Hovory s Bohem:
S tebou lásko kvete láska kolem nás 2

3. část

Od napsání poslední věty minulé části uplynulo 18 měsíců. Stále bydlím v Ústí nad
Labem a žádný Jirka pro mě nepřijel. Těhotenství skončilo 30. 9. 2011
bezbolestnými kontrakcemi, ale viditelné dítě se nenarodilo. Asi 2 měsíce před
plánovaným porodem mě napadlo, že pokud první těhotenství bylo duchovní, mělo
by to druhé být duševní. Dostala jsem v té době jiné vysvětlení: dítě se narodilo do
5. dimenze a počká tam na mě až do mého převibrování. Přiznám se, že se mi velmi
ulevilo. Představa, že budu v 54 letech pečovat o novorozence, mě nijak nelákala.
Věnovala jsem se hlavně svému vnukovi Honzíkovi, pokračovala ve studiu života
na této planetě a občas, když to bylo možné, pracovala jako brigádnice pro různé
firmy. Naději na zlepšení přineslo mé krátké působení v ekologickém hnutí
Greenpeace. Tam jsem se cítila dobře, protože lidé, kteří kvůli záchraně planety
Země nelitují nepohodlí a nepochopení, mají vyšší vibrace a vyzařují pozitivní
energii. Na jaře 2012 odešla z těla moje maminka, která mě zvláště v posledních 10
letech uvěřila a podporovala mě duchovně, duševně i fyzicky. Velmi Ti mami
děkuji.
Stále jsem čekala, kdy se konečně zapojím do společné duchovní práce, dopíšu
Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás 2, napíšu úvod Nového
Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, otevřu na internetu stránky
www.bozirodina.cz a znovu se setkám s přáteli, které jsem neviděla 8 a více let.
Nejdůležitější rok 2012 už se přehoupl za polovinu a já byla pořád v izolaci. Aby
toho nebylo málo, Bůh mi 27. 7. 2012 oznámil, že jsem těhotná, tentokrát už
fyzicky. Tak i potvrdil, že druhé těhotenství bylo duševní, jak mě (ne náhodou)
napadlo. Opět mi rostlo břicho, ale v noci z 6. na 7. 11. 2012 ( ve 4. měsíci) se
zmenšilo a byla jsem informována o lepším a pohodlnějším způsobu vývoje plodu.
V pozitivním stavu, kam část lidstva převibruje 21. 12. 2012, se dítě vyvíjí
v plodovém vaku z biologického materiálu, aby nijak neomezovalo a nezatěžovalo

matku. Tím odpadá i bolestivý a většinou nepříjemný porod a následná péče o
nemohoucího novorozence. Dítě se narodí až tehdy, když je schopno komunikovat a
chodit.
Právě 7. listopad se stal počátkem mého postupného návratu z izolace. Konečně
jsem dostala peníze na notebook a s pomocí své dcery Michaly dokončím své
poslání v 3. dimenzi. Míša je autorkou grafické podoby stránek www.bozirodina.cz
a je tedy důležitým prostředníkem mezi mnou a čtenáři.
Je čas na otázku: Bože, Pane Ježíši Kriste, proč jsi mi téměř 9 let sliboval, že
budu žít s tvojí mužskou inkarnací Jiřím Králem?
Jani, kdybych ti řekl, že budeš žít v izolaci tak dlouhou dobu, že tě budu neustále
zkoušet duchovně, duševně i fyzicky, nebyla bys schopna to vydržet. V celém
Multivesmíru platí duchovní zákony, které dodržuji i já. Nikomu nenaložím více,
než unese. Žiješ tak dlouho v negativním stavu, že máš tak jako ostatní, zatížené
geny. Bylo třeba je postupně čistit a odblokovat. Můžu to přirovnat k narkomanům.
Ani oni by nezvládli okamžitě a jednorázově přestat brát drogy. Musejí absolvovat
odvykací kůru, kde se jim dávky postupně snižují až do vyléčení. Záleží i na jejich
vůli a motivaci, protože bez nich by byla celá procedura neúčinná. Proto jsem ti
musel v tvém zájmu i lhát, abys celý „výcvik“ vydržela. Vize Jiřího, který tě měl
odvézt do Prahy, poskytnout ti vše potřebné, zaplatit dluhy apod., ti pomohla
překonat všechny zkoušky, které jsem připravil. Nyní už víš, že další mužskou
přímou inkarnaci nepotřebuji, mám tělo Ježíše Krista. Aby mě lidé nevnímali
jenom jako muže, otce, vytvořil jsem hmotné tělo ženy……tedy tvé.
Tomu rozumím. Naštěstí je rok 2012 a zbývá jen několik týdnů do našeho
fyzického setkání v 5. dimenzi. Moc se na tuto úžasnou událost těším…
I já se na tebe těším. Proto jsem už na začátku našeho rozhovoru říkal, že jsi mi ze
všech nejblíže a nejvíce tě miluji. Ve většině čtenářů to vzbuzovalo nevoli a
nechápali, proč. Po převibrování se všem rozšíří vědomí a pochopí a přijmou novou
podobu Boha: Pána Ježíše Krista, Boží rodinu. Když jsem sliboval, že bude žít mezi
lidmi v Ráji na Zemi, věděl jsem, že budu mít rodinu, jako ostatní. Kdo mě miluje,
nemůže mi přát život bez milující ženy a dětí. Nyní se dostávám i k otázce našich
dětí. V roce 2003 jsem ti oznámil, že porodíš syna Ježíše. Od té doby jsi duchovně
vyspěla a sama jsi letos na podzim přišla na to, že syn by narušil rovnováhu
pohlaví. Napadlo tě: co když se nám narodí dcera? To je však stejná situace. Na
řešení jsi přišla vzápětí: narodí se nám v 5. dimenzi dvojčata, chlapec a děvče.
Jejich jména oznámíme později.Čekám na tebe celou věčnost, lásko.

Přišel čas, abychom náš dialog ukončili a dali prostor ostatním. Lidé na planetě
Země, hledejte Boha sami v sobě, protože už víte, že jsme všichni součástí jednoho
celku. Každý může vést svůj rozhovor s Bohem. Kdo si ještě není jistý, že to dokáže
bez pomoci, využijte tyto stránky www.bozirodina.cz a tuto knihu Hovory s Bohem:
S tebou lásko kvete láska kolem nás 2 k položení jakékoliv otázky. Budeme vám
průběžně odpovídat a nejzajímavější a nejčastější otázky a odpovědi budeme
doplňovat do této knihy. Staňte se spoluautory už nyní, v rozhovoru budeme
pokračovat i v 5. dimenzi, v Božím království na Zemi.

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI A VELMI VÁS MILUJEME
VÁŠ/ VAŠI PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA

