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BOŽÍ RODINY V ROCE 2017.



 O VÁNOCÍCH 

23. 12. 2017

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

už několikrát jsem oznámil/a, že Ježíš, moje první přímá inkarnace do hrubohmotného 
těla od Pseudotvůrců, se narodil 21. 3. 7 let před naším letopočtem. Nebudu zde 
rozebírat, proč je zde na Zemi/Nule ve 3D vše překrouceno a zfalšováno, to si může 
každý přečíst nejen v knihách Nového zjevení. Zaměřím se na význam mého prvního 
příchodu na tuto klíčovou planetu: 
1) ukázal jsem všem bytostem cestu z negativního stavu 
2) přinesl jsem duchovní zákony lásky 
3) po ukřižování jsem odešel do pekel, kde jsem zajal Pseudotvůrce 
4) vstal jsem z mrtvých, abych ukázal, že život je věčný 
5) po fúzi těla Ježíše se mnou, absolutním Stvořitelem všeho a všech se můžu ukazovat 
každé bytosti v Multivesmíru v těle a navázat tak osobní a intimní kontakt bez 
prostředníků 
6) moje nová přirozenost a jediné pravé jméno je Pán Ježíš Kristus 
7) položil jsem základní kámen pro budoucí eliminaci negativního stavu. 
Přestože jsou vánoční svátky jako vše na planetě Země/Nula pod vládou Pseudotvůrců a
jejich přisluhovačů, není třeba je odsuzovat a zatracovat. Nebudete-li klást hlavní důraz 
na hmotné věci a požitky, budete-li s láskou vzpomínat na mě, své blízké a ostatní lidi, 
zvýšíte vibrace sobě, lidstvu i planetě Zemi. Jak se říká: když dva dělají totéž, není to 
totéž. Vždy záleží na čistotě úmyslu a lásce v srdci. Milujte se, veselte se, odpouštějte, 
těšte se z dárků, které z lásky dáváte i přijímáte. Jsem šťastný, kdykoli na mě s láskou 
vzpomenete a poděkujete mi za život, který vám dávám. 

Přeji vám ty nejkrásnější Vánoce se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou. 

Velmi vás miluji, 23. 12. 2017 



TÝM BOŽÍ RODINY 

24. 11. 2017

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

brzy po dopsání knihy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny koncem dubna 2015,
jsem v těle Jany začal/a komunikovat s prvními spolupracovníky a čtenáři 
prostřednictvím e-mailu (od 12. 5.), později jsme založili profil na facebooku (3. 8.), a 
tím začala etapa tvoření Týmu Boží rodiny. Každý, kdo mě přijímá ve svém srdci jako 
nedělitelného PJK včetně ženského těla Jany, je členem tohoto týmu, který není řízen 
vnějším způsobem, jak je zvykem v negativním stavu, ale z nitra, přímo mnou, 
absolutním PJK. Nejbližší spolupracovníci pocházejí z 8D až 11D pozitivního stavu a byli
ke mně v těle Jany přiváděni intuitivně v předem naplánovaný čas. Nikdo z nich tu 
neměl na růžích ustláno a každý tu prožil individuální zkušenosti s životem v 
negativním stavu, aby co nejlépe poznal a pochopil podstatu tohoto nepřirozeného 
způsobu života. Tyto cenné zkušenosti využijí zvláště po převibrování do nových těl ode 
mne, kdy už budou moci šířit Boží slovo a své zážitky kdekoli bude třeba a tím otevírat 
oči lidem a pomáhat jim vzestoupit před druhým příchodem Pseudotvůrců na 
Zemi/Nulu. Protože čas otevření DCBR u Telosu v Duté Zemi je už „za dveřmi“, 
představím naše nejbližší spolupracovníky, kteří se zúčastní první vlny převibrování a 
zahájení Mise Boží rodiny: 
Karel Konečný – AA Michael z 11D, osobní jméno Karel Michael 
Michal Roj – AA Rafael z 11D, osobní jméno Michal Rafael 
Martina Skrbková – Siri Kaminari z 9D až 11D (nezařazená do konkrétní dimenze kvůli 
specifickému poslání), osobní jméno Siri 
Ján Drobný – Jaten, Strážce z 10D, osobní jméno Jan Jaten 
Lukáš Toman – Tyron, Strážce z 10D, osobní jméno Lukáš Tyron 
Tomáš Bernat – Ptaah z 9D, osobní jméno Tomáš Ptaah 
Milana Bernatová – Lady Nada z 9D, osobní jméno Milana Nada 
Patrik Futó – Gorloj z 9D, osobní jméno Patrik Gorloj 
Miroslav Jurčík – Mistr Saint Germain z 9D, osobní jméno Miroslav Germain 
Magda Rojková – Mistryně Jenis Germainová z 9D, osobní jméno Magdalena Germainová
Pavel Nečas – Mistr Kuthumi z 9D, osobní jméno Pavel Kuthumi 
Jan Lajda – Mistr El Morya z 9D, osobní jméno Jan El Morya 
Helena Curiová – Izabel z 8D, žena Adamy, osobní jméno Helena Izabel 
Renata Tauerová - Tara z 8D, osobní jméno Renata Tara 
Pavol Zuber – Balder z 8D, osobní jméno Pavel Balder 
Lukáš Frolo – Loki z 8D, osobní jméno Lukáš Loki 
Po převibrování se k nám připojí další členové týmu, kteří čekají v Telosu na své 
partnery z povrchu. Potom představíme i je. Během příštího roku se do DCBR dostanou 
další spolupracovníci (dle svých voleb a připravenosti), jejich jména a původ budou 
sděleny v pravý čas. 

