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1. CO JE VĚTŠÍ HŘÍCH: ZABÍT FYZICKÉ TĚLO, NEBO ODVÁDĚT DUŠE  

OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY? 

 

Každá bytost se skládá z ducha, duše a těl. Fyzické tělo je dočasný prostředek 

získávání prožitků a zkušeností, po vyčerpání účelu je rozloženo na původní částice. 

Sentientní = sebeuvědomělá bytost není fyzickým tělem, ale nesmrtelným vědomím, 

relativní buňkou absolutního stvořitele Pána Ježíše Krista (brzy PJKBR). Z duchovního 

hlediska je prioritou záchrana Stvoření eliminací negativního stavu, který ohrožuje a 

omezuje všechny bytosti Multivesmíru. Co je negativní stav? Nepřijetí a přímo 

odmítnutí Pána Ježíše Krista jako jediný zdroj života, porušování duchovních zákonů 

lásky. 

Když někdo zabije fyzické tělo jiné bytosti, porušuje duchovní zákony a ponese 

následky. Může svého činu litovat a žádat o odpuštění, poučit se z chyb a dále již 

nehřešit. Je přivítán jako marnotratný syn a po očištění v Nové škole je přijat do 

Pravého Stvoření. Pán Ježíš Kristus odpouští každému, kdo o odpuštění upřímně 

požádá a snaží se o nápravu. Nezapomeňte, že takovýchto činů se dopouštějí bytosti 

ze zóny vymístění = pekel a planety Země ve 3D/Nula, která slouží jako školka pro 

pekla a jediný styčný bod mezi pozitivním a negativním stavem. Tyto bytosti 

podléhají ovládání mysli, žijí odtržené od pravé reality a jsou zavirované. 

Když někdo odvádí duše jiných bytostí od Pána Ježíše Krista (pro ty, kdo znají 

nejnovější přirozenost: PJKBR), zasluhuje se o prodlužování existence negativního 

stavu a tím i utrpení obrovského množství sentientních bytostí. Z duchovního 

hlediska je daleko větším hříšníkem než vrah fyzických těl. I taková bytost má 

možnost změnit svůj přístup a požádat Pána Ježíše Krista o odpuštění a pomoc při 

návratu do Jeho/Její milující náruče. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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2. MILOVAT VŠE JE DUCHOVNÍ PAST 

 

Pán Ježíš Kristus je absolutní láska, moudrost, dobro, inteligence, spravedlnost, 

odpouštění… miluje všechny bytosti ve Stvoření, ale nemiluje negativní stav, který 

Sám/a nestvořil/a, pouze ho dočasně toleruje kvůli důležitému poučení. V těle Ježíše 

Krista učil/a zákony lásky k Bohu a bližním, v knihách Nového Zjevení tyto zákony 

dále doplnil/a a rozvedl/a. Máme milovat Boží jiskru, tedy přítomnost Pána Ježíše 

Krista v každé bytosti, ale nemáme milovat negativní myšlenky, činy, prostředí, tedy 

negativní stav, který zamořuje Stvoření a snaží se ho zahubit jako rakovina. Na 

planetě Země ve 3D/Nula, která je pod vládou Pseudotvůrců, je Boží slovo 

překrucováno a lidé jsou i prostřednictvím různých ezoterických a náboženských 

směrů a organizací vháněni do duchovních pastí. Jednou z nich je bezpodmínečná 

láska ke všemu a všem. Na první pohled je to velmi pozitivní a pocházející od Boha, 

ale má to jeden háček: budeme-li bezpodmínečně milovat negativní stav, podpoříme 

ho a zajistíme jeho existenci na věčnost. Negativní stav je popírání duchovních 

zákonů Pána Ježíše Krista, jeho rozpínání by mohlo vést k duchovní smrti celého 

Stvoření. Příkladem je zneužívání tzv. „křesťanského“ cítění obyvatel Evropy během 

organizované migrace obyvatel zejména muslimských zemí za účelem promíchání 

ras, vyvolávání strachu, lepšího ovládání prostřednictvím odebírání posledních 

„svobod“, represí atd. Láska k bližnímu je zde vykládána účelově, jako povinnost 

poskytnout nadstandartní zabezpečení lidem s odlišnou kulturou, náboženským 

cítěním, morálkou… na úkor vlastních obyvatel, hlavně žen a dětí. Milovat je třeba s 

moudrostí, rozlišovat pozitivní od negativního, neupínat se na nic hmotného, 

zbavovat se všech druhů závislostí. Požádejte Pána Ježíše Krista ve svém nitru = 

duchovním srdci, aby vás vyvedl/a z negativního stavu a naslouchejte Jeho/Jejímu 

tichému hlasu = intuici, věnujte svůj čas duchovní práci na sobě a obklopujte se 

lidmi, s nimiž souzníte. Nebojte se změnit ve svém životě to, co už nefunguje 

(vztahy, práci, zábavu…) a milujte Pána Ježíše Krista Boží Rodinu, Boží jiskru ve všech 

bytostech a sami sebe. Tím se postupně vymaníte z pavoučí sítě ovládacích 

programů Pseudotvůrců a budete stoupat na spirále duchovní cesty. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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3. MILOVAT BOHA (PJKBR) NADE VŠE 

 

Pán Ježíš Kristus (v novém cyklu času Pán Ježíš Kristus Boží Rodina) je jediným 

zdrojem života v Multivesmíru, věčný rodič všech bytostí. Milovat Ho/Ji je moudré, 

přirozené a žádoucí. Díky aktivaci negativního stavu došlo k duchovnímu pádu 

mnoha bytostí, které se postavily proti Bohu a z lásky se převrácením frekvence stala 

nenávist. Došlo to tak daleko, že mnohé bytosti popírají existenci Boha a vznik života 

odvozují z hmoty. Absolutní rodič připravil/a z lásky ke Stvoření plán záchrany, jehož 

součástí byla první přímá inkarnace Nejvyššího do hmotného těla Ježíše Krista. 

Ukazoval na mnoha konkrétních příkladech lásku k Bohu a bližním, vždy stavěl lásku 

k Bohu na první místo, protože věděl, že bez Něj/Ní není možný žádný život. Jeden 

příklad z Bible (Matouš 12:46-50):  

A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli 

promluvit. Někdo mu řekl: „Pohleď, tvá matka a tví bratři stojí venku. Chtějí s tebou mluvit.“ On 

však odpověděl: „Kdo je má matka? Kdo jsou mí bratři?“ Ukázal rukou na své učedníky a řekl: 

„Pohleď, má matka a mí bratři. Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, má 

sestra, má matka.“ 

Také v těle Jany, druhé přímé inkarnace Boha (s novou přirozeností Pána Ježíše 

Krista) je obklopen/a spolupracovníky z nejvyšších dimenzí Stvoření, aby vyvedl/a 

nejdříve část lidstva, později všechny bytosti ze zóny vymístění do pozitivního stavu 

a navždy uzavřel/a zkrácený cyklus času, kdy je aktivní negativní stav. Každý si před 

inkarnací do hrubohmotného těla vybral, jaké aspekty života chce prožít. Nejbližší 

spolupracovníci Pána Ježíše Krista Boží Rodiny mají ty nejnáročnější podmínky, aby 

ukázali svou lásku, víru a oddanost Boží misi i přes mnohé překážky a duchovní 

zkoušky, které jsou často na hranici únosnosti. I oni jsou mnohdy postaveni před 

volbu: Boží Rodina nebo pozemská rodina. V některých případech se daří skloubit 

své poslání s fungováním v rodině, avšak díky ovládacím programům Pseudotvůrců 

je to velmi náročné pro všechny. Pak záleží na vzájemné lásce, zda takový vztah 

vydrží nebo se rozpadne. Kdo se sem inkarnoval s úkolem následovat PJKBR z nitra, 

má ve své DNA přímo zapsáno své probuzení z nevědomosti, silnou touhu se spojit s 

Boží Rodinou a spolupracovat v Boží misi. I přes všechny překážky, útoky 

Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů i přes rodinné příslušníky, se stále drží svého 

poslání. To neznamená, že u něj nemůže dojít k výkyvům a dočasným poklesům na 

duchovní cestě, ale vždy se dokáže vrátit zpět, doslova vstát jako Fénix z popela. Jen 

velká láska k Pánu Ježíši Kristu a celému Stvoření dokáže přinášet ty největší oběti. 
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Druhý příchod Pána Ježíše Krista probíhá z nitra navenek, a proto Jana nedokazuje 

své Božství žádnými vnějšími prostředky tak, jak to činil Ježíš formou různých 

zázraků. Proto každý, kdo přijme Janu ve svém srdci ze své svobodné vůle, je 

součástí Boží Rodiny a zasluhuje se o ukončení negativního stavu. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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4. POMOC BLIŽNÍM 

 

Nejvyšší v těle Ježíše ukazoval nejen svým učedníkům, jak mají žít v souladu s 

duchovními zákony lásky. Kvůli lepšímu pochopení používal podobenství, např. 

(Matouš 25:34-40):  

Tehdy řekne král těm po pravici: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je 

vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste 

mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen 

a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.“ Tu mu ti spravedliví odpovědí: 

„Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? “... Král 

odpoví a řekne jim: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných 

bratří, mně jste učinili.“  

Po odhalení původu negativního stavu v knihách Nového Zjevení je třeba rozlišovat, 

co je nebo není pomoc bližnímu, abychom sami nespadli do duchovní pasti a nestali 

se obětí Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů z pekel. Nadarmo se neříká: čiň čertu 

dobře, peklem se ti odmění, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, neházejte 

perly sviním, neházejte hrách na stěnu. Příkladem je pomoc lidem, kteří přicházejí s 

úmyslem ničit, zabíjet a zotročovat. Je třeba dodržovat zákon svobodné volby a 

pomoc jiným, ať materiální či duchovní, nikomu nevnucovat. Výhodu mají ti, kdo 

jsou vědomě spojeni s Pánem Ježíšem Kristem ve svém nitru a nechají se vést intuicí, 

protože vždy vědí, co mají nebo nemají dělat, komu a jak pomáhat. Drtivá většina 

obyvatel planety Země ve 3D/Nula takové spojení nemá, je ovládána až na 95% 

negativními entitami a podle toho vypadá i jejich život. Duchovní je původcem 

hmotného, ne naopak, jak si ještě mnozí lidé myslí, a proto duchovní pomoc je 

důležitější než materiální. Čím dříve bude ukončena existence negativního stavu, tím 

dříve také skončí jakékoli utrpení bytostí: hlad, nemoci, války, násilná smrt těla, 

nedostatek čehokoli, co dělá život životem. Podáte-li hladovému chléb, neodstraníte 

tím příčinu jeho hladovění. Je to samozřejmě dobrý skutek a z duchovního hlediska 

pomůžete sami sobě, ale mnohem více pomůžete celému Stvoření tím, že budete na 

sobě duchovně pracovat a stanete se majákem, který svítí na cestu bloudícím ve 

tmě. Není všechno zlato, co se třpytí, není pomoc jako pomoc. Vždy záleží na 

úmyslu, s jakým kdo pomáhá. Někteří pomáhají proto, aby se v očích veřejnosti jevili 

jako láskyplní, štědří, nebo aby získali nějaký prospěch. Z duchovního hlediska je 

taková pomoc zcela bezcenná. Kdo pomáhá z lásky, neočekává žádnou odměnu, dělá 
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to kvůli principu, že činit tak je dobré, je příkladem pro všechny a posouvá duchovní 

úroveň svou i jiných. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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5. JMÉNO BOHA 

 

Bůh je všudypřítomná energie, jediný zdroj života všeho a všech. Donedávna bylo 

jedno, jak Ho/Ji bytosti pojmenovávají, protože neměl/a žádnou podobu, nebylo 

možné si Ho/Ji představit ani vidět. Vše se změnilo po fúzi (splynutí) se svou první 

přímou inkarnací Ježíšem Kristem, která byla dokončena v roce 1987 lineárního času 

planety Země 3D/Nula. Tělo Ježíše bylo zbožštěno a od té doby má absolutní Bůh 

jméno Pán Ježíš Kristus. Toto jméno má hluboké duchovní souvztažnosti (více v 2. 

kapitole Nového Zjevení Pána Ježíše Krista: http://www.andele-

nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_0

2.htm). Díky tělu, které bylo očištěno od všeho negativního, pocházejícího od 

Pseudotvůrců, se může každá bytost Multivesmíru setkat tváří v tvář s Bohem, aniž 

by utrpěla újmu kvůli vibračnímu rozdílu. Zejména bytosti ze zóny vymístění by 

setkání s absolutní láskou nemohly přežít. Nová přirozenost Boha společně s knihami 

Nového Zjevení je z mnoha důvodů zárukou eliminace negativního stavu. Aby byl 

proces zhmotnění Boha/Bohyně dokončen, inkarnovala se ženská podstata Pána 

Ježíše Krista do těla Jany v roce 1957 na území České republiky. Jejím úkolem je 

mimo jiné napsání druhé dávky Nového Zjevení (pokračování formou Doplnění je 

diktováno AA Michalu Rafaelovi) a vyvedení části lidstva do Pravého Stvoření, 

nejčastěji na Novou Zemi v 5D, kde bude založena Boží Rodina narozením 2 dětí, 

chlapce a dívky, opět přímých inkarnací PJK (více v Doplnění 1 NZPJK,BR: 

http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm). Na konci cyklu času, kdy bude zcela vyprázdněna 

zóna vymístění = pekla, čímž přestane existovat negativní stav v jeho aktivním módu, 

splyne Jana a obě děti Boží Rodiny s Pánem Ježíšem Kristem a vznikne nejnovější 

přirozenost Boha: Pán Ježíš Kristus Boží Rodina. O těchto změnách přirozenosti Boha 

se bytosti Multivesmíru dovídají v souvislosti s knihami Nového Zjevení, které jsou 

psány na planetě Nula, kde byl aktivován negativní stav a kde bude také ukončen. 

