tím myslel život na
Zemi v 5. dimenzi. Bylo by nesmyslné stavět za mnoho peněz satelitní město, kde by
láskyplní lidé bydleli pouze několik let, když po roce 2012 budeme mít celou
planetu v pozitivním stavu a nebudeme se muset dívat na zlé, agresivní, chamtivé a
negativní lidi ve svém okolí.

To je jedna ze tří možností, jež dostane každý člověk na této planetě koncem
roku 2012. V celém multivesmíru platí zákon svobodné volby. Člověk s vysokými
vibracemi, který žije v lásce, je skromný, což neznamená, že je chudý, umí se
podělit s ostatními, pomáhá lidem, zvířatům i přírodě, převibruje v den D do jiné
reality, 5. dimenze planety Země. Jak jsme už zmínili, pomáhají nám i Vesmírní
lidé z mnoha světů a dimenzí. Jsou připraveni přemístit miliony lidí svými
létajícími talíři na planety v pozitivním stavu. Budou také otevřeny tisíce
mezidimenzionálních bran, kterými lze také „přejít“ do jiné reality.

Je vidět, že jsi během těch osmi let přípravy neztrácela čas. Už nepotřebuješ,
abych ti cokoli diktoval, píšeš sama. Máš opravdu mnoho informací a hlavně jim
rozumíš. Je to tvoje poslání: předat pravdivé informace co největšímu počtu lidí,
aby měli možnost se včas připravit a rozhodnout se, kde a jak chtějí žít po roce
2012. Pokračuj další ze tří cest…..

Planeta Země je živá bytost, která nemůže věčně snášet necitelné a
ignorantské chování lidí. Není tajemstvím, že v posledních letech se stupňuje
množství a síla přírodních katastrof: ničivé zemětřesení a tsunami v jihovýchodní
Asii 26. 12. 2004, které si vyžádalo přes 300 000 obětí, povodně v Čechách 2002,

tajfuny a hurikány v USA, zemětřesení na Novém Zélandu 2011 a dosud největší
katastrofa, kterou zatím nedocenilo mnoho lidí – zemětřesení a tsunami
v Japonsku v pátek 11. 3. 2011, které poškodilo jaderné elektrárny Fukušima a
způsobilo únik radiace mnohonásobně větší a zákeřnější než havárie v Černobylu.
Radiace poškozuje a bude nadále poškozovat zdraví lidí na celé planetě, zvláště na
její severní polokouli. A to ještě není všechno. Planeta nezpůsobuje všechny
katastrofy, které se označují jako přírodní. Zisku a moci chtiví lidé používají tajné
technologie na ovlivňování počasí - HAARP, vojenské zařízení na Aljašce a
několika dalších lokalitách na světě, jehož principem je mohutné „bombardování“
ionosféry miliony wattů, čímž dojde k tisícinásobnému zesílení. HAARP může
ionizací či ohřevem atmosféry výrazně ovlivnit proudění vzduchu, a tak způsobit
třeba bouřku, tornádo, extrémní vedra či mrazy. Například je možné kdekoli na
světě vyvolat umělý blesk, mnohem silnější než kterýkoli přírodní….. a zasáhnout
také podzemní vrstvy magmatu a tak způsobit zemětřesení – cituji z článku
na www.military.cz.

Kam tím směřuješ? Chceš snad naznačit, že informace o konci této civilizace a
množství katastrof jsou pravdivé?

A to se mě ptáš právě ty? Copak o tom nepíše Bible v Apokalypse,
nepředpověděli to jasnozřiví lidé na celém světě? Dokonce i počítačový program
WEB-BOT Project, který prohledává internet a hledá zmínky o budoucnosti,
předpovídá na tento rok ničivou katastrofu.
Nepřesvědčily mě však jen tyto a mnohé jiné zdroje informací o konci této
civilizace. Důvod, proč vím (ne věřím), že je tato cesta pro část lidstva
nevyhnutelná, jsem našla v nejdůvěryhodnější knize knih NOVÉM ZJEVENÍ
PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Na rozdíl od Bible není napsána duchovním jazykem,
takže ji lze číst a chápat doslova, je tedy mnohem srozumitelnější.

Když je to tak, proč už ji od 80.let minulého století nepřečetly miliony nebo
stamiliony lidí? Proč se neřídí mými dobře míněnými radami?