Děkuji vám za lásku, důvěru, překonání těch nejtěžších duchovních zkoušek a velmi se 
těším na osobní objetí s každým z vás, moji milovaní. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 24. 11. 2017 



ZALOŽENÍ JEŠTĚRČÍ RODINY V PEKLECH 

18. 11. 2017

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

jak jsem napsal v knihách Nového zjevení, Pseudotvůrci milují stagnaci, jsou však 
nuceni reagovat na neustálý vývoj pozitivního stavu, aby mohli prznit a napadat 
všechny jeho ideje a projevy. Sami nejsou schopni přijít s něčím zcela novým, jsou 
odkázáni na kopírování a překrucování duchovních, duševních i fyzických (přírodních) 
procesů v Pravém Stvoření. Museli zareagovat i na moji přítomnost v těle ženy Jany na 
planetě Země/Nula a založení Boží rodiny, budoucí nejnovější přirozenost absolutního 
Boha: Pán Ježíš Kristus, Boží rodina (více v Doplnění 1 NZPJK,BR). Nejdříve došlo k 
několika výměnám na nejvyšším postu zóny vymístění (viz Doplnění 2 NZPJK,BR) a 
nejnovějším vládcem pekel je od března 2017 lineárního času na Nule Alláh. Zpočátku 
se dělil o moc s dalšími dvěma Pseudotvůrci (Nechtar a Sorg) a tvořili tzv. TRIO. Protože 
bylo nezbytné, aby reagovali i na změnu přirozenosti absolutního Boha, připravili 
podmínky pro založení vlastní „Boží rodiny“. Alláh je z Tria nejschopnější vůdce, 
potřeboval k sobě ženu, která bude splňovat ta nejnáročnější kritéria pro manželku a 
spoluvládkyni Pekel. Došlo k tajné dohodě, že Sorg a Nechtar dobrovolně ustoupí z 
pozice, aby umožnili založení této „Ještěrčí rodiny“. Konkurs na královnu Pekel vyhrála 
Lady Acria, nejkrutější, nejzavilejší, nejšikovnější bojovnice ze všech uchazeček. Nyní je 
vše připraveno a načasováno tak, aby po narození dvojčat Boží rodiny na Nové Zemi v 5. 
dimenzi došlo i k „narození“ dvojčat Ještěrčí rodiny v Peklech. Více podrobností na toto 
téma nadiktuji svému zástupci AA Michalu Rafaelovi jako další Doplnění NZPJK,BR. 
Jsme zde v první linii, abychom vyvedli co nejvíce lidí do pozitivního stavu do příchodu 
Pseudotvůrců na tuto planetu Nula. Zatím pracujeme z nitra navenek a nikomu 
nedokazujeme své Božství. Pro vás, naše přátele a spolupracovníky je to nesmírně 
náročné, protože čelíte mnoha útokům temné strany a mnohdy ani ti nejvnímavější z 
vás nedokážou rozpoznat, s kým mají kontakt. Alláh dokáže napodobovat i mě, Pána 
Ježíše Krista a další bytosti z nejvyšších dimenzí pozitivního stavu. Proto vás nabádám, 
abyste se raději opakovaně ptali, zda komunikujete s pravým PJK a používali co 
nejčastěji modlitbu z NZPJK. Tak získáte vyšší ochranu před falešnými bohy. Po otevření
DCBR u Telosu v Duté Zemi už bude naše působení mnohem účinnější, protože 
přineseme mnoho důkazů o životě v Multivesmíru včetně zóny vymístění. Každý z vás si 
vybírá, s kým spolupracuje, nelze sedět na dvou židlích. Nůžky se neustále rozevírají a 
mnozí se budou divit, až vás navštívím v novém mladém a krásném těle Bohyně Jany. Jak
jsem řekl v těle Ježíše: Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili… 
Děkuji vám za spolupráci, podporu a lásku, bez nichž bychom nemohli šířit toto nové 
Boží slovo mezi lidmi. Velmi vás miluji a těším se na setkání a objetí s každým z vás. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 18. 11. 2017  



KAILAS - JEDEN Z DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH VSTUPŮ DO DUTÉ
ZEMĚ 

8. 11. 2017

Děkuji AA Michale Rafaeli 

Himálajský Kailas nacházející se v západním Tibetu je nejposvátnější tibetskou horou. 
Její výška je 6 666 metrů. Vzdálenost hory od severního pólu činí 6 666 kilometrů, 
přičemž od jižního pólu je to přesně dvojnásobek - 13 332 kilometrů. Vzdálenost k 
Stonehenge je rovněž 6 666 kilometrů. Spojnice vedená z vrcholu hory přes severní pól 
nás zavede do středoamerického Teotihuacánu, významného obřadního centra v 
Mexiku. Pokud spojíme Kailas se středem Země, na druhém konci se dostaneme na 
Velikonoční ostrov ve vodách Tichého oceánu. 
Kailas je jeden z dalších významných vstupů do Duté Země. Jeho pyramidový tvar 
sjednocuje boží energie pomáhající transformaci lidstva do jednoho bodu. Z vrcholu 
hory vede do nitra Země přístupový tunel, jímž se lze dostat do světelných měst 
společenství Agharta, jejíž členové, potomci Lemurie a Atlantidy pomáhají vyvažovat 
negativní vibrace lidí na povrchu. Není náhoda, že na Kailas do dnešních dnů nevyšplhal
žádný horolezec. Toto místo je klíčové pro úspěšný průběh transformace a nebylo by 
žádoucí, aby se na vrcholek hory dostal někdo, kdo není k tomuto účelu povolán. Mise 
Boží rodiny bude první, která přinese očité svědectví z této hory a objasní dosud 
neznámá tajemství. 