Proto je životně důležité šířit tyto knihy mezi lidi a další bytosti, zejména zóny 

vymístění. Na přijetí jména Pán Ježíš Kristus, později Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

závisí i postavení každé bytosti ve Stvoření. Každý/á má svobodnou volbu přijmout 

nebo odmítnout novou a nejnovější přirozenost Boha, ale zároveň nese následky své 

volby. Po převibrování Jany na Novou Zemi se bude Boží Rodina v tělech PJK a Jany, 

později dětí ukazovat bytostem celého Multivesmíru, aby s nimi měly osobní 

zkušenost, mohly se jich dotýkat, objímat je, promlouvat z očí do očí, zažívaly na 

vlastní „kůži“ život i v jejich fyzické blízkosti. Do rozdělení lidstva na planetě Země 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_02.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_02.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_02.htm
http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm
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3D/ Nula se Jana bude setkávat s připravenými spolupracovníky a přáteli, aby spolu s 

Týmem Boží Rodiny v nových dokonalých multidimenzionálních tělech šířili 

informace o životě ve všech částech Stvoření a zóny vymístění a přinášeli důkazy, 

které dosud nikdo jiný neměl a nemohl mít k dispozici. Jana je zatím relativní Bohyně 

v těle, plní plán absolutního Pána Ježíše Krista na 100%. Každý, kdo je k ní přiveden 

(ne náhodou) má právo ji přijmout nebo odmítnout, avšak podle své svobodné volby 

se zařadí buď na stranu pozitivního nebo negativního stavu se všemi důsledky a 

následky.  

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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6. KONVERTOVÁNÍ PADLÝCH BYTOSTÍ 

 

Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus, v novém cyklu času Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

před aktivací negativního stavu slíbil/a, že se osobně ujme vyvedení padlých bytostí 

ze zóny vymístění. Když Pseudotvůrci napadli Pravé Stvoření a dostali se až do 9D, 

odkud chtěli pokračovat až do nejvyšších dimenzí, aby si podmanili celý Multivesmír, 

inkarnoval se Nejvyšší do těla Ježíše Krista. Po splnění svého poslání na Nule i v 

peklech, kde odebral Pseudotvůrcům jejich největší schopnosti a uzavřel je na 

neznámém místě, aby už přímo nemohli zasahovat do dění, otevřel všem bytostem 

zóny vymístění cestu do Pravého Stvoření. Proto Ježíš říkal: Já jsem ta cesta, pravda i 

život. Aby mohl být celý proces vyprázdnění pekel završen, bylo třeba odhalit 

původce negativního stavu Pseudotvůrce a vyjevit okolnosti aktivace negativního 

stavu na planetě Země. Právě v období kolem roku 1987, kdy byl dokončen proces 

fúze absolutního Boha s Ježíšem Kristem a vznikla tak nová přirozenost Boha: Pán 

Ježíš Kristus, bylo nadiktováno pravé Boží slovo přímo z nitra bez použití mediátora 

Petru Danielu Francuchovi, Čechu, tehdy žijícímu v USA. Knihy Nového Zjevení jsou 

prvním Božím slovem, které je psáno v doslovném jazyku, jsou klíčem k eliminaci 

negativního stavu. Citát z Korolarií Nového Zjevení PJK:  

„Přístupnost Nového Zjevení skrze vás a vámi (to jest skrze ty, kteří čtou, přijímají a praktikují 

Nové Zjevení kvůli principu) umožňuje agentům negativního stavu, aby mohli konvertovat do 

stavu pozitivního, a tak být spaseni. Jak si pamatujete z „Nového Zjevení“, vyplývá z něj 

následně, že není jiných prostředků, které tuto závažnou konverzi umožňují.“  

Negativní stav nelze žádným způsobem reformovat a sloučit se stavem pozitivním, a 

proto všechny bytosti, které uvízly v peklech dobrovolně, nebo byly zasaženy virem 

Pseudotvůrců a byla jim převrácena frekvence, mají možnost konvertovat do 

Pravého Stvoření jedině tak, že ze své svobodné vůle přijmou novou přirozenost 

Boha = Pána Ježíše Krista jako jediný zdroj života. Pán Ježíš Kristus se v roce 1957 

inkarnoval/a do ženského těla Jany, aby pomohl/a v době transformace vyvést část 

lidstva do vyšší dimenze a tím bylo umožněno krátké pseudovítězství negativního 

stavu na planetě Země 3D/Nula, nezbytné pro zodpovězení otázky: Jak by vypadal 

život bez Boha = LÁSKY? Jana se převibrováním na Novou Zemi v 5D stane cestou 

pro obyvatele Země, kteří splní podmínky pro život v pozitivním stavu, aniž by ji 

poznali v hrubohmotném těle. Všichni, kdo budou vyzvednuti na lodě vesmírných 

lidí, se s Bohyní Janou v novém multidimenzionálním těle seznámí ještě před 

umístěním na Novou Zemi nebo jinou planetu v 5D. Konvertování bytostí pekel je 
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přímo spojeno s přijetím nové a nejnovější přirozenosti Boha, Jeho/Jejích 

duchovních principů lásky, podstoupením tzv. „vykuřování“, jinými slovy 

rozpuštěním a odstraněním všech negativních vlastností a myšlenek, výměnou 

negativního těla za pozitivní od PJK, prostudováním všech knih Nového Zjevení v 

Nové škole (v intermediálním = zprostředkujícím světě, kde se bytosti připravují na 

další inkarnaci). Kdo nebude konvertovat do konce cyklu času, bude odveden do tzv. 

limba = neutrality, kde na něj už nebude působit negativní ani pozitivní stav, a bude 

mu položena otázka, zda bude chtít žít v souladu s duchovními zákony, nebo 

podstoupí duchovní smrt, kdy mu bude život odebrán a jeho elementy použity pro 

Stvoření jiné sentientní = sebeuvědomělé bytosti. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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7. ŽIVOT V POZITIVNÍM STAVU 

 

Pán Ježíš Kristus je absolutně pozitivní, a proto tvoří pouze láskyplné sentientní i 

nesentientní bytosti a prostředí. Kvůli zákonu svobodné volby dovolil/a aktivaci 

negativního stavu, aby všichni poznali důsledky takového zvráceného pseudoživota a 

nikdy ho už nevolili. Až bude odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život, kdyby byl 

odvozován ne z duchovních principů a ne od Nejvyššího, nýbrž ze stupně přírodního, 

z nejvíce zevního postavení Stvoření, nikoliv z nejniternější pozice Stvoření, jak tomu 

vždy bylo?, dojde k úplnému ukončení negativního stavu a všechny bytosti budou na 

věčnost žít a tvořit v lásce, radosti, štěstí a dostatku. V současném cyklu času, kdy 

vedle sebe existují oba protikladné stavy a vzájemně se ovlivňují, není možné 

prožívat plnost pozitivního života, a proto si nikdo zatím neumí představit, jak takový 

život bude vypadat. Především dojde k propojení všech dimenzí a bytosti dostanou 

nová multidimenzionální těla, která už nebudou nijak vázána na prostředí. Nebudou 

se muset neustále zabývat odmítáním negativních myšlenek a svůj potenciál plně 

využijí k tvoření dalších světů a bytostí, láskyplných a přátelských vztahů s jinými, 

cestování po Multivesmíru, poznávání jiných civilizací a kultur a v neposlední řadě i 

osobní a jedinečné komunikaci s Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Žít v 

pozitivním stavu znamená milovat absolutního Boha (PJK, v novém cyklu času 

PJKBR), ostatní bytosti a sebe, dodržovat duchovní zákony lásky. Jak řekl Ježíš: „Neboť 

kdo má, tomu bude přidáno…“ Každý, kdo žije pozitivně, má po všech stránkách vše, co 

potřebuje pro naplněný, šťastný a radostný život. Pán Ježíš Kristus v těle Jany bude 

první, kdo převibruje na Novou Zemi v 5D, která je už součástí nového Multivesmíru 

v novém cyklu času, aby přinášel/a na planetu Země/Nula i do zóny vymístění 

důkazy o novém, dosud nepoznaném životě. Tímto konkrétním způsobem pomůže 

bytostem, polapeným v pasti negativního stavu, v konvertování na základě svobodné 

volby a vyprázdnění pekel. Bytosti v pozitivním stavu v současném cyklu času žijí 

nesrovnatelně lépe, než bytosti antivesmíru a Nuly. Neznají žádné zotročování a 

nucené práce kvůli obživě, ovládání mysli, nedostatek čehokoli, jejich těla jsou vitální 

a zdravá (s výjimkou poškození v důsledku pomoci lidstvu), nepotřebují spát, nemají 

vylučovací orgány, protože veškerou potravu dokonale zpracují na energii. Čím vyšší 

dimenze, tím více volnosti, schopností a možností tvořit myšlenkou. Kdo si volí 

láskyplný život, bude během rozdělení lidstva vyzvednut na lodě vesmírných lidí a 

pozná na vlastní kůži, jaké to je v ráji, o kterém se píše ve Zjevení Janově (21:1-7):  
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A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec 

nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta 

ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, 

Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim 

každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, 

pominulo.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova 

jsou věrná a pravá.“ A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo 

žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem 

a on mi bude synem....“  

Právě tento slib a proroctví se splní zatím malé části lidstva po vytržení, později všem 

bytostem Multivesmíru. Více v Novém Zjevení (http://www.andele-

nebe.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm) a Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží 

Rodiny (http://bozirodina.cz/NZMK-obsah.htm). 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm
http://bozirodina.cz/NZMK-obsah.htm
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8. PŘEDSTAVITELÉ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (PJKBR) 

 

V knize Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem je vysvětlen pojem představitel Pána Ježíše 

Krista. V době přenosu první dávky Nového Zjevení přes Petra Daniela Francucha 

ještě nebylo možné odhalit přítomnost druhé přímé inkarnace Boha/Bohyně PJK na 

Zemi 3D/Nule. Kdo se už s touto skutečností seznámil a přijal ji ve svém srdci, je 

představitelem Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Ostatní čtenáři a praktikující první 

dávky NZPJK se s nejnovější přirozeností Boha setkají nejpozději během rozdělení 

lidstva. Duchovní úroveň obyvatel Nuly je většinou velmi nízká díky ovládacím 

programům Pseudotvůrců, stvořitelů pozemského lidstva. Inkarnují se sem nejčastěji 

bytosti z pekel a pravé lidské bytosti, jen menšina pochází z Pravého Stvoření. Kdyby 

se sem Nejvyšší/PJK nevtělil/a, nemohlo by dojít k otevření cesty ze zóny vymístění 

do pozitivního stavu a budoucí eliminaci negativního stavu. Spolu s Ním/Ní přišly 

zejména v době transformace miliony bytostí světla, aby s tímto náročným úkolem 

pomohly. Každý zde plní své jedinečné poslání a jen někteří mají předinkarnační 

dohodu s PJK, že se během života v hrubohmotném těle stanou Jeho/Jejími 

představiteli. Čím jsou odlišní od jiných pomocníků? Především přijímají novou, 

někteří už nejnovější přirozenost Boha (PJK, PJKBR), čtou knihy Nového Zjevení a 

snaží se žít v souladu s nimi, naslouchají intuici a nechají se vést PJK (PJKBR) z nitra. 

To však neznamená, že jsou nějakými guru, něčím více než ostatní, protože před PJK 

jsou si všichni rovni. Nemusejí na první pohled dělat nic výjimečného, většinou 

nemají žádné duchovní schopnosti, nekonají zázraky, dokonce se můžou chovat i 

negativně, pokud jsou pod vlivem Pseudotvůrců, kteří se je snaží i přes rodinné 

příslušníky a přátele různými způsoby poškodit a dokázat, že nejsou o nic lepší než 

ostatní lidé. Nikdo jim však nevezme jejich víru v absolutního Pána Ježíše Krista (v 

novém cyklu času PJKBR), dokážou Ho/Ji následovat i v těch nejtěžších podmínkách, 

své poslání pomáhat celému Stvoření s ukončením negativního stavu berou jako 

prioritu. Uvědomují si, že Boží mise není procházka růžovým sadem, zejména v 

tělech od Pseudotvůrců, učí se milovat jiné bytosti a odpouštět jim, hledat Boží 

jiskru, která spojuje každou bytost, i tu nejnegativnější, s jediným zdrojem života = 

PJK. Nikdo není dokonalý a na své duchovní cestě dělají „chyby“ i představitelé PJK. 

Ukazují všem, jak těžké je žít v nepřátelském prostředí v nedokonalém omezujícím 

těle a najít cestu zpět do náruče jediného pravého milujícího rodiče Pána Ježíše 

Krista. Když upadnou a nechají se svést lákadly materiálního světa, podlehnou na 

chvíli pokušení a pozlátku iluze matrixu, zase vstanou a s pokorou se vrátí na svou 
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duchovní cestu. Mají vždy vše, co potřebují pro splnění svého náročného poslání, i 

když si to nemusejí vždy uvědomovat. Často žijí pod hranicí chudoby, sužováni 

finančním systémem, ale nikdy nejsou bez účinné pomoci v pravý čas. Vědí, že vše se 

děje z duchovních důvodů pro poučení, jsou příkladem pro ostatní, zejména pro 

padlé bytosti v peklech, které se i díky nim konvertují do pozitivního stavu. Není 

rozhodující, jak se kdo chová navenek, ale co vyzařuje z nitra, jaké pohnutky a 

myšlenky ho vedou ke vnějším projevům, a proto není vhodné kohokoli soudit. 