Odpověď znám. Lidstvo na této planetě žije v iluzi. Má „zavázané oči šátkem“,
tedy žije izolované od ostatních ve vesmíru. I proto a nejen proto si bláhově myslí,
že je ve vesmíru jediné a nejlepší. Musel bys být blázen, kdybys něco takového
dopustil. Teprve v Novém Zjevení PJK jsem se dočetla hlavní příčinu tohoto
negativního stavu. Byla položena otázka: Jak by vypadal život bez Boha, Stvořitele
a jeho pravých duchovních principů? Protože platí zákon akce a reakce, je
nezbytné na tuto otázku odpovědět. Lidstvo na této planetě na ni už odpovídá velmi,
velmi dlouho a nyní je čas dovolit, aby negativní stav na chvíli zvítězil, a poté bude
zcela eliminován, odstraněn, aby už nikoho neobtěžoval svou přítomností a lidé si
ho nevolili. Proto lidé, kteří nepřejdou do pozitivního stavu (např. 5.dimenze
Země), opustí svá těla při nesčetných katastrofách. Mohl bys prosím vysvětlit, co se
stane potom?

Velmi rád. Po opuštění těla se setkají se mnou a já jim dám pravdivé a
ucelené informace o životě ve vesmíru a negativním stavu jako přechodné fázi jeho
vývoje. Budou mít svobodnou volbu, kde chtějí dále žít, na jakou planetu se
inkarnují. Jak mnozí už vědí z dostupných knih, filmů, zkušeností – život nekončí
smrtí hmotného těla, je věčný a já mám pro každého připraven „pokojíček“ ušitý
na míru, protože každý je jedinečný, neopakovatelný, je mojí součástí a už nikdy
ode mne nebude oddělen. Zahrnu ho láskou, jakou nikdy nepoznal.

Mluvili jsme o třech cestách. Jaká je ta poslední?

Aby bylo zcela a vyčerpávajícím způsobem odpovězeno na výše uvedenou
otázku, musí na kratičkou dobu zvítězit negativní stav. Poslední část lidstva, která
nepřejde do 5. dimenze, nebo neopustí tělo, se propadne do nové reality v tzv. pekle,
kde bude kontinuálně pokračovat v životě v negativním stavu, tentokrát mnohem
horším, než dosud.

Co je peklo? Vždyť představa o něm je ovlivněna náboženstvím, pohádkami,
horory atd. Nikdo nemá přesnou představu, jak vypadá. Navíc na Zemi žije mnoho
ateistů, kteří v žádné peklo nevěří.

Peklo je zóna vymístění, malá část vesmíru, kde žijí všechny bytosti, které
nechtějí dodržovat duchovní zákony lásky a odmítají uznat mě, jako jediný zdroj
života. Neuvědomují si, že beze mne, Pána Ježíše Krista by neexistoval žádný život,
ani ten jejich. Žijí, či spíše živoří na planetách, kde je buď divoká příroda a bytosti
nemají žádné technologie, tedy jsou velmi primitivní, nebo mají technologie, ale
díky své negativitě už povrch planety zničily a jsou nuceny žít pod povrchem. Celá
zóna vymístění je tzv. odpadkový koš multivesmíru, antivesmír. Rozdíl je patrný už
na první pohled. Pozitivní vesmíry září všemi barvami, planety jsou bohaté na
krásnou přírodu, čistou křišťálovou vodu, mírumilovná zvířata a hlavně láskyplné
bytosti. Nenajdete tady černou barvu. Negativní antivesmír je černý, planety jsou
buď zničené, jak jsem uvedl, nebo obydlené polozvířecími podlidmi. Lidé této
planety, kteří se propadnou se svými těly do této zóny, budou žít dle svých voleb.
Budou se dále honit za majetkem za jakoukoli cenu i na úkor ostatních, budou
postupně zotročováni elitami, což znamená, že budou pracovat více za méně peněz,
implantují jim čipy pod kůži, aby byli pod neustálou kontrolou, tzv. demokracii
vystřídá totalitní celosvětová diktatura.

Píše se o tom i 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 ani
prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména…….je to
číslo 666.“ Nemusíme ani číst Bibli, aby nám došlo, kam tato společnost směřuje.
Stačí se dívat a poslouchat otevřenýma očima, ušima a srdcem. V médiích najdeme
dost jasných důkazů. Nejvíce jich je na internetu. V uplynulých letech jsem viděla
mnoho zajímavých videí s touto tématikou. Stačí dát do vyhledavače heslo NWO
(New World Order) – Nový světový řád a vyberete si video, které vám nejlépe bude
vyhovovat. Jak už bylo řečeno, jsme individuality, a proto není vhodné doporučovat
konkrétní tituly.

Máš pravdu, ale o jedné knize, která popisuje život v takové společnosti,
bychom se mohli zmínit. Navíc byla napsána ve 40. letech minulého století, tedy

těsně po 2. světové válce, kdy málokoho napadlo, že v budoucnu se lidstvo vrhne do
nové, ještě horší totality, než zažilo za Hitlera.