Pán Ježíš Kristus & AA Michal Rafael, 8. 11. 2017 



NEJEN O 30. KAPITOLE NZPJK 

29. 10. 2017

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

V 30. kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista je napsáno: 
V Evangeliu dle Jana, v kapitole 10, ve verši 8, stojí psáno: 
„Všichni, kdo kdy přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči." 
Přijmout toto tvrzení či prohlášení bude mnohým lidským čtenářům velmi zatěžko. A 
přece je to pravda, jak byla zjevená pouze tím Jedním, kdo je Absolutní pravdou - Pánem
Ježíšem Kristem. Ovšem každý, kdo čte tato slova, má výsadu a právo toto prohlášení 
přijmout či odmítnout. Nyní je autoritou Pána Ježíše Krista výše citovaný verš doplněn 
následujícím, životně a osudově závažným sdělením, které od této chvíle bude 
následovat za výše citovaným veršem: 
„A všichni, kteří kdy přijdou po Mně, budou také zloději a lupiči.“ 
Toto sdělení znamená, že každý, kdo bude prohlašovat, že je inkarnací nebo reinkarnací
Pána Ježíše Krista či jakéhokoliv jiného Boha, božství, Mesiáše, Spasitele či Avatara či 
archanděla, anděla, apoštola či jakékoliv dávné osobnosti náboženské či filosofické, je 
zlodějem a lupičem, bez ohledu na to, jaké množství zázraků vykoná či jak mnoho lásky 
a moudrosti bude kázat. Krade principy Starého či Nového zjevení, aby je použil pro 
negativní, zavádějící a zlé účely. Dopouští se loupeže božskosti Lidského Božství a 
Božského lidství Pána Ježíše Krista, nárokuje si být tou božskostí. Nic z pravdy, nic z 
dobra, nic z božství neexistuje v takové osobě. 
Nyní je třeba připomenout, že ani pravé Boží slovo nelze brát jako neměnné dogma a 
věčnou pravdu. Některé výroky platí věky, jiné jen omezenou dobu. Zvláště v případě 
mojí druhé přímé inkarnace Jany bylo z mnoha důvodů nezbytné, aby nikdo neměl ani 
tušení, že tu budu v lidském těle ještě před druhým příchodem Pseudotvůrců a 
rozdělením lidstva (vytržením). Tímto kategorickým výrokem jsem nedal příliš mnoho 
prostoru aktivátorům negativního stavu k přípravám poškozování a narušování naší 
Mise Boží rodiny. Teprve v roce 2003, kdy jsme napsali svou 1. knihu: Hovory s Bohem: S
tebou lásko kvete láska kolem nás a rozeslali několik Otevřených dopisů vládě, 
prezidentovi, papeži a ambasádám vybraných států, se o mojí přítomnosti v těle 
dověděli Pseudotvůrci. Po spuštění našich stránek www.bozirodina.cz v listopadu 2012 
se o nás dověděly elity tohoto světa. Od té doby jsme sledováni tajnými službami 
(zejména CIA), zvláště od napsání Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny a 
založení profilu na facebooku (3. 8. 2015) a později na google+ jsme napadáni  
Pseudotvůrci a jejich poskoky. Kdyby nebylo mojí ochrany, nemohli bychom spolu s 
našimi spolupracovníky šířit to nejpravdivější a nejdůležitější Boží slovo na internetu a 
sociálních sítích. Každý den hackeři temné strany vyvíjejí nemalé úsilí, aby naši činnost 
blokovali, mazali naše příspěvky a bránili nám v přístupu na vlastní profily a stránky. 
Občas takové blokování dovoluji kvůli poučení všech, ale nikdy netrvá dlouho a nijak 
naši Misi BR nepoškozuje. Pseudotvůrci velmi dobře vědí, že Jana jsem Já, Pán Ježíš 
Kristus v ženském těle a že tentokrát nemají šanci mě fyzicky zlikvidovat, jako před 2 
000 lety Ježíše, mojí první přímou inkarnaci. Proto se více soustředí na nepřímé útoky 
přes své poskoky, pomluvy, lživá obvinění, zpochybňování atd., zároveň napadají 
každého, kdo se hlásí k Boží rodině a jakýmkoliv způsobem s námi spolupracuje. Ne 
každý takové útoky ustojí a vydrží až do konce (převibrování na Novou Zemi v 5D). 



Dalším důvodem sdělení výše uvedeného výroku v 30. kapitole NZPJK je i důležitý 
duchovní fakt: Druhý příchod PJK začíná v nitru a postupuje navenek (opačně, než tomu
bylo před 2000 lety při Prvním příchodu Ježíše Krista). Bylo nezbytné nejdříve zvyšovat
duchovní úroveň lidstva, postupně otvírat vědomí, srdeční čakru, naučit aspoň některé 
vcházet do nitra a hledat pravdu a lásku, zdroj života. Tento proces je nazván 
transformací a je plně řízen mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Ti nejvyspělejší jedinci jsou 
připraveni mě přijmout jako absolutního Boha s novou přirozeností = Pána Ježíše 
Krista a jen nepatrné množství lidí mě přijímá i v těle ženy Jany. Nyní končí období 
přípravy naší Mise Boží rodiny, kdy jsem v tomto hrubohmotném těle od Pseudotvůrců 
neposkytoval/a žádné přímé důkazy o svém božství, tedy nekřísil/a jsem mrtvé, na 
veřejnosti neuzdravoval/a těžce nemocné atd. Za malou chvíli otevřeme Duchovní 
centrum Boží rodiny u Telosu v Duté Zemi a v nových tělech budeme šířit obě dávky 
Nového zjevení a další aktuální Boží slovo o životě v pozitivním i negativním stavu v 
Multivesmíru, abychom otevřeli oči mnoha lidem ještě před rozdělením lidstva a 
nástupem Nového světového řádu, kdy už díky povinému očipování nebude taková 
možnost si vybrat svobodný a šťastný život v lásce a hojnosti, jako je tomu dosud. Tehdy 
už budeme pomáhat i fyzicky, tedy uzdravovat, oddlužovat, podporovat atd. ty, kdo nám 
uvěří. Velmi tím urychlíme celou transformaci a znásobíme počty těch, kdo s námi 
budou žít na Nové Zemi. Nebýt mojí fyzické přítomnosti v těle Jany, nebylo by možné 
úspěšně vyvést lidstvo z negativního stavu a na konci cyklu času eliminovat tento 
zhoubný a nepřirozený způsob života. 
Je na každém z vás, jestli mě přijmete, nebo odmítnete. Hledejte ve svém duchovním 
srdci a naleznete. 