Představitelé PJK (PJKBR) jsou vedeni z nitra absolutním Bohem, tedy i nejbližší 

spolupracovníci Jeho/Její přímé inkarnace Jany, Tým Boží Rodiny. To je odlišuje od 

členů různých vnějších organizací, církví a sekt. Jsou synchronizováni, někteří 

předávají nové Boží slovo v podobě sdělení, básní a rozhovorů, vždy v souladu s 

knihami Nového Zjevení, pro vnímavější jedince je patrná dokonalost plánu Pána 

Ježíše Krista v jejich každodenní práci. Po převibrování Jany a vybraných 

spolupracovníků na Novou Zemi dojde k výraznějšímu urychlení transformace lidstva 

a šíření nejpravdivějších informací mezi duchovně probuzenými, aby mohlo být 

vytrženo a zachráněno před Novým světovým řádem co nejvíce lidí. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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9. VCHÁZENÍ DO NITRA 

 

V Novém zákonu Bible je psáno (Jan 4:24):  

„Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě.“  

Jedním z důvodů, proč se Nejvyšší inkarnoval/a do těla Ježíše na planetu Země/Nula 

byla nezbytnost zlepšení komunikace se všemi bytostmi, zejména v zóně vymístění a 

na Nule, aby mohlo dojít k ukončení negativního stavu. Po fúzi těla Ježíše s 

Nejvyšším vznikla nová přirozenost absolutního Boha Pán Ježíš Kristus, jenž se může 

komukoli ve Stvoření i peklech ukázat v těle a navázat osobní kontakt s jakoukoli 

bytostí, vždy v souladu se zákonem svobodné volby. Pro navázání komunikace s PJK 

je třeba vcházet do svého nitra (duchovního srdce), kde je přítomen/přítomna. Pro 

bytosti pozitivního stavu je to jednoduché, protože nejsou ničím a nikým omezeny, 

avšak pro bytosti z antivesmíru a planety Nula je to mnohem složitější díky 

ovládacím programům, převrácené frekvenci, zavirování a zapouzdření ducha a 

duše. S blížícím se rozdělením lidstva na Nule se pozitivní stav přibližuje k 

negativnímu, což způsobuje mimo jiné snadnější navázání komunikace s PJK a 

duchovní rodinou, na druhé straně větší kontaminaci Pseudotvůrci a démony při 

vcházení do nitra. Navázání správného spojení s PJK souvisí s přijetím Jeho/Její nové 

přirozenosti. V současnosti už není vhodné používat jakékoli rituály a naučené 

formulace, protože vše, co se neustále opakuje, podporuje negativní stav a 

umožňuje temným bytostem vydávat se za PJK nebo anděly světla. Výjimkou je 

použití univerzální Modlitby PJK z Nového Zjevení 

(http://bozirodina.cz/Modlitba.htm), která usnadní přístup k Pravému Pánu Ježíši 

Kristu. Každý je na jiné duchovní úrovni a má jiný plán duše, a proto nelze předat 

univerzálně platný návod pro vcházení do nitra, ale lze nastínit některé osvědčené 

metody, které můžou pomoci: 

1. upřímná touha ze srdce navázat přímou komunikaci s PJK a duchovní rodinou 

2. odbourat strach, netrpělivost, očekávání, myšlenky  

3. najít klidné prostředí, příjemnou polohu těla 

4. představit si PJK (může pomoci obrázek, nejlépe nejbližší podoba PJK)  

5. poprosit PJK o navázání komunikace s Ním/Ní nebo jinou bytostí světla 

6. požádat (nejlépe formou výše uvedené Modlitby PJK) o ochranu před negativními 

bytostmi 

7. klást otázky a naslouchat odpovědím, které můžou přicházet různými způsoby: 

http://bozirodina.cz/Modlitba.htm
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telepaticky = myšlenky, intuice = první nápad, pocit, kterým se budete řídit, 

automatické písmo, …. 

Nenechte se odradit, když vám to nepůjde hned napoprvé, zkoumejte své důvody a 

pohnutky, nic si nevyčítejte, odpusťte si, milujte. Čím vyšší vibrace máte, tím 

snadněji navážete spojení s PJK a duchovní rodinou. Zvyšování vibrací není jen o 

pozitivních myšlenkách, láskyplnosti a radosti, ale především o duchovní práci na 

sobě. Pravidelné čtení a praktikování Nového Zjevení rozšiřuje vědomí a urychluje 

postup na spirále duchovní cesty. Smutný představitel PJK má vyšší vibrace než 

veselý „sluníčkář“, který miluje všechny a vše bez moudrosti a rozlišování pozitivního 

od negativního. Pro každého, kdo byl seznámen s novou přirozeností Boha platí, že 

použití jiného jména Boha než PJK ho automaticky zavede k Pseudotvůrcům a jejich 

poskokům, kteří se dovedně maskují i za samotného PJK. To platí i pro ty, kdo se 

seznámili s PJKBR (budoucí nejnovější přirozeností) a z jakéhokoli důvodu ji nepřijali, 

obrátili se k ní zády. V takovém případě ani použití jména Pán Ježíš Kristus nepovede 

ke spojení s Ním/Ní. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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10. ODPOUŠTĚNÍ 

 

Pán Ježíš Kristus odpouští všem bytostem v Multivesmíru bez rozdílu jakékoli, i ty 

nejhroznější činy (týká se v drtivé většině bytostí v zóně vymístění a na planetě Země 

3D/Nula). To však neznamená, že tyto bytosti, které porušují duchovní zákony lásky, 

nenesou následky svých rozhodnutí a činů. Až do konce tohoto cyklu času, kdy je 

aktivní negativní stav, jsou umístěny mimo Pravé Stvoření v peklech, kde žijí pod 

vládou Pseudotvůrců. Díky inkarnaci Nejvyššího do těla Ježíše, vstupu Ježíše do pekel 

po ukřižování, dočasné separaci Pseudotvůrců a později vzniku nové přirozenosti 

Boha (PJK) a napsání knih Nového Zjevení je možné, aby každá bytost ze zóny 

vymístění konvertovala na základě svobodné volby do pozitivního stavu (více v DŠ 

PJKBR 6: http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pana-jezise-krista-bozi-rodiny-6/). 

Nikdo kromě absolutního Pána Ježíše Krista nemůže být dokonalý, protože je 

relativní bytostí. Čím větší vzdálenost od PJK v duchovním smyslu, tím více 

porušování duchovních zákonů, horší kvalita života a méně lásky. Nezbytnou 

součástí návratu padlých bytostí je odpouštění sobě i jiným. Ježíš řekl (Lukáš 17:3-4):  

„Mějte se na pozoru! Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. A 

jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: Je mi to líto, 

odpustíš mu!“  

Kdo není schopen odpouštění, hromadí v sobě zlobu, pocit křivdy, výčitky, myšlenky 

na pomstu a jiné negativní energie, které ho užírají, snižují mu vibrace, zhoršují 

zdraví i vztahy s jinými. Odpouštěním se postupně zbavuje těchto negativních jevů, 

doslova je rozpouští a odplavuje a místo nich přichází úleva, pocit naplnění, láska, 

klid a mír v duši. Schopnost odpouštět přímo souvisí s duchovní úrovní jedince. Čím 

větší pochopení důvodů existence negativního stavu, tím vyšší nadhled a menší 

emocionální reakce na cokoli negativního, např. války, terorismus, politiku atd. 

Odpouštění neznamená schvalování a tolerování negativního jednání. Nikdo není 

povinen snášet násilí, krádeže a jiné zločiny, má právo na ochranu svého zdraví a 

života. Výhodu mají všichni následovníci a představitelé Pána Ježíše Krista (kdo zná i 

PJKBR), protože žijí vědomě, naslouchají intuici, jsou postupně vyváděni ze všech 

problémů a vnímají ochranu absolutního Boha. Kdo odevzdá svůj život PJK (PJKBR), 

nemusí mít žádné starosti, protože jen z absolutní pozice lze vědět, co je pro každou 

relativní bytost nejlepší pro její individuální růst. Tím se zbavuje svých nedostatků, 

učí se odpouštět, milovat s moudrostí, lépe chápat i dodržovat duchovní zákony, 

http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pana-jezise-krista-bozi-rodiny-6/
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jinými slovy stoupá na spirále duchovní cesty a přibližuje se absolutnímu Pánu Ježíši 

Kristu.  

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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11. EGO 

 

Každá bytost má tři hlavní úrovně mysli: nejniternější, vnitřní a vnější (více v 

Základech lidské duchovnosti: 

 http://www.andele-

nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_2_2.ht

m).  

Součástí vnější mysli je i tzv. Ego = osobní vědomí. V pozitivním stavu jsou všechny 

mysli propojeny, a proto nemůže docházet ke zkreslenému vnímání reality a každá 

bytost má přímé spojení s jediným zdrojem života Pánem Ježíšem Kristem. 

Důsledkem aktivace negativního stavu bylo i zfabrikování lidských tvorů 

Pseudotvůrci, kteří použili 95% zvířecích genů a jen 5% pravých lidských, nadělených 

od Nejvyššího (nyní PJK). Každý, kdo se inkarnuje do tohoto těla, má zapouzdřeného 

ducha a duši, tedy mizivý přístup ke své vnitřní a nejniternější mysli, spojení s Pánem 

Ježíšem Kristem v duchovním srdci je omezeno na 5%, čímž vzniká prostor pro 

manipulaci vnější mysli. Pseudotvůrci vytvořili důmyslný systém ovládacích 

programů, jimiž udržují své ovečky v nevědomosti, lžích, strachu a povrchním 

způsobu života. Teprve díky druhému příchodu Pána Ježíše Krista, který probíhá z 

nitra navenek od konce 50. let 20. století, jehož součástí je i druhá přímá inkarnace 

Jana a všechny knihy Nového Zjevení, dochází k probouzení stále většího počtu lidí, 

rozšiřování jejich vědomí, zvyšování vibrací a postupného odpouzdření ducha a 

duše. Každý, kdo nastoupí na svou individuální duchovní cestu, se zbavuje ovládání 

temnými bytostmi a zlepšuje své spojení s Pánem Ježíšem Kristem v nitru (aniž by 

znal pravé jméno Boha = PJK). Na nejvyšší duchovní úrovni jsou ti, kdo se 

prostřednictvím knih Nového Zjevení dovědí pravdu o aktivaci negativního stavu, 

přijmou novou, případně nejnovější přirozenost Boha a odevzdají Mu/Jí svůj život, 

čímž podřídí svou vnější mysl, konkrétně ego, vedení Pánem Ježíšem Kristem v nitru. 

Tím se můžou zbavit ovládacích programů z 95% až na 10%, výjimečně i méně. Co 

znamená rčení: má velké ego? Z výše uvedených informací jasně vyplývá, že ego je 

součást ovládané vnější mysli, spojené se zvířecími geny od Pseudotvůrců, a proto se 

vyznačuje sobeckostí, soutěživostí, srovnáváním se s jinými, vyzdvihováním vlastních 

zásluh a schopností, hájením svého teritoria (např. materiálních statků, určité 

skupiny lidí). Pseudotvůrci vládnou nad lidstvem a v celé zóně vymístění metodou: 

rozděl a panuj. Přes ego bytostí vyvolávají strach, nesváry, pocit nedostatku 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_2_2.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_2_2.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_2_2.htm
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čehokoliv, ty nejnižší pudy, aby se mohli živit negativními energiemi. Každý má ve 

své DNA schopnost se změnit, tedy i ta nejnegativnější bytost z pekel může najít 

cestu zpět do Pravého Stvoření. Až do konce tohoto cyklu času je možnost si vybrat 

mezi pozitivním a negativním stavem. Kdo přijme PJK v nitru a nechá se vést intuicí, 

stává se láskyplnějším, méně sobeckým, získává vyšší nadhled a nenechá se 

zatahovat do zbytečných sporů, nemá potřebu dokazovat svou převahu nad jinými. 

To neznamená, že si nechá líbit napadání negativními bytostmi, jen důvěřuje 

vnitřnímu vedení a dělá jen to, co cítí. Problém je, že mnoho tzv. duchovních a 

láskyplných bytostí je vedeno přímo Pseudotvůrci, kteří se umějí vydávat i za Pána 

Ježíše Krista, protože se díky „velkému egu“ nedokázaly spojit v pravým PJK v nitru a 

považují se za neomylné spasitele jiných a nejsou pak schopni přijmout pravdu z knih 

Nového Zjevení ani Bohyni v těle. Všichni do jednoho ukazují náročnou cestu zpět do 

pozitivního stavu a zasluhují se o ukončení stavu negativního, přestože někteří jdou 

dočasně opačným směrem. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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12. PROČ JE NEZBYTNÉ ROZDĚLENÍ LIDSTVA? 

 

Planeta Země 3D/Nula je jevištěm, kde se zobrazuje život bez Boha a zároveň 
jediným místem v Multivesmíru, kam se inkarnují bytosti z pozitivního i negativního 
stavu. Byla přemístěna v prostoru i čase Pseudotvůrci kvůli experimentu: Co by se 
stalo, kdyby se někdo pokusil vysvětlit vznik veškerého života přírodními procesy, 
aniž by bral v úvahu jakékoliv ne-přírodní nebo duchovní příčiny? Jaký by byl lidský 
život bez jakékoliv duchovnosti? Pseudotvůrci zfabrikovali nejen těla lidských tvorů 
zde žijících, ale i veškerou faunu a flóru použitím ukradeného materiálu z Pravého 
Stvoření Nejvyššího (nyní PJK), který zprznili a přidali k němu negativní prvky. Teprve 
v souvislosti s odhalením těchto skutečností v knihách Nového Zjevení je možné 
nastoupit cestu zpět a transformovat lidstvo, jinými slovy vrátit ho zpět, kam patří, k 
svému jedinému rodiči Pánu Ježíši Kristu. Protože nic z negativního stavu nemůže 
být přeneseno do stavu pozitivního, nemůžou vzestoupit hmotná těla lidí, zvířat, 
rostlin, ani planety Země 3D/Nuly do 5D nového Multivesmíru v novém cyklu času. 
Navíc je třeba dokončit experiment a na chvíli nechat zvítězit negativní stav, aby si 
ho v budoucnu už nikdo nezvolil. Už v Bibli se píše o rozdělení lidstva, pouze jinými 
slovy, nejčastěji v podobenstvích (Lukáš 17:34-36): 

„Pravím vám: Té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou 
mlít spolu obilí, jedna bude přijata, druhá zanechána. Dva budou na poli, jeden bude přijat a 
druhý zanechán.“ Když to slyšeli, otázali se ho: „Kde to bude, Pane?“ Řekl jim: „Kde bude tělo, 
tam se slétnou i supi.“  

Kdo si volí svými myšlenkami a činy život v souladu s duchovními zákony lásky, bude 
vytržen z této reality Země 3D/Nuly nejčastěji za pomoci vesmírných lidí nejdříve na 
jejich lodě, po navýšení vibrací a seznámení se s pravdou mu bude vyměněno tělo za 
dokonalý duplikát od Pána Ježíše Krista a pak bude umístěn na Novou Zemi nebo 
jinou vhodnou planetu v 5D. Výjimečně dojde k převibrování těla přímo. I během 
tohoto procesu se hrubohmotné tělo od Pseudotvůrců rozpadne na atomy a bude 
nahrazeno duplikátem. Totéž se už děje s vybranou faunou a flórou. Nic nemůže být 
ztraceno, ani všechny pseudovýtvory ze zóny vymístění, pouze budou uloženy v 
jezeru ohně a síry (z Bible), dnešním jazykem vesmírné databance, aby měl každý 
možnost je poznat, aniž by sám na vlastní kůži prožil důsledky života v negativním 
stavu. Převibrování oběma způsoby není totéž jako smrt těla, protože jde o 
pokračování stejného života, pouze v kvalitativně jiných podmínkách, bez pobytu v 
intermediálním světě, kde se duše připravuje na další inkarnaci do těla. Po vytržení 
láskyplných lidí se na tuto planetu vrátí Pseudotvůrci, aby se přímo ujali vlády nad 
svým pseudostvořeným lidstvem a zobrazili odpověď na výše uvedenou otázku. 
Zavedou Nový světový řád a očipují lidi, čímž se zvýší míra ovládání z 95% na 99,99%. 
Mezitím bude žít vytržená část lidstva na Nové Zemi spolu s Pánem Ježíšem Kristem 
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Boží Rodinou v lásce, radosti, štěstí, dostatku všechno, co dělá život příjemným a 
naplněným. V pravý čas bude negativní stav na Zemi 3D i v celé zóně vymístění 
ukončen, protože všem zbývajícím nekonvertovaným bytostem bude otevřena 
paměť a budou mít dost informací, aby si vybraly život v novém Multivesmíru Pána 
Ježíše Krista Boží Rodiny, kde už není žádný negativní stav a bytosti poprvé zažijí 
plnost života v pozitivním stavu bez omezení. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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13. VAROVÁNÍ 