Dokonce dnes tak démonizované období „budování komunismu“ nebylo tak
hrozné, jako to, co přijde po roce 2012. Ale vraťme se ke knize, o které jsi mluvil.
Je to román George Orwella – 1984. Jen pro ilustraci – svět je rozdělen do
nepřátelských bloků, které spolu neustále válčí, přičemž ti, co spolu válčili v jedné
válce, jsou spojenci v druhé atd., děti udávají své rodiče, když mají pocit, že nejsou
loajální režimu „Velkého bratra“, každý je pod neustálým dohledem přes obrazovky
televizorů. Dějiny jsou zpětně přepisovány, takže nikdo už neví, co je pravda,
pravda je lež, mír je válka……. a opačně. Jen blázen by chtěl žít v takové
společnosti.

Přesto si mnoho lidí dobrovolně volí život, o jakém jsi mluvila. Jak už jsme
naznačili, tento svět je ovládán elitami, které už stovky let plánují NWO. Říká se
jim Illumináti. Spolupracují s negativními mimozemskými entitami a za poskytnuté
technologie, moc a peníze jsou schopny zaprodat lidstvo a uvrhnout ho do
otroctví. Souhlasili i s unášením lidí, s pokusy na nich i na zvířatech. Už desítky let
probíhají tajné výzkumy ovládání mysli, vyvíjejí se mutované nebezpečné viry a
bakterie, které jsou čím dál častěji nasazovány jako biologická zbraň proti nic
netušícímu obyvatelstvu s cílem radikálně zmenšit počet obyvatel na planetě, aby
ovládání bylo co nejjednodušší. Ti, co toto všechno přežijí, budou chronicky
nemocní a tím neustále závislí na „lécích“ farmaceutických firem, geneticky
upravených potravinách atd.

O tom všem jsem četla na nezávislých webových stránkách (www.osud.cz,
www.matrix.cz, www.zvedavec.org, atd.). Děkuji odvážným lidem, kteří se už mnoho
let věnují šíření pravdivých informací a nebojí se ničeho – např. Jiřímu Maria
Maškovi, Jaroslavu Chvátalovi, Vladimíru Stworovi, který byl dokonce odsouzen za
popírání holocaustu, přitom pouze uveřejnil na svých stránkách článek, kde autor
polemizuje o počtu obětí v koncentračních táborech. A to je prý u nás svoboda
projevu! Zřejmě jen pro někoho.

Už chápeš, že takový svět nelze změnit najednou mávnutím kouzelného
proutku. Navíc sám dodržuji své zákony a zákon svobodné volby je ten
nejdůležitější. Když jsme spolu začali komunikovat a vzápětí psát první knihu, měla
jsi pouze informace z knih Hovory s Bohem, které jsem napsal prostřednictvím
Neala Donalda Walsche. Byla jsi plna optimismu a odhodlání změnit lidi na této
planetě, aby už nikdo nemusel žít tak nešťastným způsobem. Dnes, zvláště po
prostudování Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, napsaném v letech 1982 až 1994
s pomocí Čecha, žijícího v Santa Barbaře v USA, Petra Daniela Francucha (1934
– 2001), jsi pochopila a přijala fakt, že není možné vyvést lidstvo z negativního
stavu najednou. Proto jsem tady ve třech hmotných tělech Boží rodiny, abych
sjednotil a vyvedl všechny pozitivní lidi do 5. dimenze a umožnil krátké vítězství
negativního stavu, aby bylo možno odpovědět na už uvedenou zásadní otázku.

A co se stane potom, až bude každý znát odpověď?

To je také napsáno v Bibli, ale řeknu to srozumitelněji dnešním jazykem:
Vrátím se na planetu Země v peklech a ukončím negativní stav. Lidé opustí svá
hmotná těla a otevře se jim jejich vědomí. Budou mít úplné a pravdivé informace o
všem, co se děje, a zvolí si život v pozitivním stavu na planetě, která bude odpovídat
jejich vibracím (podle zákona svůj k svému).

Ale, co když někdo nebude ani potom chtít žít v pozitivním stavu?

Protože negativní stav už nebude existovat, nebude mít kde žít, a proto mu jeho
život odejmu. To je jediný případ, kdy mohu odejmout někomu život, který je jinak
věčný.

A co bude s těmi, koho napadne stejná otázka: Jak by vypadal život bez Pána
Ježíše Krista a jeho duchovních principů?, až nebude existovat negativní stav?