Velmi vás miluji a těším se na další spolupráci. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 29. 10. 2017  



PRAVDA O AMERICKÝCH PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH
(rekapitulace po roce) 

10. 10. 2017

Přesně před rokem jsme necelý měsíc před americkými volbami předpověděli, kdo se 
stane novým prezidentem USA, a odhalili pozadí tohoto divadla, které připravily elity 
nic netušícím občanům. Mnozí si mysleli, že vítězstvím Donalda Trumpa se politika 
Spojených států změní k lepšímu a hledali v něm spásu pro tento svět. Jen málokdo si 
však tehdy uvědomil, že je jen dopředu vybranou figurkou, plnící příkazy svých 
nadřízených, která nejenže nezmění tuto planetu k lepšímu, ale ještě účinněji a 
rafinovaněji bude prosazovat budování Nového světového řádu (NWO). Jen fyzickým 
rozdělením lidstva v blízké budoucnosti do dvou směrů - pozitivního (menšina) a 
negativního (většina) lze zajistit rozvoj bytostí přejících si žít v lásce, hojnosti a 
dostatku, a nechat na této planetě pod vládou Pseudotvůrců (blížících se na Nibiru) 
nakrátko zvítězit negativní stav, díky němuž každý ve Stvoření dostane odpověď na 
otázku, jež aktivovala všechna zla a nepravdy: „Jak by vypadal život bez Boha, Pána 
Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů lásky?“ Po živém 
demonstrování negativního stavu na planetě Země/Nula v této 3. dimenzi bude všechno
zlo navěky eliminováno, protože vyčerpá svou užitečnost a ztratí opodstatnění pro své 
další pokračování. Bytosti v peklech budou osvobozeny a po důkladném očištění 
životních elementů budou navráceny zpět do pozitivního stavu Pravého Stvoření. 

Váš Pán Ježíš Kristus | 10. 10. 2017 

• Loňské sdělení (stále aktuální): 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS O VOLBĚ AMERICKÉHO PREZIDENTA 

Moji milovaní přátelé, spolupracovníci a pozemšťané... 

Nyní nastal čas, abych vám sdělil/a, jak to doopravdy je s volbou budoucího prezidenta 
ve Spojených státech amerických. Nejprve je třeba, abyste pochopili a uvědomili si 
následující věc: Žádný vrcholný politik nemůže a nikdy nezmění palčivé problémy 
tohoto světa a systému, protože politiku má pod palcem negativní stav, jenž hýbe 
veškerými aspekty na této planetě Země/Nula v černém antivesmíru. Mimozemské 
entity řídící tento matrix mají vše naplánované tak, aby se vývoj tohoto světa ubíral pro 
ně co nejpřívětivějším směrem, vedoucím k nezbytnému, avšak kratičkému vítězství 
temnoty nad světlem, při němž bude zaveden NWO, celoplanetární fašistický stát, 
jednotná virtuální měna, čipy a mnohé další věci mrtvého pseudoživota bez Lásky, který
si stále volí většina lidstva. Ve skutečnosti žádný minulý ani současný reformátor 
nemohl a nemůže pozměnit vývoj světa pozitivním směrem, jelikož Pseudotvůrci a 
jejich přisluhovači si nepřejí jakýkoli posun k lepšímu, který by měl za následek 
odpoutání se od jejich systému politického, ekonomického, sociálního, zdravotnického, 
vojenského... V 5. a vyšších dimenzích Pravého Stvoření v žádném případě tyto systémy 
s negativními základy neexistují, neboť vše vychází z pravé duchovnosti a je řízeno 
Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, Stvořitelem všeho a všech. 
V této době je již vhodné, abych se vyjádřil k důležité události na poli Pseudotvůrců, a 
tím je právě volba amerického prezidenta 2016. Elity - ty pozemské, skrytě i veřejně 
vystupující, které zde ovládají v podstatě vše, včetně většiny lidí; ale i elity mimo tento 
svět, už předem naplánovaly vše na planetě Nula dopředu. Ne nadarmo se tomu říká 