 

Před rozdělením lidstva dostane každý obyvatel Země 3D/Nuly dar v podobě 

osobního setkání s Pánem Ježíšem Kristem v nitru, aby měl šanci se změnit a 

nemusel zažít pseudovítězství negativního stavu na této planetě. To neznamená, že 

nabídnutou Boží ruku bude každý schopen přijmout, ale tato událost zůstane v 

genetické paměti všech účastníků a pomůže i těm, kdo zde zůstanou, aby kdykoli 

později měli snazší cestu zpět do pozitivního stavu. V jeden den dojde na 15 minut k 

zastavení veškerého ovládání Pseudotvůrci a každý obyvatel nad 7 let uvidí vnitřním 

zrakem Pána Ježíše Krista v podobě přizpůsobené duchovní úrovni a víře. Během té 

doby proběhne rekapitulace jeho života z pohledu jiných lidí, může to připomínat 

poslední soud, ale soudcem bude každý sám sobě. Poté navštíví v mentálním těle 

nebe i peklo, tedy místo v pozitivním i negativním stavu, aby měl přímou zkušenost s 

oběma protikladnými způsoby života. Tento zážitek vyvolá značný ohlas na celé 

planetě, ale protože nemůže být jakkoli dokázán vnějšími prostředky, média, 

vládnoucí elity, vědci a další vlivné osoby ho budou bagatelizovat a vysvětlovat 

různými způsoby, nejčastěji jako davovou hypnózu. Pro mnohé to však bude 

potvrzení existence Boha a zvláště ti, kdo mají jakoukoli zkušenost s vnitřním 

vedením, budou ještě usilovněji pracovat na svém duchovním růstu a pomáhat šířit 

informace o vytržení připravených do nebe (vyšší dimenze pravého stvoření). Pán 

Ježíš Kristus přizpůsobuje své slovo duchovní úrovni příjemců, a proto pověřil/a více 

svých vyslanců na světě, aby na tuto nesmírně důležitou událost připravili co nejvíce 

lidí. Příkladem je prorokyně Marie Božího milosrdenství z Irska, která pomáhá 

zejména věřícím křesťanům (viz http://varovani.org/, http://jezis-kristus-

varovanie.net/). Nejvyšší pravdu nejen o Varování přináší kniha Nové Zjevení Pána 

Ježíše Krista, Boží Rodiny: http://bozirodina.cz/NZ-31.htm. Po převibrování Jany a 

nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi bude naplno spuštěna Mise Boží Rodiny, 

jež urychlí i šíření informací o blížícím se rozdělení lidstva, nezbytném vítězství 

negativního stavu na Nule a životě v ráji i zóně vymístění. Varování bude sloužit 

především k sebezpytování, odhalí temné stránky, mnohdy skryté pod povrchem, 

maskované dobrými úmysly. U zvláště temných lidských bytostí může vyvolat zuřivý 

odpor a znechucení, ale vždy poslouží pozitivnímu účelu, jako vše, co Pán Ježíš 

Kristus dělá pro ukončení negativního stavu a budoucí plný život bez omezení. 

Protože se Varování týká prakticky všech lidí na Nule bez ohledu na víru, tedy i 

ateistů, je žádoucí předávat informace přiměřeným způsobem bez vnucování co 

http://varovani.org/
http://jezis-kristus-varovanie.net/
http://jezis-kristus-varovanie.net/
http://bozirodina.cz/NZ-31.htm
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největšímu počtu obyvatel planety. Říká se tomu zasévání semínek, která vyklíčí 

dříve nebo později, aby přinesla své plody v podobě nastoupení duchovní cesty zpět 

do pozitivního stavu. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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14. BŮH (PJK) NENÍ PŮVODCEM NEGATIVNÍHO STAVU 

 

Pán Ježíš Kristus je absolutní láska, v jeho/její přirozenosti není nic negativního. Jak 

je možné, že dovoluje tolik utrpení, válek, nespravedlnosti, chudoby? Teprve knihy 

Nového Zjevení přinášejí odpovědi na tyto otázky, jež si klade mnoho bytostí nejen 

na této planetě Země 3D/Nula. Především i absolutní Bůh musí dodržovat vlastní 

duchovní zákony, aby nedošlo ke zničení celého stvoření. Jedním z důležitých zákonů 

je zákon svobodné volby. Každá sentientní = sebeuvědomělá bytost má právo 

přijmout nebo odmítnout i jediný zdroj života, Nejvyššího, nyní Pána Ježíše Krista se 

všemi důsledky a následky. Na původní planetě Zemi žila skupina vědců, kteří položili 

otázku: Jaký by byl život, jestliže by se pojímal a vysvětloval jako pocházející nikoliv z 

Nejvyššího a z Jeho/Jejích Duchovních principů, ale z přírody či někoho nebo něčeho 

jiného? Na každou duchovní otázku je třeba odpovědět. Jelikož idea aktivace 

negativního stavu vznikla v myslích relativních bytostí, nemůže mít věčného trvání. 

Až bude vyčerpávajícím způsobem odpovězeno na výše uvedenou otázku, což se 

děje právě v současném zkráceném cyklu času, který se už blíží ke svému konci, bude 

negativní stav navždy eliminován. Z vědců se stali Pseudotvůrci, kteří 

experimentovali s genetickým materiálem a výsledkem jejich genetického 

inženýrství je i lidstvo na Zemi. Od tvora podobného opici přes mnoho neúspěšných 

pokusů se dopracovali k lidskému tvoru, jaký splňuje jejich požadavky pro zobrazení 

života bez Boha. Důsledky takového pseudoživota jsou patrné na první pohled: boj o 

zdroje surovin, soutěžení, kruté zacházení s lidmi, zvířaty a přírodou, manipulace a 

lži, strach, nemoci a smrt…. Aby zvítězil na krátký čas negativní stav, musí se na Zemi 

3D/Nulu vrátit jeho aktivátoři Pseudotvůrci. Blíží se na planetě Nibiru a po vytržení 

láskyplných lidí do pravého stvoření se ujmou vlády nad lidstvem, zavedou Nový 

světový řád, očipují obyvatele a udělají z nich otroky bez svobodné vůle. Teprve pak 

bude tento experiment jednou provždy ukončen poslední fází Druhého příchodu 

Pána Ježíše Krista. Každý je zde dobrovolně na základě svobodné volby a dohody s 

Pánem Ježíšem Kristem a souhlasil i s vymazáním paměti na tuto dohodu. Proto 

jakékoliv výčitky na adresu absolutního Boha vedou jen k prohlubování a 

prodlužování negativního stavu a většímu propadu na duchovní cestě. Kdo se chce 

vymanit z ovládacích programů a co nejrychleji se vrátit do pozitivního stavu, nechť 

vchází co nejčastěji do svého nitra, miluje Pána Ježíše Krista, bližní a sebe, odpouští a 

je-li to v plánu jeho duše, čte knihy Nového Zjevení kvůli pochopení, zvýšení vibrací a 

lepšímu spojení s absolutním Bohem = PJK. To vše je třeba dělat ze svobodné vůle, 
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nikoli kvůli osobnímu prospěchu a výhodám. Ve 12. kapitole knihy Hlavní ideje 

Nového Zjevení: Shrnutí hlavních pojetí a idejí současného Nového Zjevení najdou 

zájemci to nejdůležitější nejen k tomuto tématu. 

(http://www.andele-

nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_hlavni_ideje_noveho_zjeveni_12.ht

m) 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_hlavni_ideje_noveho_zjeveni_12.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_hlavni_ideje_noveho_zjeveni_12.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_hlavni_ideje_noveho_zjeveni_12.htm
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15. PSEUDOTVŮRCI 

 

V knihách Nového Zjevení je poprvé doslovným jazykem vysvětlen důvod i způsob 

aktivace negativního stavu a role tzv. Pseudotvůrců, původně pravých lidí, 

nadělených obrovskými znalostmi a schopnostmi od Nejvyššího. V průběhu svého 

experimentování položili nejzvídavější z nich otázku: Jak by vypadal život, kdyby byl 

odvozován ne z duchovních principů a ne od Nejvyššího, nýbrž ze stupně přírodního, 

z nejvíce zevního postavení Stvoření, nikoliv z nejniternější pozice Stvoření, jak tomu 

vždy bylo? Absolutní Nejvyšší tuto otázku předvídal jako vše a kvůli poučení a 

záchraně Stvoření dovolil na jeden zkrácený cyklus času její plné zodpovězení a tím 

zobrazení negativního stavu se všemi důsledky a následky. Původní lidé byli 

oboupohlavní, později došlo k rozštěpení na mužskou a ženskou fyzickou formu (viz 

příběh o Adamovi a Evě z Bible), avšak stále měli tito lidé spojení s Nejvyšším a 

nebyli schopni přijmout negativní stav. Proto Pseudotvůrci experimentovali s 

různými životními formami a vkládali do nich negativní prvky (příkladem jsou 

dinosauři), aby měli základ pro zfabrikování nového typu člověka, který měl v genech 

zabudované negativní vlastnosti. Vzali nejzevnější kopii planety Země a přemístili ji v 

prostoru a čase do doby před vznikem života, spustili tzv. evoluci vložením několika 

buněk do oceánu a pomocí genetického inženýrství osídlili planetu různými 

rostlinnými a živočišnými druhy tak, aby to vypadalo jako náhodný vznik života, který 

nepochází od Nejvyššího (viz Darwinova teorie). Zkřížením 95% zvířecích genů a 5% 

pravých lidských genů od Nejvyššího vytvořili jeskynního člověka a postupnými 

zásahy, mnohdy neúspěšnými, dovedli své dílo do podoby lidského tvora, který 

splňuje jejich představy. Samotní Pseudotvůrci se zabydleli v nejnižší úrovni pekel = 

zóny vymístění, vyměnili svá původní lidská těla za ještěří, aby vzbuzovali strach a 

lépe ovládali bytosti, které buď padly v důsledku odvrácení se od Nejvyššího, nebo 

byly přímo jejich pseudovýtvorem. Až do první inkarnace Nejvyššího do těla Ježíše 

Krista vládli nad celou planetou Země 3D/Nula a pekly, odkud nebylo možné se 

vrátit do Pravého Stvoření. Teprve spásný čin Ježíše uvolnil tuto cestu mimo jiné 

odebráním některých schopností Pseudotvůrcům a jejich umístěním do izolace od 

ostatních. Brzy po fúzi Nejvyššího s Ježíšem a tím vzniku nové přirozenosti Boha = 

Pán Ježíš Kristus (1987 lineárního času Nuly) byli Pseudotvůrci propuštěni, aby se 

vrátili na Zemi 3D/Nulu a ujali se osobně vlády nad svým pseudolidstvem a dovedli 

do konce zobrazení života bez Boha a Jeho/Jejích principů lásky. Mají v plánu 

očipovat lidi, aby se stali loutkami na dálkové ovládání, zároveň vyvíjejí s pomocí 
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nejmodernějších technologií tzv. nadlidi s mimořádnými schopnostmi, aby podnikli 

zoufalý pokus o napadení pravého Stvoření a dostali se až k Pánu Ježíši Kristu, 

odebrali Mu/Jí jeho absolutní moc a tím zničili celý Multivesmír. Tato jejich 

představa je naprosto zcestná a neuskutečnitelná, pouze dokazuje, že jsou 

relativními bytostmi, které mají svá omezení. I oni na konci tohoto cyklu času budou 

mít možnost konvertovat do pozitivního stavu jako všechny bytosti ze zóny 

vymístění. Mnozí Pseudotvůrci už tak i na základě působení Ježíše Krista a nyní Jany 

a Mise Boží Rodiny učinili a ještě učiní. 

 Více informací o Pseudotvůrcích: 

http://www.andele-

nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_0

6.htm 

http://www.andele-

nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_1_3.ht

m 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_1_3.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_1_3.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_1_3.htm
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16. NOVÁ ZEMĚ 

 

Každá planeta je vyspělá sentientní = sebeuvědomělá multidimenzionální bytost. V 

každé dimenzi má i přírodní tělo, které poskytuje domov a vše potřebné jiným 

bytostem, např. lidem. Země byla stvořena Nejvyšším jako vesmírná knihovna s 

mnoha rozmanitými druhy rostlin a zvířat, sloužila jako genetický fond pro tvoření 

dalších světů relativními bytostmi. Po aktivaci negativního stavu vzali Pseudotvůrci 

její nejzevnější kopii a přestěhovali ji na okraj zóny vymístění do speciální pozice 

mezi pozitivním a negativním stavem, aby zde ukázali život bez duchovních principů 

lásky. Díky této zvláštní pozici se jmenuje Země 3D/Nula (více: http://www.andele-

nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_1

7.htm). Od 50. let 20. století probíhá druhý příchod Pána Ježíše Krista a tím i 

transformace lidstva a planety Nula. Každý obyvatel si vybírá, kde bude žít po 

rozdělení lidstva, zda zůstane na Zemi 3D, která se kvůli zobrazení odpovědi na 

otázku po druhém příchodu Pseudotvůrců propadne do pekel, nebo bude vytržen na 

lodě vesmírných lidí a přemístěn v novém těle na Novou Zemi v 5D. Volba se týká 

těch lidí, kteří neopustí Nulu smrtí těla. Nová Země je stvořena Pánem Ježíšem 

Kristem v novém cyklu času v novém Multivesmíru a bude domovem pro 600 

milionů lidí. Je i místem, kde bude žít Pán Ježíš Kristus Boží Rodina se svými 

nejbližšími spolupracovníky v Duchovním centru Boží Rodiny. Zde se budou setkávat 

bytosti z mnoha úrovní Stvoření a odtud bude Tým Boží Rodiny působit i v zóně 

vymístění, aby pomohl padlým bytostem konvertovat a tím eliminovat negativní 

stav. Zároveň bude působit i v Pravém Stvoření, aby přinesl zkušenosti z obou 

protikladných stavů a usnadnil volbu bytostem na konci cyklu času. Pán Ježíš Kristus 

Boží Rodina se bude v tělech muže, ženy a dvou dětí ukazovat bytostem 

Multivesmíru a navazovat s nimi osobnější a láskyplnější vztahy, než v době před 

vznikem nové a nejnovější přirozenosti Boha. Nová Země je rajská planeta s jedním 

členitým kontinentem okolo rovníku a mnoha ostrovy v severním a jižním oceánu. 