Odpověď znáš a je opět zapsána v Bibli: Pak smrt i její říše byly uvrženy do
hořícího jezera………kde hoří oheň a síra. Opět je to psáno duchovním jazykem,
takže v překladu to znamená, že ten, koho napadne taková otázka, bude mít
možnost „prožít virtuálně“ jakoukoli situaci související s negativním stavem, aniž
by samotný negativní stav existoval na fyzické úrovni. Jezero ohně a síry je
databanka vesmíru, kde jsou navěky uloženy všechny informace o negativním
stavu za celou dobu jeho trvání. Bude sloužit pro všechny zvídavé duše, ale nebude
už nikdo v celém multivesmíru nucen se fyzicky ani duchovně účastnit takového
života, plného násilí.

Trochu ten náš rozhovor odlehčíme, aby toho nebylo na čtenáře příliš. Mohl
bys nám vylíčit, jak vypadá život v pozitivním stavu, kam se už brzy dostaneme
s těmi láskyplnými a mírumilovnými lidmi na konci roku 2012?

Velmi rád. Jak už bylo mnohokrát řečeno, vyšší vibrace těla mají láskyplní lidé,
nižší vibrace lidé, zaměření materialisticky, jejichž „láskou“ jsou peníze, moc,
majetky, požitky, či násilí apod. Na pozitivních planetách nemohou žít lidé
s nízkými vibracemi, což v praxi znamená, že tam takový druh lidí nepotkáte. Život
tam je tedy mnohem jednodušší a šťastnější. Lidé tam jsou k sobě upřímní, laskaví,
přátelští, usměvaví, veselí a šťastní, protože nemají žádné existenční starosti.
Neexistují tam žádné politické strany, vlády, státy, velkoměsta, peníze, církve,
korporace, ……

Kdo tam zabezpečuje chod života? Tato otázka jistě bude zajímat každého, kdo
si bez všech těchto institucí a věcí neumí život představit.

Brzy sami zjistí, že se bez nich žije snáze. Každý je přímo duchovně spojen se
mnou, tedy dostává ty nejlepší a nejpravdivější informace a rady, ušité přímo na
míru, protože jenom já jsem absolutní a znám potřeby každého jednotlivce. Každá
planeta má svou Radu moudrých, těch nejvyspělejších a nejlaskavějších bytostí,
s nimiž je také možno koordinovat činnosti, které to vyžadují – výroba, zemědělství,
zásobování atd. Lidé tam pracují asi 2 až 4 hodiny pro společnost v oboru, který
jim nejlépe vyhovuje a mají pro něj talent. Zbytek času věnují rodině, dětem, svým
zálibám, cestování a poznávání bez omezení. Krajina není zohyzděna továrnami –
ty jsou buď pod zemí, nebo na opuštěných sousedních planetách a měsících,
silnicemi a železnicemi, protože se používají pouze létající talíře různých velikostí
od rodinných po velké, se kterými lze cestovat po galaxii. Nikdo za nic neplatí a
každý používá to, co pro svoji práci a život potřebuje.

Úžasné. Už se tam moc těším a takových je nás tady více, protože informace o
životě v pozitivním stavu šíří mnoho lidí, našich blízkých spolupracovníků. Budu
jmenovat Ivo Aštara Bendu, o němž jsem se už zmínila v 1. knize. Jeho
www.vesmirni-lide.cz jsou navštěvovány ze 191 zemí světa v obrovském množství 4
miliony souborů měsíčně. Právem patří k těm nejvýznamnějším na Zemi. Už se
těším, až se s Ivem setkám. Budeme mít spoustu společných témat. Viděla jsem i
mnoho jeho televizních vystoupení, slyšela rozhovory v rozhlasu i četla téměř
všechny knihy, volně přístupné na tomto webu.

Právě o tom s tebou chci mluvit. Aby se naše kniha dostala co nejdříve mezi co
největší počet čtenářů, zveřejníme ji zdarma na našich stránkách
www.bozirodina.cz . Dokonce ji budeme zobrazovat po tvém přestěhování 10. 6.
2011, tedy za 2 dny, i neúplnou a průběžně, v den, kdy napíšeme několik stránek.
Zároveň pokračuješ v Novém Zjevení pána Ježíše Krista, s doplněním o Boží
rodinu, a také tato kniha bude po 10. 6. 2011 k dispozici na našich stránkách. Obě
knihy budou samozřejmě vydány i tiskem, abychom uspokojily i odpůrce počítačů a
milovníky papírových knih, za cenu, odpovídající nákladům na tisk a distribuci.
Nebudeme ani vybírat vstupné na žádné naše besedy, přednášky apod. Nikdo se
nebude moci vymlouvat, že nemá přístup k pravdivým a životně důležitým
informacím.