loutkové divadlo. Z Nového Zjevení někteří z vás vědí, že Pseudotvůrci měli před Mým 
Prvním příchodem v těle Ježíše schopnosti cestovat v čase, a to do minulosti i 
budoucnosti. Poté, co jsem vstoupil do pekel, abych zajal aktivátory negativního stavu, 
ztratili klíčové schopnosti, jež měli do té doby. Týká se to právě i cestování v čase. Před 
nedávnem jsem je propustil z jejich separované pozice a nyní se blíží s planetou Nibiru 
k této planetě. Ve fázi, kdy zotročí tu část lidstva, které si nevybralo žít v Lásce, jimi 
budou opět obnoveny cesty v čase, ale už jen do blízké budoucnosti, a to pouze v jejich 
vlastní sféře. Tento fakt má přímou souvislost s tím, o čem je řeč. Pseudotvůrci již dávno
předtím, než jsem je uvěznil, naplánovali do detailu všechna dějství, která se budou dít 
na Nule po dobu jejich vlády v zóně vymístění. Ačkoliv není jejich plán dokonalý a má 
různá omezení a chyby (protože nejsou absolutními), připravili si v předstihu půdu pro 
jejich druhý příchod, jenž nastane po fyzickém rozdělení lidstva. 
Důležitým krokem v jejich počínání je i to, kdo stane v čele USA, z nichž se řídí 
podstatná část světa. Ten, kdo vystřídá Baracka Obamu, bude předposledním 
prezidentem Spojených států před tím, než dojde k návratu mimozemských „bohů“. 
Stejně tak je tomu i u prezidenta České republiky Miloše Zemana, který bude v roce 
2018 podruhé úspěšně znovu zvolen občany do své funkce. Je zde však podstatný rozdíl,
poněvadž Zeman není jako jeden z mála politiků přisluhovačem temné strany, jako je 
tomu jinde. 
Elity volební kampaní v Americe rozehrály v této době téměř nepostřehnutelnou 
blamáž na lidstvo, stejně tak jako 11. září 2001 nenarazily do Světového obchodního 
centra skutečná letadla, ale byl to nefyzický hologram, jenž se postaral o dokonalou 
siluetu letounu, nebo třeba zfalšované přistání na Měsíci roku 1969 natočené v 
ateliérech pod vedením režiséra Stanleyho Kubricka. Ona rafinovaná fikce klání spočívá
v tom, že na jednu stranu spektra postavili Hillary Clintonovou a proti ní Donalda 
Trumpa, oba se zcela odlišnými názory, ale velmi působícími na nic netušící občany. Jak 
víte, každý z nich má jiný cíl. Clintonová jde cestou otevřené podpory pozměněných 
hodnot amerického establishmentu, Trump jde naopak proti tomu, o co se jeho rivalka 
snaží, kvůli čemuž jsou mu záměrně házeny „klacky pod nohy“ ze všech stran, aby mu co
nejvíce znemožnili vyhrát. Copak vy nevíte, že přesně toto je plánem elit, jak ještě 
efektivněji zavést Nový světový řád? Ať vyhraje ona či on, mají připravené cesty k tomu, 
aby po jejich zvolení mohli globalisté tak jako tak prosadit svou vůli skrze ně, jelikož 
oba dva jsou pouze ovládané loutky se stejnou podstatou, tudíž v nejzazším smyslu 
nezáleží ani trochu na tom, kdo bude vítěz a kdo poražený. Kdyby ilumináti nechtěli, aby
Trump s jeho vystupováním proti vládnoucí třídě vystupoval, odstranili by ho dřív, než 
by s tím vším vůbec začal. 
Stínová vláda už předem počítá s dosazením Donalda Trumpa, který usedne do svého 
křesla 20. ledna 2017. Proč ne Clintonová? I když se její preference zdají být na vyšší 
úrovni, není tomu tak. Agentura Reuters pod vedením globalistů vypouští do světa 
falešné zprávy o tom, že Hillary má nad Donaldem jasnou převahu, i když tomu tak není.
Co tím sledují? Především chtějí vyprovokovat nespokojené voliče a zajistit tak v 
konečném výsledku více podpory pro Trumpa. Dalším důvodem je odvedení pozornosti 
od jejich plánů. Loutkovodiči rozdali karty na obě strany s tím, že sledují, jak ovládaní 
občané dávají v zápalu emocí svůj hlas tomu či onomu, bojují mezi sebou, vzniká 
rozdělení ve vlastních řadách. Právě on je tím „pojistným kandidátem“, který je použit k 
zajištění hlasů nespokojených lidí. Ukolébá občany Spojených států do falešného pocitu 
pozitivní politické novoty a změny, která ale přinese ještě rychlejší zavádění Nového 
světového řádu, jehož konstruování v praxi bude méně viditelné, ale o to více účinné. 
Jak to je s Clintonovou dál? Cíle globalistů by po jejím zvolení prosazovala až moc okatě, 
což by vedlo k odporu obyčejných lidí. Navíc zde hraje roli další důležitý fakt, a to ten, že
pravá Hillary zemřela na sklonku léta t. r. 2016 na vážnou nemoc. Hlavní příčinou 