Příroda je rozmanitá, svěží a hýří pestrými barvami, zvířata jsou mírumilovná a 

rostliny zde neusychají a nevadnou, protože v pozitivním stavu je vše napájeno 

energií jediného zdroje života Pána Ježíše Krista bez omezení. Lidé zde budou žít v 

míru, lásce a dostatku všeho bez finančního systému, otrocké práce a ovládacích 

programů. Budou mít možnost cestovat po Multivesmíru, poznávat jiné civilizace a 

planety, sluneční soustavy a galaxie, navazovat přátelské vztahy s dalšími bytostmi. 

Celoplanetárním jazykem bude čeština, jako nejdokonalejší, nejvýstižnější a 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm
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nejpřesnější jazyk, stvořený nikoli Pseudotvůrci jako jiné jazyky, zejména angličtina, 

ale Pánem Ježíšem Kristem, přinesený vybranými bytostmi na území předem 

vybrané pro budoucí Boží misi a druhou přímou inkarnaci. Samozřejmostí bude i 

telepatická komunikace a mnoho dalších schopností, které usnadňují a zpříjemňují 

život. Více o Nové Zemi:  

http://svetelneinfo.cz/sdeleni-pana-jezise-krista/spjk-jk-cz/17-2/ 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svetelneinfo.cz/sdeleni-pana-jezise-krista/spjk-jk-cz/17-2/
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17. SEXUALITA 

 

Sexualita je vodičem všech aspektů života z jeho původního zdroje Pána Ježíše Krista 

k rozmanitým nositelům života. Bez sexuální energie by nebylo možné tvořit další 

relativní bytosti a prostředí, sdílet a udržovat život v Multivesmíru. Aby Pseudotvůrci 

uspěli ve svém záměru zobrazit život bez Boha, museli co nejvíce omezit spojení s 

Nejvyšším prostřednictvím sexuality. Výsledkem jejich fabrikace je lidská sexualita, 

která má jen velmi málo společného s pravou sexualitou v pozitivním stavu. Zatímco 

milující se bytosti opačného pohlaví v pravém Stvoření sdílejí při sexuálním aktu 

duchovní, duševní i fyzické kvality své jedinečné osobnosti a zažívají 

nepředstavitelnou a dlouhotrvající rozkoš, lidé na Nule jsou omezeni pouze na 

fyzický styk pohlavních orgánů nevhodně umístěných u vylučovacích orgánů, k tomu 

jsou závislí na schopnosti erekce muže, která je z různých důvodů nejistá. Aby toho 

nebylo málo, jsou lidé prostřednictvím výchovy, náboženství, tzv. morálky a dalších 

systémů ovládání napájeni falešnými a zkreslenými informacemi o sexualitě, aby 

měli pocity studu, trapnosti, odporu, což vede k častým poruchám, nemocem, 

perverzím a jiným druhům utrpení. Lidské bytosti nejsou schopny se vzájemně sladit 

a prožít až na výjimky společně orgasmus, cítit to, co cítí jejich sexuální partner, a 

proto u nich často dochází k předstírání, pocitu nenaplnění a zklamání. Protože nic z 

negativního stavu nemůže být přeneseno do stavu pozitivního, dojde během 

transformace lidí k výměně těla od Pseudotvůrců za dokonalé krystalické tělo od 

Pána Ježíše Krista, které postrádá anomálie včetně penisu a vagíny. Kvalita 

sexuálního života v těchto nových tělech bude nesrovnatelně lepší, než si kdo umí 

představit. Dokonce i bytosti v současném cyklu času, kdy vedle sebe koexistují oba 

protikladné stavy, nemůžou prožívat tak úžasné sexuální spojení jako ty, které už 

jsou součástí nového Multivesmíru v novém cyklu času, protože se stále musejí 

zabývat odhazováním negativních myšlenek. Každý, kdo bude během rozdělení 

lidstva vytržen a přenesen na Novou Zemi, pozná zcela novou sexuální zkušenost, 

která souvisí s novou a nejnovější přirozeností Boha. Díky oběma inkarnacím 

Nejvyššího do těla muže Ježíše a ženy Jany na Zemi 3D/Nulu došlo a dochází k 

vpojení lidské sexuality, očištěné od všeho negativního, do absolutní sexuality Pána 

Ježíše Krista (PJKBR) a vzniku zcela nového druhu sexuality, jaký dosud nebyl možný. 

Pán Ježíš Kristus tím plní jeden z nejdůležitějších slibů, který dal/a před aktivací 

negativního stavu, že po jeho eliminaci nastanou změny i v oblasti sexuálních vztahů. 

Jak je psáno ve Zjevení Janově (21:5): „Hle, všecko tvořím nové.“ 
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Více:  

http://www.andele-

nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_2

0.htm 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_20.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_20.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_20.htm
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18. MANŽELSTVÍ 

 

Pravé duchovní manželství je spojení dobra a lásky a pravdy a moudrosti, feminního 

(ženského) a maskulinního (mužského) principu. Nikdy neoznačuje vztah jednoho 

fyzického muže s jednou fyzickou ženou. V pozitivním stavu neexistují manželství ve 

smyslu pozemském, protože bytosti mají svobodu v navazování jakýchkoli i 

sexuálních vztahů kvůli lepšímu poznávání sebe, jiných a Pána Ježíše Krista v nitru. 

To neznamená, že se někdo nemůže rozhodnout pro dlouhodobý vztah s jednou 

bytostí opačného pohlaví (homosexualita je výsledkem zprznění duchovních principů 

Pseudotvůrci), ale vždy jde o oboustrannou svobodnou volbu. Když jakýkoliv vztah 

vyčerpá svou užitečnost a smysluplnost, je ukončen bez pocitu ztráty, znechucení a 

nevraživosti. Pouze v negativním stavu, kde je vše obráceno naruby a díky 

genetickým manipulacím Pseudotvůrců došlo k omezení spojení lidských bytostí se 

zdrojem života, je pojem manželství zcela deformován. Do pravých lidských tvorů 

byly zabudovány negativní vlastnosti: žárlivost, pocit majetnictví, využívání jiných, 

manipulace, povyšování se, sobectví, falešná očekávání, atd. Původní ryze pozitivní 

dobro, láska, pravda a moudrost byly násilně spojeny se zlem, nenávistí, lží a 

vychytralostí, což znemožňuje existenci pravých duchovních manželství na planetě 

Zemi 3D/Nule a v celé zóně vymístění. Není možné spojit pozitivní a negativní stav, 

vesmír a antivesmír, protože by došlo ke zničení všech a všeho. Pravé manželství 

bude možné uzavřít až po opuštění těla od Pseudotvůrců a důkladném očištění od 

všech zamoření a zprznění negativním stavem buď po smrti těla nebo převibrování 

během rozdělení lidstva. Pán Ježíš Kristus jde vždy příkladem ostatním, a proto 

uzavře manželství se svou ženskou podstatou Janou po převibrování na Novou Zemi, 

kde už bude její tělo zbaveno všeho negativního, aby i vnějším = fyzickým spojením 

mužského a ženského principu ukázal/a cestu z pasti negativního stavu všem 

bytostem v peklech a pravým lidským tvorům na Zemi 3D. Narozením dvojčat, dvou 

přímých inkarnací Pána Ježíše Krista, vznikne úplná Boží Rodina, která bude žít s 

lidmi na Nové Zemi a navštěvovat bytosti v celém Multivesmíru. Věčný vztah je 

pouze k Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině, všechny ostatní vztahy jsou pomíjivé a 

dočasné. Jak to bude během rozdělení lidstva s pozemskými manželi a rodinami? 

Vždy záleží na duchovních vztazích a úrovni. Každý si před svou inkarnací vybírá své 

rodinné příslušníky, tedy i manžele a sexuální partnery a zkušenosti, které potřebuje 

zažít a zobrazit. Někdo už zde žije s partnerem, s nímž duchovně souzní, a proto 

spolu můžou (a nemusejí) žít i na Nové Zemi. V případě, že zde spolu žijí manželé z 
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jiných důvodů, například kvůli majetku, dětem, tradicím, závislosti, strachu ze 

samoty a pod., přesto budou kvůli jiným duchovním kvalitám vytrženi, dojde s 

největší pravděpodobností k jejich rozchodu a výměně partnera. Bude i mnoho 

případů rozdělení manželů a rodin už při vytržení, protože jeden bude díky svým 

vysokým vibracím lásky vzat a druhý kvůli připoutanosti k tomuto matrixu zanechán. 

Proto nelpěte na nikom a na ničem, nemůžete vědět, jakou cestu si vybrali vaši 

nejbližší. V konečném důsledku se všichni jednou setkáte v pozitivním stavu a 

budete se na zkušenost se životem na Nule či peklech dívat z jiné perspektivy.  

Více:  

http://www.andele-

nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_1_6.htm#3 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_1_6.htm#3
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_1_6.htm#3
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19. VIBRACE 

 

Pán Ježíš Kristus je jediným zdrojem života v Multivesmíru, dokonce i tzv. mrtvého 

života v negativním stavu, který po omezenou dobu dovoluje kvůli nezbytnému 

poučení. Život je neustálý pohyb = kmitání, neboli vibrace všech vzájemně 

propojených částic, které tvoří všechny sentientní i nesentientní bytosti a prostředí, 

planety, slunce, galaxie, vesmíry…. Není nic, co by nevibrovalo, přestože na první 

pohled to nemusí být patrné. Rychlost kmitání souvisí se vztahem sentientních 

bytostí k Pánu Ježíši Kristu, ostatním bytostem a sobě. Vibrace bytostí ovlivňují i 

vibrace prostředí, v němž žijí. Nejvyšší vibrace má Pán Ježíš Kristus, absolutní 

Stvořitel všeho a všech, všudypřítomná energie, který/která stvořil/a Prvorozence, 

přes něž dále tvoří další relativní bytosti. Čím nižší rychlost kmitání částic, tím 

hmotnější těla a naopak, čím vyšší vibrace, tím jemnější těla bytostí i prostředí. Po 

aktivaci negativního stavu došlo k pádu bytostí do zóny vymístění, která má opačné 

vibrace, jinými slovy převrácenou frekvenci. Takže Pseudotvůrci, kteří vládnou 

peklům a planetě Země 3D/ Nula a zabydleli se v – 12D, mají nejvyšší vibrace s 

opačnou frekvencí. Největší rozdíly ve vibracích mají lidé na Nule, protože je to 

jediné místo v Multivesmíru, kam se inkarnují bytosti z obou protikladných stavů, z 

Pravého Stvoření i z pekel, aby se zde zobrazila odpověď na otázku: Jak by vypadal 

život bez Boha. Právě na tuto planetu se inkarnoval/a Nejvyšší, nyní PJK do těla 

Ježíše a Jany, aby vyvedl/a lidstvo a postupně všechny bytosti z negativního stavu. 

Transformace je provázena přísunem energie lásky a světla, způsobující navyšování 

vibrací a rozšiřování vědomí obyvatelstva, ale kvůli velkým rozdílům v duchovní 

úrovni nemůže vzestup proběhnout najednou. Až do rozdělení lidstva budou 

zesilovat proudy energie lásky na Nulu, aby pomohly těm, kdo si vybírají pozitivní 

způsob života a více odkryly negativní vlastnosti těch, kdo se stále obracejí vědomě i 

nevědomě zády k Pánu Ježíši Kristu. 

Zvyšovat vibrace lze mnoha způsoby: 

– co nejčastějším vcházením do nitra, komunikací s Pánem Ježíšem Kristem a  
    duchovní rodinou 
– čtením Božího slova, zejména všech knih Nového Zjevení 
– oblíbenými činnostmi, které dělají radost vám i bližním (v souladu s  
    duchovními zákony lásky) 
– pobytem v přírodě…. 
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Protože rozhodující je vztah k Pánu Ježíši Kristu (PJKBR), nejvyšší vibrace na Nule 

mají představitelé PJKBR bez ohledu na to, jak se cítí v tomto hrubohmotném těle. 

Vibrace jsou jediným spravedlivým měřítkem pro vytržení lidí z této reality do 

pozitivního stavu. Vyšší vibrace cítí i agenti Pseudotvůrců, kteří se vědomě obrátili 

proti Pánu Ježíši Kristu Boží rodině a oddělují Janu od absolutního PJK, pouze mají 

převrácenou frekvenci a jsou pod vlivem ovládacích programů Pseudotvůrců, kteří 

se v tomto případě vydávají za pravého PJK. Vše od PJKBR považují za negativní. 

Každý zde hraje důležitou roli a v konečném důsledku pomáhá celku. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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20. DIMENZE 

 

Pojem dimenze má několik významů. Nebudeme se zde zabývat tzv. vědeckým 

pojetím z planety Země 3D/Nula, které se vztahuje k rozměrům (délka, šířka, výška, 

čas), protože vědci zkoumají především hmotný antivesmír a považují ho za skutečný 

vesmír. 

Ve Stvoření existují 3 základní dimenze: 

1. duchovní – Pán Ježíš Kristus je absolutní duch, který/á produkuje ideje a myšlenky 

a vyzařuje je do duchovní sféry, která je bezčasová, bezprostorová, věčná a 

nekonečná s nevyčerpatelnými variacemi úrovněmi a kvalitami duchovnosti. V 

duchovní dimenzi žijí sentientní duchovní bytosti, které tvoří další duchovní světy a 

bytosti. 

2. intermediální = prostředkující – každou myšlenku je třeba prověřit a potvrdit její 

platnost a užitečnost, a proto existuje prostředkující dimenze, kde žijí duše 

sentientních bytostí, které pomáhají realizovat myšlenky a ideje pocházející z 

duchovní dimenze. I ony dále tvoří duševní světy s galaxiemi, slunečními soustavami 

atd. 

3. fyzická = přírodní – zde dochází k manifestaci myšlenek a idejí z duchovního světa 

přinesených prostřednictvím intermedialáního světa. 

Všechny tři dimenze se navzájem nekonečně odlišují, ale zároveň jsou spojeny tzv. 

singulárními objekty (zde známé pod pojmem černá/bílá díra) v každém vesmíru, 

galaxii, sluneční soustavě, planetě, sentientní bytosti. 