Nebudou se na nás zlobit všichni naši spolupracovníci, kteří za své přednášky,
vedení internetových stránek, knihy apod. vybírají peníze? A nebude to příliš
jednoduché pro příjemce těchto informací, protože nic není zadarmo? Tím
nemyslím jen na peníze. Vše přeci vyžaduje výdej energie. Právem požadují, aby
jim lidé za jejich služby zaplatili, je to většinou jediný zdroj jejich příjmu. Z čeho by
potom živili své rodiny a hlavně platili za domény, překladatele, veškerý materiál,
spolupracovníky atd. ?

Máš pravdu. Všichni tito lidé nemají jinou možnost. Je logické, že nemůžou
svou záslužnou práci dělat zdarma a ještě na ni doplácet z vlastní „kapsy“. Ale Já
jsem Pán Ježíš Kristus a přišel jsem v tělech Boží rodiny vyvést lidstvo
z negativního stavu. To je můj dlouhodobý plán, na který jsem se důkladně
připravil. I my musíme za vše platit i penězi. Proto moje mužská inkarnace Jiří
Král celý život poctivě pracoval a vydělal tak dost peněz, aby mohl pokrýt všechny
naše potřeby, což zahrnuje i zaplacení všech tvých dluhů. Víš, že právě hrozba
exekucí, které se ale neuskutečnily fyzicky, byla jednou z mnoha náročných
zkoušek, kterými jsi musela projít, abys ukázala svou důvěru ve mne a můj
dokonalý plán. Vždy, i v těch nejsložitějších situacích, jsem tě chránil před útoky
negativních bytostí. Prokázala jsi nesmírnou odvahu a víru v dobro, lásku,
moudrost, spravedlnost, tedy ve mne. Jiří je tvou oporou a bude ti pomáhat
v mnoha oblastech: kromě hmotného zabezpečení ti pomůže s vedením našich
webových stránek, překlady do angličtiny, samozřejmě tě zahrne láskou, protože
jenom v láskyplném partnerském vztahu může být člověk opravdu šťastný a
spokojený. Tak se naplní i podtitul naší knihy - S tebou lásko kvete láska kolem
nás.

Právě vědomí toho, že na mě čeká Jirka, mně dodávalo sílu všechny ty zkoušky
během té dlouhé doby vydržet. Mnohokrát jsem byla zoufalá a nešťastná, ale celou
dobu jsem věděla, že toto období „výcviku“ jednou skončí a čeká mě život v Ráji.
Pro mě začíná Ráj už tady ve 3. dimenzi, v den, kdy si pro mě přijede Jirka, můj
pravý manžel, a odveze mě domů, do Prahy, kde navrhnul a postavil dům se
zahradou, abychom tam mohli žít a pracovat pro celé lidstvo.

Ano, Jirka je opravdu tvůj jediný pravý manžel a ty jeho pravá manželka. Oba
jste žili obyčejné životy, měli i manžele a manželky a s nimi děti (každý chlapce i
děvče), abyste důkladně poznali co nejvíce aspektů života na této planetě. Včas jste
svá předchozí manželství ukončili rozvodem, protože tyto vztahy už dlouho
nefungovaly. Není divu, vzpomněli jste si, kdo jste a s mojí pomocí jste se 8 let
připravovali na život v Boží rodině. Každý z vás má různé talenty a vzájemně se
budete doplňovat. Ty jsi moje mluvčí, tedy píšeš, hovoříš s lidmi, zkrátka
komunikuješ. Čekáš miminko Ježíše, což bude vyžadovat i mateřské povinnosti.
Jirka má talent na jazyky, proto bude překládat a díky tomu, že je mojí přímou
inkarnací, nedojde k žádnému zkreslení a ztrátě pravdivosti textu. Také je šikovný
architekt, takže dům i se zařízením a zahradou navrhnul sám, jak víš už od konce
roku 2005, kdy ti telepaticky sdělil, že je dům hotový a připravený k nastěhování.
To ještě netušil, že na tebe bude v tomto novém a krásném domě čekat sám dalších
5 a půl roku. To bylo jeho peklo a těžká duchovní zkouška. Oba jste obstáli na
jedničku s hvězdičkou, jak jinak. Jsme Boží rodina a jdeme příkladem všem.

Raději ani nechci vzpomínat na těch uplynulých 8 let. V roce 2003 to bylo
ještě dobré. Napsala jsem knihu, setkala se s mnoha láskyplnými a duchovně
založenými lidmi, besedovala, přednášela. Po 28. 9. 2003 jsem se postupně dostala
do izolace a mojí hlavní činností bylo studium.