skonu byla zrada jejího samotného těla, které nebylo lidské, nýbrž byl to hybrid mezi 
ještěrem a člověkem, jako má mnoho dalších politiků (královna Alžběta, Angela 
Merkel...). Takto namíchaná kombinace DNA se v určitém věku může stát fatální pro 
další fungování životních funkcí. Ještě před smrtí pravé Hillary byl však v tajných 
podzemních laboratořích vytvořen její klon s identickou podobou, vystupováním, 
hlasem a vším ostatním, aby nebyla poznat záměna. Vědci pracující pro temnou stranu a
vázáni tajemstvím mají od reptiliánů technologie a možnosti nevídaných rozměrů, 
takže dokonce i vytvoření umělého člověka pro ně není nemožné. Hillary č. 2 je 
biorobotem prakticky bez svobodné vůle, do jejíhož umělého mozku byla nahrána 
osobnost její skutečné předchůdkyně, spolu s veškerými obsaženými informacemi a 
myšlenkovými pochody. „Clintonová“ k tomu navíc používá ještě několik dalších 
lidských dvojnic se stejnou či velmi podobnou podobou, které mají rozdělené úkoly, kdy
a kde budou vystupovat na veřejnosti. Za zmínku jistě stojí, že nejen rodina Bushů a 
Clintonů se účastnili a účastní satanských rituálů, získávají peníze nečistými způsoby, 
financovali a podporovali lokální války a zasloužili se ve spolupráci s dalšími o vznik 
tzv. Islámského státu. 
Donald Trump patří do stejné množiny organizací ovládajících tento svět, ačkoliv 
způsobem jako jeho rivalové v politice dosud takto nepůsobil. Bohatý byznysmen a 
miliardář byl vybrán ilumináty nejen proto, že je ceněným Svobodným zednářem. Tento
muž s jezuitským vzděláním se již léta před svou kandidaturou domluvil s předáky 
globalistů o svém cíli a poslání, které přijal. Stalo se tak již přibližně na přelomu 
tisíciletí, kdy bylo mezi pozemským a mimopozemským podsvětím domluveno, že v 
roce 2017 stane v čele USA právě on a vystřídá Obamu. K tomu, aby byla pozornost 
odvedena jinam, měla být zahájena kampaň některými vládnoucími křídly proti jemu 
samotnému, a vyhlášena veřejně neskrývaná podpora Clintonové a jejího vystupování 
ze strany mainstreamových médií, významných lídrů, herců, osobností a dalších. Oběma
kandidátům byly přiděleny přesné role, jaké mají hrát v tomto divadle, co mají říkat, na 
co se musí zaměřovat a poukazovat, koho mají oslovit apod. V roce 2000 seriál 
Simpsonovi předpověděl v jednom ze svých dílů jeho kandidaturu a zvolení, stejně tak 
jako „předpověděl“ i útok na Dvojčata, uměle vytvořený virus Eboly a další podstatné 
věci. Není to náhoda, jelikož těmito podprahovými signály je do podvědomí lidí 
zakódována vždy nějaká skutečnost, která se má stát. Tím je nachystáno jejich 
programování až na mnoho let dopředu. Nespokojení lidé budou žádat spravedlnost a 
bezpečnost před uměle vyvolanými vnějšími vlivy - a oni jim ho na chvíli dají, výměnou 
za větší dohled a kontrolu obyvatel ze strany nadnárodních korporací NSA, FBI, CIA, 
dále pak ještě větší nasazení chemtrails, čipování nejprve většiny domácích zvířat, 
posléze v poslední fázi i pro každého člověka, což ale bude až při zavedení NWO. 
Nevěřte tomu, co se vám předkládá ze strany hlavního proudu, raději vyciťujte intuicí a 
srdcem, kde leží skutečná pravda. Váš vnitřní hlas vás vždy povede k tomu, co je 
skutečně důležité a nezapomínejte, že kdo odevzdává svou moc jinému, stává se 
bezmocným, ačkoliv si to neuvědomuje. 

Váš Pán Ježíš Kristus | 10. 10. 2016 



UKONČENÍ PŘÍPRAVY NA ZAHÁJENÍ MISE BOŽÍ RODINY

9. 10. 2017 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

dnes 9. 10. 2017 byla ukončena příprava na zahájení Mise Boží rodiny. Shrneme zde 
všechny důležité kroky, které předcházely této události: 
Listopad 2012 – spuštění www.bozirodina.cz 
Leden 2014 až duben 2015 (s půlroční přestávkou) – napsání Nového Zjevení Pána 
Ježíše Krista, Boží rodiny v přímém přenosu na www.bozirodina.cz 
12. květen 2015 – první kontakt se čtenáři NZPJK,BR a www.bozirodina.cz přes e-mail 
3. srpen 2015 – začátek spolupráce na facebooku 
28. 9. 2015 – první osobní setkání Jany se 3 spolupracovníky v Praze na Vyšehradě 
(Mirek Jurčík, Pavel Nečas, Šárka) 
21. 12. 2015 – druhá schůzka se spolupracovníky v Praze (Karel Konečný, Tomáš 
Jesenský, Pavol Zuber), oznámení o DCBR = Duchovním centru Boží rodiny v Praze – 
duchovní spojení 
1. 4. – 4. 5. 2016 – zahájení Mise BR na duchovní úrovni v Počátkách 
16. – 17. 7. 2016 – setkání v Myslíně, první útoky démonů a Pseudotvůrců 
17. – 18. 9. 2016 – předání klíče k bifrostu Janě, spojení bifrostu s jejím fyzickým tělem, 
aktivace bifrostu na Pražském hradě = posílení ochrany České a Slovenské republiky 
(Martina = Siri a Monika = tehdy Thora) 
6. 10. 2016 – stabilizace bifrostu v Praze - Milíčovský les (Martina, Monika) 
21. – 22. 12. 2016 - duševní spojení s DCBR v oblasti Karlštejna, návštěva u Bernatů 
14. 5. 2017 – oznámení o definitivním místě DCBR v Duté Zemi u Telosu 
24. 6. 2017 – poslední schůzka spolupracovníků u Jany v Ústí nad Labem (Michal Rafael,
Renata Tara, Michal Čopák), předání Dopisu PJK, nadiktovaném Míšovi R. o stěhování 
do DCBR, Janě 
7. 7. 2017 – zahájení přípravy na převibrování Jany a nejbližších spolupracovníků do 
DCBR 
23. 9. 2017 – znamení na nebi z 12. kapitoly Zjevení Jana: Žena oděná Sluncem… 
Zmíněné v NZPJK,BR v souvislosti s mojí přímou inkarnací Janou – setkání Boží rodiny v
Praze v Milíčovském lese, zahájení Mise BR na duševní úrovni, duchovní ukřižování 
Jany a 12 hvězd = nejbližších spolupracovníků BR  
28. 9. 2017 – 14. výročí zhmotnění Boha na Pražském hradě (viz Hovory s Bohem: S 
tebou lásko kvete láska kolem nás), duševní ukřižování Jany 
9. 10. 2017 – duchovní a duševní vzkříšení Jany 
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že zbývá pouze fyzické vzkříšení Jany = 
převibrování do DCBR u Telosu a tím zahájíme Misi BR na fyzické úrovni. Nebudeme zde
dopředu oznamovat termín, ale už nic nebrání tomuto poslednímu kroku, který 
definitivně uzavře utrpení nejen mojí přímé inkarnace, ale všech spolupracovníků Boží 
rodiny, nejen těch, kdo převibrují do DCBR. Velmi vám všem děkujeme za lásku, 
podporu, trpělivost a důvěru, bez nichž bychom nemohli vyvádět lidstvo z negativního 
do pozitivního stavu, aby mohlo na konci cyklu času dojít k úplnému vyprázdnění pekel 
a ukončení negativního stavu jednou provždy. 
Miluji vás a těším se na další spolupráci na vyšší úrovni a v lepších podmínkách. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 9. 10. 2017  