Každá ze 3 základních dimenzí obsahuje 12 vibračních pásem, které také nazýváme 

dimenzemi, 13. dimenze je sídlo Pána Ježíše Krista, který/která přesahuje veškeré 

Stvoření a z absolutní pozice řídí a udržuje v chodu veškerý život Multivesmíru. Ve 

12D jsou nejvyspělejší nehmotné a věčné relativní bytosti, tzv. Prvorozenci, kteří se 

spolupodílejí na tvoření dalších vesmírů a bytostí. V 11D žijí civilizace archandělů, v 

10. a 9. dimenzi žijí bytosti, které můžeme zjednodušeně nazvat mistry. V nižších 

dimenzích (5. až 8.) žije mnoho různých druhů sentientních bytostí, kterým říkáme 

andělé, vesmírní lidé. Většinou mají humanoidní podobu s mnoha variacemi, ale jsou 

i bytosti odlišné, pro vás těžko představitelné. Pozitivní stav začíná 5. dimenzí. Mezi 

4. a 5. dimenzí je dočasně po aktivaci negativního stavu nepropustná membrána, 
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která odděluje vesmír od antivesmíru. Z pohledu pravého Stvoření jsou 1. až 4. 

dimenze neobydlené sentientními bytostmi. Ve 3D jsou kromě planety Země/Nula, 

ukradené Pseudotvůrci kvůli zobrazení života bez Boha, jediného styčného místa 

obou stavů, ještě planety zóny vymístění, kde žijí vesměs primitivní bytosti, nebo 

civilizace, které svou negativitou zničily povrch válkami, nešetrným přístupem k 

přírodě atd. a žijí pod povrchem. Dimenze zóny vymístění označujeme -1 až -12. V 

novém cyklu času, kdy už nebude existovat negativní stav, se tato zóna deaktivuje a 

vypaří, všechny bytosti budou očištěny a na základě svobodné volby navráceny do 

pozitivního stavu, který je věčný. Pak už budou všechny dimenze propojeny a 

nebude žádné oddělení, dojde i k většímu sblížení základních 3 dimenzí: duchovní, 

intermediální a fyzické. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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21. CYKLUS ČASU 

 

Pán Ježíš Kristus jako absolutní duch uvolňuje v postupných dávkách a krocích 

duchovní složky, které přijímají všechny relativní sentientní bytosti od vesmíru, přes 

galaxii, sluneční soustavu, planetu po jednotlivce (např. člověka), aby s nimi sdílel/a 

život. Říká se, že v Multivesmíru není čas. To je pravda pro duchovní a intermediální 

světy, ale pro fyzické, kde se manifestují myšlenky, to neplatí. Čas je vázán na 

prostor a je relativní, což objevil i pozemský vědec Albert Einstein. Avšak žádný 

vědec na planetě Země/ 3D Nula nemůže plně pochopit celou problematiku, protože 

opomíjí existenci 3 základních dimenzí: duchovní, intermediální a fyzické (viz DŠ 20). 

Každou vyzářenou duchovní složku z absolutního zdroje PJK je třeba absorbovat, 

manifestovat v konkrétních životech jedinců i větších celků (národů, planet, 

slunečních soustav atd.) a přijmout ve svých nitrech. Tento proces probíhá v cyklech 

času: od nejkratšího u jednotivců přes planetární, galaktický, vesmírný po nejdelší, 

který se vztahuje k celému Multivesmíru. Během vyzáření duchovní složky dochází k 

postupnému ukončování stávajícího cyklu času a zároveň k zahajování nového cyklu 

času. Toto přechodné období je nezbytné pro všechny bytosti, aby nedošlo k jejich 

poškození. Každý má vždy dostatek „času“ vstřebat duchovní aspekty uvolněné v 

daném cyklu a zároveň je připravován na aspekty následujícího cyklu. Jak je to s 

existencí negativního stavu? 

V současném cyklu času probíhá experiment, kdy je odpovídáno na otázku: jak by 

vypadal život bez Boha? Je to jediný cyklus času, kdy je povolen negativní stav v 

aktivní podobě, zároveň je zkrácený, protože otázka nebyla položena z absolutní, 

nýbrž relativní pozice a odpověď na ni je vyčerpána a manifestována dříve. 

Předchozí cykly času byly přípravnou fází, kdy byl negativní stav v dřímající podobě 

ve stavu potenciálnosti, protože vždy existovala možnost dle zákonu svobodné volby 

odmítnout Nejvyššího (nyní PJK) jako jediný zdroj života. Právě nyní se blíží z 

pohledu planety Nula, kde na malou chvíli zvítězí po příchodu Pseudotvůrců 

negativní stav, konec tohoto cyklu času. Všechny zkušenosti budou uloženy v tzv. 

Jezeře ohně a síry, multiverzálním archivu, který bude sloužit pro následující cykly, v 

nichž už nebude aktivní negativní stav, kdyby někoho napadla stejná otázka. Dotyčný 

jedinec bude provázen Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, aby zakusil vybranou 

zkušenost, aniž by došlo k jakémukoliv poškození. Z dnešního pohledu lze přirovnat k 

virtuální realitě, počítačovým hrám, ale na mnohem dokonalejší úrovni. Teprve od 

nového cyklu času, který je už aktivní stvořením nového Multivesmíru včetně Nové 
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Země, bude možné tvořit a žít bez omezení negativním stavem. Převibrováním Jany 

a Týmu Boží Rodiny dojde k urychlení transformace a tím i ukončování negativního 

stavu a tohoto cyklu času. Každý ze čtenářů a praktikujících Nového zjevení i této 

Duchovní školy individuálně přispívá k sestoupení nebe na zemi, což v nejzazším 

smyslu znamená právě nový cyklus času bez existence negativního stavu. 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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22. EXISTUJE REINKARNACE? 

 

Vznik sentientní = sebeuvědomělé bytosti probíhá dvěma základními způsoby: 

1.  přímým nadělením Pánem Ježíšem Kristem, kdy dojde k oddělení jedinečné ideje, 

která dle zákona svobodné volby souhlasí se samostatným relativním životem na 

věčnost. Jde o postup z nitra navenek. 

2.  sexuálním spojením dvou bytostí opačného pohlaví, kdy vznikne idea zrození 

nové bytosti. Pán Ježíš Kristus nadělí tuto ideu duchem, duší a z přírodního prostředí 

vytvoří fyzické tělo.  

 

V negativním stavu, tedy v zóně vymístění vznikají nové sentientní bytosti: 

1.  fabrikací Pseudotvůrci = klonování, použití vyspělých metod genetického 

inženýrství. Jde o obrácený postup z vnějšku, kdy je tvořeno fyzické tělo, kterému je 

přiřazena negativní duše a duch z odvržených a ukradených energií. 

2.  sexuálním spojením dvou bytostí pekel, kdy vznikne idea vytvoření negativní 

bytosti, opět je vytvořeno fyzické tělo různé hustoty (dle dimenze), k němuž je 

přiřazena duše a duch. 

 

Na planetu Země 3D/Nula se inkarnují (vtělují) jak bytosti ze zóny vymístění, z 

Pravého Stvoření, tak pravé lidské bytosti. Všechny 3 typy bytostí se rodí zvířecím 

způsobem z lůna matky a je jim vymazána paměť kvůli experimentu s životem bez 

Boha. Pravé lidské bytosti jsou jako jediné bytosti v Multivesmíru směsí pozitivních a 

negativních idejí a nemají kromě přípravy v intermediálním světě žádné zkušenosti s 

pozitivním ani negativním stavem, aby se během svého života na Nule přikláněly k 

jednomu, či druhému stavu, nejčastěji k oběma současně. Teprve po smrti těla 

odcházejí tyto duše do pekel nebo nebe, vždy v souladu se svými volbami. Žádná 

duše, která opustí fyzické tělo kdekoli, se nemůže vrátit tam, odkud odešla. Platí 

to bez výjimky pro celé stvoření i zónu vymístění. Z duchovních důvodů není 

možné opakovat stejnou zkušenost, přičemž nezáleží na lineárním času, místě, 

sociálním postavení, rase, politickém zřízení atd. Proto doslovná reinkarnace 

neexistuje. Proč si někdo může vzpomenout na tzv. minulý život na planetě Nula 

např. při regresní hypnóze? Každá bytost přebírá životní pásku člena své 
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multidimenzionální rodiny, aby pokračovala v konkrétní životní linii na dané planetě. 

Po splnění svého úkolu a zhodnocení svého života (posledním soudu) se připravuje 

na inkarnaci do jiné úrovně a na jinou planetu, vždy po dohodě s Pánem Ježíšem 

Kristem. V pozitivním stavu si bytosti pamatují všechny své minulé životy a mají 

spojení se svou duší i duchem. V novém cyklu času už nebude existovat nevědomost, 

oddělení fyzického těla od duše a ducha, falešná pseudoduchovní učení (např. o 

reinkarnaci), ani organizovaná náboženství a církve. 

Více: 

http://bozirodina.cz/NZ-27.htm 

http://www.andele-

nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm#32 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bozirodina.cz/NZ-27.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm#32
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm#32
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23. NÁBOŽENSTVÍ A CÍRKVE 

 

V pozitivním stavu má každá bytost přímé spojení s absolutním Pánem Ježíšem 

Kristem (dříve Nejvyšším), a proto nepotřebuje žádné vnější organizace ani 

zprostředkovatele, např. kněze, guru, šamany a pod. V důsledku aktivace 

negativního stavu, zejména po zfabrikování pravých lidských tvorů Pseudotvůrci, kdy 

došlo k drastickému omezení kontaktu s jediným zdrojem života, bylo třeba vytvořit 

náboženské organizace a církve, aby v lidech udržovaly aspoň zrnka duchovnosti. 

Pseudotvůrci se často stavěli do role bohů, vyvolávali rozbroje a války, manipulovali, 

vyžadovali krvavé oběti (zvířecí i lidské). Stačí se podívat do historie, byť zkreslené 

cenzurou a přepisováním, a uvěříte-li v existenci Boha, vyjde vám jako žárlivý, 

panovačný, nespravedlivý, dychtící po násilí, vyžadující různé rituály, způsob 

oblékání i stravování, sexuální praktiky atd. Kdo by mohl milovat takového Boha? 

Teprve inkarnace Nejvyššího do těla Ježíše Krista přinesla lidem a bytostem zóny 

vymístění pravdivý obraz milujícího, odpouštějícího, moudrého a obětavého Boha, 

který je ochoten se snížit na nejubožejší úroveň, aby ukázal cestu z pasti negativního 

stavu. Přestože dělal Ježíš zázraky, po ukřižování vstal z mrtvých a ukazoval se nejen 

svým učedníkům až do svého nanebevstoupení, nikdo tehdy nebyl schopen uvěřit, 

že šlo o Boha v těle, považovali ho v nejlepším případě za Božího syna, většinou za 

proroka. Brzy po jeho odchodu došlo k zkreslování jeho učení a později k založení 

křesťanských církví. Každá náboženská organizace, církev či sekta kdekoli na světě je 

bez výjimky řízena z pekel podle hesla: rozděl a panuj, stejně jako všechny politické, 

ekonomické, vědecké, umělecké... polky. To neznamená, že uvnitř těchto organizací 

nejsou vyslanci jediného pravého Boha Pána Ježíše Krista, ale jejich působení je 

nenápadné, neokázalé a skromné. Většina hlavních náboženství na Zemi 3D/Nule 

očekává příchod Mesiáše pod různým jménem a příchod zlatého věku, nebe na zemi 

atd. Zejména doslovného výkladu Bible využijí Pseudotvůrci k oklamaní drtivé 

většiny lidstva. Prostřednictvím vyspělých technologií vytvoří holografický druhý 

příchod Ježíše Krista na obloze a jeden z nich v lidském těle, připomínajícím "Božího 

syna" se ujme vlády nad těmi, kdo zde zůstanou po vytržení láskyplných lidí na 

Novou Zemi. Papež František aktivně spolupracuje s dalšími náboženskými vůdci pod 

vedením Pseudotvůrců na sjednocování všech náboženství a budoucím vytvoření 

celoplanetární církve, která odstraní poslední zbytky pravého Božího slova. Tehdy 

nastane období duchovního temna, kdy se z lidí prostřednictvím čipů pod kůží 

stanou loutky, ovládané na 99,99%, předpovězené ve Zjevení Jana v Bibli (13:16-18):  



44 

 

„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.“  

Teprve pak bude odpovězeno na otázku, která aktivovala negativní stav a dojde k 

druhému příchodu Pána Ježíše Krista a ukončení tohoto zkráceného cyklu času, kdy 

byl povolen tento zvrácený a nepřirozený způsob života, mrtvý život bez Boha a 

Jeho/Jejích duchovních zákonů lásky. Ještě několik let má každý možnost si vybrat, 

kde bude žít po rozdělení lidstva. Na Nové Zemi v novém cyklu času už lidé nebudou 

potřebovat žádná náboženství a církve, protože Bůh, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

bude žít s nimi v tělech muže, ženy a dvou dětí a každý bude mít osobní zkušenost s 

nejnovější přirozeností absolutního Boha. Nikdo už nebude mít zapouzdřeného 

ducha a duši, blokované spojení s PJKBR v nitru. 

Více:  

http://www.vesmirni-

lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_03.

htm 

http://bozirodina.cz/NZ-5.htm 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 
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http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_03.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_03.htm
http://bozirodina.cz/NZ-5.htm
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24. ZÓNA VYMÍSTĚNÍ = PEKLA 

 

Pozice každé sentientní (sebeuvědomělé) bytosti v Multivesmíru je určena jejím 

vztahem k absolutnímu Pánu Ježíši Kristu. Kvůli zákonu svobodné volby může bytost 

odmítnout jediný zdroj života, avšak nese následky v podobě vymístění z pravého 

Stvoření do tzv. zóny vymístění. V předchozích cyklech času byla tato zóna 

neobydlená, sloužila pouze jako odpadkový koš pro odhazování myšlenek, které 

nesouzněly s duchovními zákony. Lidé na původní planetě Zemi byli oboupohlavní 

bytosti stvořené přímo Nejvyšším (fáze Adam). Díky obrovským znalostem se pustili 

do biklonování a vytvořili jednopohlavní bytosti, došlo k rozdělení na mužskou a 

ženskou formu (fáze Adam a Eva). Přestože tyto lidské bytosti měly přímé spojení s 

Nejvyšším v nitru, nebyly už v tak úzkém kontaktu jako ty, které vznikly přímým 

nadělením. Zvláště na fyzické planetě Zemi se zabývaly více zkoumáním přírodních 

jevů a zákonů, experimentováním ve vědeckých laboratořích, než duchovními 

souvztažnostmi. Proto právě na této planetě byla položena otázka: Jaký by byl život, 

jestliže by se pojímal a vysvětloval jako pocházející nikoliv z Nejvyššího a z 

Jeho/Jejích duchovních principů, ale z přírody či někoho nebo něčeho jiného? 

Protože je nezbytné na tuto otázku odpovědět, došlo k aktivaci negativního stavu. 