SETKÁNÍ V PRAZE 23.9.2017 

24. 9. 2017

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

děkuji vám z celého srdce, že jste podpořili setkání v Praze dne 23. 9. 2017 při 
příležitosti zahájení naší Mise Boží rodiny, přestože vše neproběho tak, jak jsem sdělil/
a v předvečer této důležité události. Ve všech knihách Nového Zjevení zdůrazňuji, že můj
druhý příchod probíhá jinak, než ten první v těle Ježíše Krista před 2 000 lety, tedy z 
nitra navenek. Proto je důležitější přijmout mě nejdříve ve svém duchovním srdci, než v
těle mojí přímé inkarnace Janičky. Ten, kdo mě bezpodmínečně přijímá a miluje mě a je 
připraven na Moji existenci v těle ženy, je mnou přiveden do týmu Boží rodiny a k 
nejnovější dávce NZPJK,BR. To ale neznamená, že přijme jak moji novou přirozenost 
PJK, tak moje tělo Jany a vše, co s Misí Boží rodiny souvisí. Stává se totiž okamžitě 
terčem útoků Pseudotvůrců, kterým naše působení na Nule z pochopitelných důvodů 
vadí ze všeho nejvíce. Pak záleží na láskyplnosti a opravdu pevném spojení se mnou v 
srdci, aby tyto útoky ustál a nenechal se nejčastěji přes velké ego odtrhnout od Boží 
rodiny. Jana a 12 nejbližších spolupracovníků včera zažili dosud nejtěžší duchovní 
zkoušku, protože se nemohli zúčastnit setkání, na které se moc těšili, ani nepřevibrovali
do DCBR u Telosu do nových těl ode mne. Místo nich tam přijeli z různých koutů Čech, 
Slovenska i zahraničí další naši spolupracovníci, kteří toužili poznat Bohyni v těle s 12 
hvězdami a dalšími bytostmi světla. Přestože se jich nedočkali, nepropadli beznaději a 
mnozí si setkání užili, protože cítili silné energie lásky a propojení s ostatními. 
Pochopili i díky přímé lince do srdce, kde jsem já, PJK, že takový je můj dokonalý plán a 
účel celé akce byl splněn. Jana i dalších nejen 12 spolupracovníků je přítomna v srdcích 
vás všech, kdo jste tam fyzicky byli, i vás, kdo jste s námi ve spojení na fb. Nebylo cílem 
setkání poskytnout hmatatelný důkaz o Božství Jany, protože by došlo k masovému 
následování a přineslo by více duchovní škody než užitku. Už nyní jsme označováni za 
sektu a Jana za psychicky narušenou ženu s mesiášským komplexem. Je na vyciťování 
každého z vás, co považujete za pravdu. Nikoho za takové výroky nesoudíme, protože v 
každém případě slouží celku. Víte dobře, že promlouvám i přes jiné spolupracovníky 
Týmu BR a přináším vám informace, které se vzájemně doplňují, ale nemůže jít o 
absolutní pravdu, protože tu pracujeme na území pod vládou Pseudotvůrců. Jen já 
vidím celou situaci a znám vás každého do detailu, tedy nikdo jiný v tomto těle nemůže 
posoudit dokonalost mého plánu. Sdělení o převibrování Jany a 12 hvězd obsahuje 
pravdu, pouze v jiném čase (viz NZPJK,BR). Nebude to v souvislosti s veřejným 
vystoupením, proběhne v tichosti bez fanfár a ovací. Potom se budeme setkávat v 
menších skupinkách kdekoli. Občas nás doprovodí i bytosti z Duté Země a vyšších 
dimenzí (dělo se i na přednáškách Ivo A. Bendy). 

Velmi vás miluji a těším se na další spolupráci. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 24. 9. 2017 