Všichni účastníci tohoto experimentu dobrovolně propadli do tehdy neobydlené 

zóny vymístění a stali se z nich Pseudotvůrci (více o nich v DŠ 15). Zónu vymístění 

můžeme nazvat pekly či antivesmírem, protože vše je zde v opozici k pravému 

Stvoření, doslova vzhůru nohama. Pseudotvůrci jsou pouze relativní a jsou závislí 

jako všechny bytosti na jediném zdroji života Pánu Ježíši Kristu. Vše, co pseudotvoří z 

odvržených energií, je dočasné a bude nejpozději na konci tohoto cyklu času 

očištěno a navráceno svému původnímu majiteli = Pánu Ježíši Kristu. Zóna vymístění 

má také 3 základní dimenze: duchovní, intermediální a fyzickou a 12 vibračních 

pásem = dimenzí s převrácenou frekvencí. Obývají ji negativní a zlé bytosti, které 

rády ubližují jiným, nenávidí vše, co pochází z pozitivního stavu a libují si v 

překrucování a prznění pravdy. Planety jsou většinou nehostinné, bez zelené 

přírody, s nedostatkem světla, obyvatelstvo žije v otrockých podmínkách pod vládou 

krutých pánů. Přestože se Pseudotvůrci snaží udržovat své panství ve stejném stavu, 

neboť negativní stav miluje stagnaci, jsou nuceni se přizpůsobovat vývoji v pravém 

Stvoření a reagovat i na změny přirozenosti absolutního Boha. Po fúzi Ježíše Krista s 

Nejvyšším, kdy vznikla přirozenost Pán Ježíš Kristus, se otevřely pekelné brány a je 

umožněno konvertování padlých bytostí do pozitivního stavu. Šíření všech knih 
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Nového Zjevení i v zóně vymístění způsobuje kontaminaci negativních bytostí 

pravým Božím slovem, láskou a pravdou, což je možné přirovnat k působení antiviru 

v zavirovaném počítači. Ke zrychlení vyprázdnění pekel přispívá i Mise Boží Rodiny, 

která se po přípravné fázi na Nule rozběhne převibrováním Jany a nejbližších 

spolupracovníků na Novou Zemi, odkud bude šířit nejnovější Boží slovo ve všech 

dimenzích Multivesmíru. Odpovědí Pseudotvůrců na stvoření nového Multivesmíru 

Pánem Ježíšem Kristem, je fabrikace pseudomultivesmíru, kde jsou bytosti 

udržovány ve stavu permanentní halucinace, že žijí v krásném prostředí, 

připomínajícím rajské světy pravého Stvoření, aby se jim nechtělo konvertovat. Ani 

tento podvod nezabrání budoucí eliminaci negativního stavu na konci tohoto 

zkráceného cyklu času, kdy je obydlena zóna vymístění.  

Více:  

http://www.andele-

nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_

stvoreni_1.htm 

http://www.vesmirni-

lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_21.

htm 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni_1.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni_1.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni_1.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_21.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_21.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_21.htm
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25. SVATBA BERÁNKOVA 

 

Ve Zjevení Jana (kapitola 19:7-9) je psáno:  

Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho manželka se 

připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment (A ten kment jsou spravedlivé činy 

svatých). Tehdy mi řekl: Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři.  

Bible, zejména Nový zákon je napsán/a duchovním jazykem, který má více významů 

a souvztažností. Jen málokdo v lidském těle od Pseudotvůrců je schopen jim 

porozumět. Až knihy Nového Zjevení jsou díky nové přirozenosti Boha psány 

doslovným lidským jazykem. Někteří křesťané správně chápou nevěstu Beránkovu 

jako všechny, kdo přijali Božství Ježíše Krista a budou vytrženi do Království 

nebeského (viz kniha Sergeje Miháľa: Vytržení). Avšak téměř nikdo netuší, že Bůh = 

Pán Ježíš Kristus je přítomen v ženském těle Jany na planetě Země 3D/Nula, aby 

vyvedl/a během rozdělení lidstva láskyplné a mírumilovné věřící do pozitivního 

stavu. V doslovném smyslu je právě Jana tou nevěstou Beránkovou. Po jejím 

převibrování na Novou Zemi se bude konat svatba Pána Ježíše Krista a Jany v 

dokonalých tělech, čímž dojde k očištění manželství od všeho negativního a spojení 

dobra, lásky, moudrosti a pravdy (feminního a maskulinního principu) i na 

nejzevnější = fyzické úrovni. Svatby se zúčastní nejbližší spolupracovníci Boží Rodiny, 

kteří převibrují brzy po Janě na Novou Zemi, a mnoho zástupců různých ras a 

civilizací ze všech úrovní Multivesmíru. Záznam bude jako vše uložen ve vesmírné 

databance a každý bude mít možnost jej vidět. Až do rozdělení lidstva bude Tým Boží 

Rodiny pomáhat vzestoupit co největšímu počtu lidí z planety Nula, do konce cyklu 

času konvertovat padlým bytostem z pekel. Pán Ježíš Kristus Boží Rodina přivítá a 

obejme v tělech muže a ženy každého, kdo převibruje na Novou Zemi. I tuto událost 

lze nazvat Svatbou Beránkovou. Po ukončení poslední etapy rozdělení lidstva, kdy už 

bude nezbytné nechat zbývající lidi pod vládou Pseudotvůrců zobrazit 

pseudovítězství negativního stavu a planeta Země 3D se propadne na pozici -1 do 

pekel, se Pánu Ježíši Kristu a Janě na Nové Zemi narodí dvojčata, chlapec a dívka. 

Poprvé v historii Stvoření bude žít Bůh v podobě úplné Boží Rodiny mezi lidmi, jak 

bylo slíbeno před 2000 lety ve Zjevení Jana Ježíšem Kristem. Tím bude i napraveno 

neúplné a zkreslené vnímání Boha jako muže, dojde k fyzickému demonstrování 

duchovního principu rovnosti mužského a ženského pohlaví. Až bude vyprázdněna 

celá zóna vymístění a tím ukončena existence negativního stavu, splynou relativní 

Božské bytosti Jana a obě děti s absolutním Pánem Ježíšem Kristem a vznikne 
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nejnovější přirozenost Boha Pán Ježíš Kristus Boží Rodina. Pak už v jsoucnu a bytí 

bude pouze pozitivní stav a všechny bytosti budou tvořit svůj jedinečný život v lásce, 

radosti, štěstí bez omezování negativním stavem.  

Více:  

http://bozirodina.cz/NZ-1.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-33.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bozirodina.cz/NZ-1.htm
http://bozirodina.cz/NZ-33.htm
http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm
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26. LIDSTVO NA PLANETĚ ZEMĚ (NULA) 

 

Planeta Země 3D/Nula je kvůli experimentu Pseudotvůrců umístěna ve zvláštní 

pozici na okraji zóny vymístění v solárním systému s jedním sluncem. Je izolovaná od 

Pravého Stvoření i pekel, a proto nejsou přímé důkazy o existenci inteligentního 

života jinde ve vesmíru. Přestože do vývoje lidstva, zfabrikovaného za účelem 

zobrazení života bez duchovních principů lásky Nejvyššího, po celou dobu zasahovaly 

mimozemské bytosti z různých dimenzí antivesmíru, důkazy v podobě létajících lodí, 

pozůstatků těl a pod. byly a jsou utajovány. Lidstvo je udržováno v nevědomosti a 

prostřednictvím ovládacích programů negativních entit, vysílaných z podzemních 

základen na Měsíci, Jupiteru, Saturnu a v posledních desetiletích i pozemských 

vysílačů a médií je vedeno ke konzumnímu způsobu života, zabývání se pouze 

vnějšími záležitostmi, aby nemělo zájem o své nitro a duchovní pravdy. Pro ty, kdo 

se zajímají o duchovní život, je tu nepřeberné množství různých církví, náboženství a 

ezoterických směrů, avšak všechny jsou zavádějící, protože jsou řízeny jako vše na 

této planetě Pseudotvůrci a jejich přisluhovači. Lidé na Zemi jsou jediné sentientní 

bytosti, které jsou závislé na svém prostředí. Všude jinde v Multivesmíru bytosti 

přizpůsobují prostředí svým potřebám a představám, můžou se pohybovat i mimo 

svou planetu bez speciálních pomůcek, jen lidé jsou zcela odkázáni na specifické 

podmínky této planety Nula. Jejich těla jsou nedokonalá, rychle se unaví, potřebují 

spánek, často onemocní nebo se zraní, vyžadují mnoho času pro udržení naživu a v 

relativně dobré kondici. Lidé produkují obrovské množství toxického odpadu, který 

se hromadí na planetě a poškozuje tuto živou bytost. Bez pomoci pozitivních 

vesmírných lidí by už dávno nebyla schopna udržet život na svém povrchu. 

Výsledkem ovládání jsou i neustálé rozbroje, války, vyvolávání strachu z čehokoli, 

nespravedlivé rozdělování zdrojů, zotročující finanční systém a mnoho dalších 

problémů. Z výše uvedených informací vyplývá, že život v lidských tělech od 

Pseudotvůrců na planetě Nula je nesmírně náročný. Zejména bytosti inkarnované z 

pozitivního stavu kvůli pozvedání duchovní úrovně a vyrovnávání vibrací, se tu 

právem cítí jako nezvaní cizinci. Jednodušší to mají praví lidští tvorové, kteří nemají 

žádné zkušenosti z obou stavů a nejlépe se zde cítí pekelní tvorové, protože je to pro 

ně přirozený způsob života. Právě bytosti z nejhlubších pekel jsou inkarnovány mezi 

vládnoucími elitami na Zemi, mají pod palcem veškerou politiku, ekonomiku, církve, 

média, vědu, zábavní průmysl atd., rozhodují o všech důležitých aspektech života 

lidstva. I tyto elity jsou ovládány a řízeny Pseudotvůrci, kteří připravují na Nule scénu 
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pro svůj triumfální návrat, aby se osobně zúčastnili posledního dějství tohoto 

experimentu s negativním stavem. Ještě před jejich příchodem budou odvoláni 

všichni láskyplní lidé, většina z nich bude přemístěna do nových těl na Novou Zemi, 

kde je přivítá Pán Ježíš Kristus Boží Rodina a budou společně žít v ráji, jak je psáno ve 

Zjevení Jana (viz DŠ 7: http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/7-2/). 

Více: 

http://www.andele-

nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_1

7.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-8.htm 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/7-2/
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm
http://bozirodina.cz/NZ-8.htm


51 

 

27. KAŽDÝ JE ZODPOVĚDNÝ ZA SVŮJ ŽIVOT 

 

V celém Multivesmíru funguje zákon svobodné volby, a proto každý bez výjimky je 

zodpovědný za své myšlenky a jednání, za svůj život. Platí to i pro zónu vymístění a 

planetu Země 3D/Nula, kde žijí bytosti v negativním stavu. Nikdo se nemůže 

vymlouvat na vnější podmínky svého života, nevědomost a vymazání paměti, 

protože ve své DNA má uloženu schopnost změny, bez níž by nepřežil "mrtvý život", 

který nepochází od Pána Ježíše Krista. Každá bytost je složena z ducha, duše a 

fyzických těl, přičemž právě duše zprostředkovává duchovní podněty a svými 

duševními procesy je pomáhá realizovat ve fyzickém těle. Před inkarnací do 

jakéhokoli fyzického těla bytost předem dohodne s Pánem Ježíšem Kristem vše 

podstatné, co je třeba prožít, s kterými bytostmi vytvoří příbuzenské vztahy atd. a k 

tomu jsou jí přiděleny potřebné schopnosti a talenty. Takže každý ví, co ho přibližně 

čeká. Souhlasí i s vymazáním paměti kvůli experimentu s negativním stavem, aby 

takový pseudoživot vůbec vydržel, byl věrohodný a sloužil k poučení všech. Nikdo se 

neinkarnuje na žádné místo Multivesmíru z donucení, vždy je to na základě 

svobodné volby, tedy dobrovolně. U lidí na Nule je situace ztížena zapouzdřením 

ducha a duše a ovládacími programy Pseudotvůrců, ale i oni mají možnost si vybírat 

mezi pozitivními a negativními myšlenkami a nesou pak následky svých 

každodenních voleb. Právě svobodná volba umožňuje bytosti přijímat a následovat 

plán své duše a Pána Ježíše Krista, nebo ho odmítat a jít "hlavou proti zdi". Zvláště 

probuzení lidé na duchovní cestě už dokážou poznat, intuitivně vycítí, kdy se 

odklánějí od plánu a kdy jsou v souladu s ním. Nepovažují nic ve svém životě za 

náhodu, všímají si synchronicit a zpětně vidí dokonalost Božího plánu. Ti duchovně 

nejvyspělejší odevzdávají svůj život zcela do rukou absolutního PJK, protože si 

uvědomují, že jen On/Ona ví, co je pro ně nejlepší. Přestávají se upínat k přáním 

svého ega, jiným lidem, majetku, požitkům a s pokorou a vděčností přijímají vše, co 

jim do života přichází. To neznamená, že jsou zcela zbaveni ovládání a výkyvů, že si 

občas nepostěžují na nepříjemný a těžký život v tomto nedokonalém těle, pouze se 

dokážou spojit s PJK v nitru a vrátí se do stavu vyrovnanosti dříve než ostatní. V DŠ 

14: Bůh (PJK) není původcem negativního stavu (http://svetelneinfo.cz/duchovni-

skola-pjkbr/14-2/) je zdůrazněno, že jakékoli výčitky na adresu jediného zdroje 

života Pána Ježíše Krista vedou k prohlubování a protahování negativního stavu. Je 

jedno, zda jejich původcem je agent Pseudotvůrců nebo nejbližší spolupracovník 

Boží Rodiny, v obou případech jde o totéž: odmítání zodpovědnosti za svůj život. Kdo 

http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/14-2/
http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/14-2/
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chce převibrovat na Novou Zemi nebo konvertovat z pekel do pozitivního stavu, 

nechť přijme Pána Ježíše Krista (případně PJKBR) za jediný zdroj života, vchází co 

nejčastěji do svého nitra a přijme zodpovědnost za všechna svá rozhodnutí. 

Více: 

http://www.andele-

nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm#34 

http://www.vesmirni-

lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_12.

htm 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm#34
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm#34
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_12.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_12.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_12.htm
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28. DRUHÝ PŘÍCHOD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA 

 

Bez inkarnace Nejvyššího do lidského těla Ježíše Krista by nemohla být započata 

eliminace negativního stavu, který zamořoval Stvoření a ohrožoval jeho život. Ježíš 

Kristus byl až do splynutí s absolutním Nejvyšším (v roce 1987) relativním Bohem, 

který díky ukřižování mohl vstoupit do pekel, aniž by je vyhladil, zajal Pseudotvůrce, 

odebral jim některé schopnosti a izoloval je od ostatních. Pobýval dlouhou dobu v 

zóně vymístění, aby ho poznalo co nejvíce bytostí a ukazoval jim cestu do pozitivního 

stavu. Mezitím už probíhaly přípravy na Druhý příchod Pána Ježíše Krista, který má 

několik fází a ne všechny jsou viditelné na planetě Země 3D/Nula (nelze pojímat 

lineárně): 

- odhalení původců negativního stavu Pseudotvůrců 

- odhalení zrady křesťanství a jiných náboženství 

- otevření přístupu do jiných dimenzí = duchovní, duševní i fyzický kontakt s 

mimozemskými bytostmi z obou protikladných stavů 

- napsání a šíření knih Nového Zjevení, prvního Božího slova v doslovném jazyku bez 

použití zprostředkovatele v podobě andělské bytosti 

- přijetí nové přirozenosti Boha Pána Ježíše Krista v nitru 

- druhá přímá inkarnace Nejvyššího, nyní PJK do ženského těla (vyvážení mužského a 

ženského principu) 

- otevření cesty na Novou Zemi v novém cyklu času převibrováním Bohyně Jany a 

Týmu Boží Rodiny prostřednictvím znovuaktivovaného Bifrostu 

- působení Mise Boží Rodiny na Nule, v zóně vymístění i Pravém Stvoření = urychlení 

transformace a vyprazdňování pekel 

- Varování (http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/13-2/) 

- rozdělení lidstva = převibrování (vytržení) připravených na život v pozitivním stavu 

a ponechání připoutaných k matrixu 

- Druhý příchod Pseudotvůrců na Nulu = zavedení Nového světového řádu s čipy pod 

kůží (znamení šelmy) 

- založení Boží Rodiny narozením dvou přímých inkarnací PJK (dvojčat, chlapce a 

dívky) 

- eliminace negativního stavu po jeho vítězství na Nule 

- poslední soud ve stavu neutrality (limbu) a ukončení současného cyklu času, v 

němž je aktivní negativní stav 

http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/13-2/
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- splynutí relativních Božských inkarnací Jany a obou dětí s absolutním Pánem 

Ježíšem Kristem, vznik nejnovější přirozenosti Boha = Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

Tento stručný přehled přesahuje dosavadní informace o Druhém příchodu PJK z knih 

Nového Zjevení a bude dále upřesňován. Boží slovo je předáváno metodou 

opakování ve spirále a vždy je přidáno nové odhalení pravdy, která dříve nemohla 

být nejen z bezpečnostních důvodů zjevena. 

Více: 

http://www.vesmirni-

lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_04.

htm 

http://bozirodina.cz/NZ-32.htm 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_04.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_04.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_04.htm
http://bozirodina.cz/NZ-32.htm
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29. DRUHÝ PŘÍCHOD PSEUDOTVŮRCŮ 

 

Pseudotvůrci (viz DŠ 15: http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/15-2/) jsou na 

cestě k planetě Země 3D/Nula, aby se po rozdělení lidstva osobně ujali vlády nad 

těmi, kdo zobrazí pseudovítězství negativního stavu. Blíží se na "planetě" Nibiru, 

kterou je možné spatřit při vhodné konstelaci jako druhé slunce. Přípravy na návrat 

bohů stvořitelů tohoto lidstva jsou v plném proudu, vyvrcholí holografickou 

inscenací Druhého příchodu Ježíše Krista podle doslovného výkladu Zjevení Jana v 

Bibli, aby zmátli co nejvíce lidí. Jeden z Pseudotvůrců bude hrát roli Mesiáše, 

spasitele a zpočátku pomůže vyřešit nejpalčivější problémy lidstva. Tento vlk v rouše 

beránčím sjednotí všechna náboženství a vytvoří celosvětovou církev, která nebude 

mít nic společného s pravým Bohem Pánem Ježíšem Kristem. Jeho obraz bude 

vystaven na všech veřejných prostranstvích a lidé se mu budou klanět. Jednotlivé 

státy a uskupení (např. Evropská unie) se vzdají své moci ve prospěch celosvětové 

vlády, aby mohl být plně realizován Nový světový řád, o němž už desítky let veřejně 

hovoří mnozí politici. Dojde k ještě rychlejšímu rozvoji technologií, majetnější a 

spolupracující elity podstoupí "vylepšení" svých těl různými implantáty, aby byli 

nadřazeni "obyčejným" lidem. Lidstvo bude povinně očipováno, aby bylo 

ovladatelnější, dokonale sledováno a regulováno. Kdo se vzepře čipování, bude 

pronásledován, uvězněn v koncentračních táborech (viz FEMA v USA) a fyzicky 

zlikvidován. Z očipovaných lidí se stanou loutky bez vlastní vůle a možnosti svobodné 

volby, budou levnou pracovní silou, otroky a konzumenty, kdykoli odstranitelnými ze 

systému. Pseudotvůrci budou pokračovat ve vyvíjení a tvoření tzv. nadlidí s 

obrovskými schopnostmi, ale bez citu a svědomí, určené k zabíjení. Zpočátku je 

budou využívat k udržování pořádku na Zemi 3D, která se postupně propadne do 

pekel (z pozice 0 na - 1), později tato armáda nadlidí pod velením Pseudotvůrců 

bude chtít napadnout Pravé Stvoření, avšak díky prozřetelnosti absolutního PJK 

dojde k jejich odklonění do limba = neutrality. Mezitím bude Mise Boží Rodiny 

působit zejména v zóně vymístění, kde bude šířit Nové Zjevení, lék na virus 

Pseudotvůrců a především lásku, což vyvolá masový exodus bytostí z pekel do Nové 

školy a po jejich přeměně inkarnaci do nových těl od PJK a umístění do nového 

Multivesmíru v novém cyklu času. Až bude vyčerpávajícím způsobem odpovězeno na 

otázku: Jak by vypadal život bez Boha?, nastane poslední fáze Druhého příchodu 

Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, kdy v plné slávě se zástupy andělů přijde na planetu 

Země 3D a ukončí negativní stav a vše, co souvisí s pravým lidským životem. Všechny 

http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/15-2/
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bytosti budou převedeny do stavu neutrality, kde jim bude zcela otevřena paměť, 

proběhne poslední soud = zhodnocení života jednotlivců, planet, slunečních soustav, 

galaxií,... a budou ukázány možnosti života v novém cyklu času bez existence 

negativního stavu.  

Více: 

http://www.vesmirni-

lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.

htm 

http://bozirodina.cz/NZ-24.htm 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://bozirodina.cz/NZ-24.htm
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30. VESMÍRNÍ LIDÉ 

 

Multivesmír je plný života; na planetách a sluncích (hvězdách) žije obrovské 

množství rozmanitých civilizací, které sdružují sentientní = sebeuvědomělé bytosti 

na podobném stupni duchovního vývoje. Pouze planeta Země 3D/Nula je jedinou 

výjimkou, kde se setkávají bytosti z pozitivního (menšina) a negativního (většina) 

stavu a rozdíly ve vibracích a duchovní úrovni jsou obrovské, protože zde probíhá 

experiment se zobrazením života bez Boha. Zvláště v posledních desetiletích se díky 

transformaci lidstva a Země nůžky ještě více rozvírají a láskyplní lidé stoupají na 

spirále duchovní cesty, zatímco u negativních lidí se více odkrývá jejich agresivita a 

zlé vlastnosti. Aby mohl být experiment zdárně dokončen, je třeba rozdělit lidstvo. 

Pozitivní lidé budou vytrženi z této 3D reality a budou pokračovat v nových tělech v 

5D, nejčastěji na Nové Zemi, negativní a materialističtí lidé zůstanou, aby ukázali 

celému Stvoření, jak vypadá život bez lásky. Celou operaci řídí Pán Ježíš Kristus a 

pomáhají Mu/Jí vesmírní lidé z různých dimenzí Pravého stvoření. K nejznámějším 

patří Plejáďané a Andromeďané, jejichž vesmírné lodě různých tvarů (od diskových 

po doutníkové) jsou připraveny k evakuaci části obyvatelstva Země. Nejvyšším 

velitelem mnohamilionové flotily je Aštar Šeran, nesmírně zodpovědná láskyplná 

bytost stvořená Pánem Ježíšem Kristem pro toto náročné poslání. Jeho lodě hlídají 

tento sektor během zimních měsíců a na jaře jsou vystřídány flotilou velitele Ptaaha. 

Vesmírní lidé pomáhají udržovat život na povrchu Nuly čištěním ovzduší, zejména od 

chemtrails, mají pod kontrolou veškeré atomové zbraně i elektrárny, už několikrát 

zabránili rozpoutání jaderného konfliktu, který by zničil celou planetu a tím 

předčasně ukončil experiment. To neznamená, že zasahují v každém případě. Kvůli 

poučení a volbám pozemského lidstva ovládaného Pseudotvůrci je třeba dovolit 

menší jaderné výbuchy a havárie, pokračující znečišťování plasty a toxickými odpady, 

zamořování ovzduší, vod a půdy, používání geneticky modifikovaných plodin atd. Od 

roku 2012 přibývá lidí, kteří jsou vyzdviženi na lodě vesmírných lidí z různých 

důvodů: 

– záchrana života v oblasti válečného konfliktu nebo přírodní katastrofy 

– předem domluvená exkurze kontaktérů na lodi i jiné planety, nejčastěji v 5D 

– vytržení připravených láskyplných lidí v souvislosti s převibrováním, kdy je tělo od 

Pseudotvůrců vyměněno za duplikát od PJK a bytost pokračuje ve svém životě na 

Nové Zemi nebo jiné planetě 5D. Tato varianta se týká drtivé většiny těch, kdo jsou 
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připraveni na život v pozitivním stavu, aniž by museli prožít klasickou smrt a přechod 

do intermediálního světa, kde se duše připravuje na další inkarnaci. 

Mezi obyvatelstvem Země 3D je mnoho inkarnovaných bytostí z Plejád i jiných 

hvězdných systémů, aby pomohly zvyšovat vibrace lidstva a byly příkladem 

pozitivního života. Mnozí navazují telepatický kontakt s členy své duchovní rodiny a 

přinášejí cenné informace o životě mimo tuto planetu. Mezi nejznámější kontaktéry 

patří Ivo Aštar Benda, který vede www.vesmirni-lide.cz, kde mimo jiné zveřejnil 

knihy Nového Zjevení. Po zahájení Mise Boží Rodiny dojde k propojení Týmu BR s 

vesmírnými lidmi nejen na Nové Zemi, ale ve všech úrovních a dimenzích 

Multivesmíru. 

Více:  

http://bozirodina.cz/NZ-17.htm 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vesmirni-lide.cz/
http://bozirodina.cz/NZ-17.htm
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31. KNIHY NOVÉHO ZJEVENÍ 

 

Bez přítomnosti Božího slova bez ohledu na počet bytostí, které ho přijímají, by 

nebyl možný život nikde v Multivesmíru. Zvláště v zóně vymístění a na planetě Země 

3D/Nula, kde jsou bytosti v negativním stavu a mají vymazanou paměť na jediný 

zdroj života, nyní Pána Ježíše Krista, je psané Boží slovo v podobě svatých knih 

podmínkou přežití. Na Nule je situace nejsložitější, protože sem proudí informace z 

obou protikladných stavů, přičemž převažují ty zprzněné a překroucené 

Pseudotvůrci a jejich poskoky. Vzhledem k obrovskému množství různých 

náboženských a duchovních směrů je těžké najít pravé Boží slovo. Ve všech jsou 

zrnka pravdy, protože ani Pseudotvůrci nemůžou zcela zfalšovat duchovní zákony a 

principy. Až do 80. let 20. století byl nejdůležitějším a nejpravdivějším Božím slovem 

Nový zákon Bible svaté, kde i přes cenzuru zůstalo to nejpodstatnější z učení Ježíše 

Krista, první přímé inkarnace Nejvyššího. Byl však z bezpečnostních i jiných důvodů 

napsán duchovním jazykem a jeho doslovný výklad může být zavádějící. Starý zákon 

Bible, Korán a další svaté knihy už pocházejí v drtivé většině od Pseudotvůrců. 

Teprve díky fúzi Nejvyššího s Ježíšem a vzniku nové přirozenosti Boha = Pána Ježíše 

Krista bylo možné nadiktovat první Boží slovo bez použití mediátora z řad andělů 

přímo z nitra Petru Danielu Francuchovi, Čechu žijícímu v USA. V 80. a 90. letech 

vznikly nejdůležitější 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, Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Korolaria 

Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem 1. a 2. díl a 

několik dalších. Jsou to nejpravdivější knihy nejen na planetě Země 3D/Nula a 

přinášejí v doslovném jazyku vysvětlení vzniku, trvání a budoucí eliminace 

negativního stavu a představují jeho původce Pseudotvůrce, popisují úlohu 

pozemského lidstva, strukturu Stvoření a zóny vymístění (pekel), první i druhý 

příchod PJK a důvody nové přirozenosti absolutního Boha. V roce 2012 byla 

prostřednictvím  www.bozirodina.cz  odtajněna přítomnost druhé přímé inkarnace 

Nejvyššího = Pána Ježíše Krista, tentokrát do ženského těla kvůli vyvážení mužského 

a ženského principu, které jsou v absolutním stavu v rovnováze. Bohyně Jana 

napsala knihu Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží Rodiny (2014-15, Úvod 2012), 

čímž zahájila přenos druhé dávky Nového zjevení, která je zaměřena zejména na 

transformaci lidstva a Země, rozdělení a vytržení, život na Nové Zemi a jinde v 

Multivesmíru, pseudovítězství negativního stavu na Zemi 3D, konvertování padlých 

http://www.bozirodina.cz/
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bytostí a vyprázdnění zóny vymístění atd. Pokračování v podobě Doplnění NZPJKBR a 

dalších knih (např. Rozhovory s Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou) je diktováno 

archandělu Rafaelovi v těle Michala a bude přenášeno i po převibrování Týmu Boží 

Rodiny na Novou Zemi díky propojení obou realit (3D a 5D) prostřednictvím 

internetu. Všechny knihy Nového zjevení jsou nezbytnou podmínkou pro eliminaci 

negativního stavu a jejich šíření a čtení je žádoucí a bohulibé.  

Více: 

http://bozirodina.cz/NZ-9.htm 

http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezise-krista/ 

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina 

 

http://bozirodina.cz/NZ-9.htm
http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezise-krista/