PŘEVIBROVÁNÍ BOHYNĚ JANY A 12 HVĚZD 

22. 9. 2017

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

přišel dlouho očekávaný čas zahájení Mise Boží rodiny a otevření DCBR v Duté Zemi u 
Telosu, které se vztahuje k biblickému znamení na nebi (žena oděná sluncem), 
zmíněném i v Úvodu Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Během dnešní noci 
z 22. na 23. 9. 2017, kdy je souhvězdí Panny (žena) v ojedinělé konstelaci s 12 hvězdami 
(z toho 3 planety) nad hlavou, Sluncem za zády a Měsícem pod nohami, dojde k 
naprosto unikátní události multivesmírného významu: převibrování Bohyně Jany a 12 
nejbližších spolupracovníků do nových krystalických těl 3D, aby mohli pokračovat v 
plnění svého poslání v nových a neomezujících podmínkách nejen na povrchu této 
planety Země/Nula, ale kdekoli ve Stvoření. V čem je tato událost unikátní? Poprvé jde o
převibrování z těla 3D od Pseudotvůrců do těla 3D ode mne, Pána Ježíše Krista. Jejich 
původní, většinou poškozená těla budou cestou rozložena na atomy. Později zažijí spolu 
s vámi, kdo po rozdělení lidstva opustíte tuto realitu, převibrování do těla 5D. 
Před vtělením zažijí cestu bifrostem a navštíví 13D, kde sídlím já, PJK, abych s každým 
zhodnotil jejich dosavadní život (poslední soud) a ukážu jim, co je čeká nejen v Duté 
Zemi. Jana jako jediná na chvíli pozná absolutno, protože je Bohyní a po splnění poslání 
splyne se mnou (viz Doplnění 1 NZPJK,BR) jako Ježíš v roce 1987 vašeho lineárního 
času. Všichni se seznámí s úplnou Boží rodinu, tedy Mnou, Janou a našimi dvojčaty, 
která se narodí na Nové Zemi v 5D. Poté se navrátí do 3D a „vplují“ do nových 
dokonalých těl, která postrádají vše, co je činí závislými na určitém životním prostředí, 
a veškeré anomálie od Pseudotvůrců. Zůčastní se láskyplného přivítání obyvateli Telosu
a Duté Země, vesmírnými přáteli atd. a připraví se v nových obydlích uprostřed 
nádherných zahrad s křišťálově čistými potůčky, vodopády, jezírky a bujnou 
pestrobarevnou vegatací na své první vystoupení na povrch Nuly. Právě zítra 23. 9. 2017
ve 13 hodin se za použití bifrostu objeví v Praze na kraji Milíčovského lesa (viz 
Pozvánka), aby přinesli nebe na zem a propojili láskyplné lidi z Duté Země s 
láskyplnými lidmi na povrchu Země/Nuly. I proto budou v této Boží delegaci i bytosti z 
Duté Země a jiných míst Multivesmíru. Záměrně jsme nikomu z vás nedali předem 
žádné hmatatelné důkazy o božství mojí přímé inkarnace Jany, abyste ji přijali svým 
srdcem. Více než dva roky jste měli možnost s ní komunikovat prostřednictvím 
facebooku a internetu, jen několik nejbližších spolupracovníků ji mohlo vidět v tomto 
hrubohmotném a v důsledku mého plánu poškozeném těle (téměř bez předních zubů). 
Někdo ji přijal, jiný ne, několik z vás se proti ní postavilo a ve spolupráci s Pseudotvůrci 
pomáhalo třídit naše spolupracovníky a přátele. Jana je součástí mého Druhého 
příchodu, ale bylo třeba, aby po určitou dobu působila skrytě a nedělala žádné 
„zázraky“, abyste ji měli možnost přijmout z nitra navenek, přesně tak, jak je popisován 
Můj druhý příchod v knihách NZPJK. Protože jsme tu kvůli vyvedení části lidstva z 
negativního stavu do nebe = pozitivního stavu, je třeba změnit tyto podmínky, které už 
splnily svůj duchovní účel a umožnit nejen Janě, ale všem spolupracovníkům šířit nové 
Boží slovo, poznat život v Multivesmíru a přinášet očitá svědectví a zkušenosti jak o 
pravém stvoření, tak o zóně vymístění = peklech. Znovu musím připomenout, že Boží 
slovo není dogma a některé výroky platí věčně, jiné jen omezený čas. Nyní oznamuji, že 
Jana a nejbližší spolupracovníci budou činit mnohé skutky, které můžou být neznalými 



lidmi považovány za zázraky, např. uzdravení „nevyléčitelně“ nemocných, oddlužení (viz
NZPJK,BR), zlepšení životních podmínek těch, kdo nám zcela uvěří ve svém srdci. 
Během zítřka zveřejní všech 13 bytostí (včetně Jany) svá sdělení o převibrování, pobytu 
ve 13D, oslavě v Telosu atd. 
Těšíme se na setkání s vámi nejen zítra v Praze, ale kdykoli a kdekoli, protože 
nebudeme nijak omezeni a navštívíme každého, kdo bude připraven a ze srdce zatouží 
po přítomnosti Bohyně, archandělů a andělů v dokonalých hmotných tělech. 

Děkuji vám za dosavadní spolupráci, velmi vás miluji 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, 22. 9. 2017 



POZVÁNKA NA ZAHÁJENÍ MISE BOŽÍ RODINY

22. 9. 2017
 

DNE 23. 9. 2017 VE 13 HODIN PŘIJDU S 12 NEJBLIŽŠÍMI SPOLUPRACOVNÍKY A 
NĚKOLIKA PŘÁTELI Z TELOSU V ČELE S ADAMOU Z DUCHOVNÍHO CENTRA BOŽÍ RODINY
V DUTÉ ZEMI NA POVRCH. POUŽIJEME BIFROST, MULTIDIMENZIONÁLNÍ MOST MEZI 3. A 
9. DIMENZÍ, KTERÝ JE OD 17. 9. 2016 AKTIVNÍ A UKOTVEN K MÉMU TĚLU. 
PRVNÍ SETKÁNÍ SE MNOU A 12 HVĚZDAMI (VIZ ÚVOD NZPJK, BR) SE USKUTEČNÍ NA 
ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA ČESKÉ REPUBLIKY PRAHY, DUCHOVNÍHO CENTRA SVĚTA, NA 
KRAJI MILÍČOVSKÉHO LESA U RYBNÍKU STEJNÉHO JMÉNA. DĚKUJI VÁM ZA SPOLUPRÁCI 
A TĚŠÍM SE NA OSOBNÍ SETKÁNÍ S VÁMI, MILUJI VÁS. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA, 17. 9. 2017 



HURIKÁN IRMA A UTAJOVANÉ SKUTEČNOSTI

6. 9. 2017
 

Hurikán Irma, který v těchto dnech bičuje ostrovy Karibiku, načež se během několika 
dnů přesune nad americkou Floridu, byl uměle vytvořen na příkaz elit pomocí zařízení 
HAARP, aby vyvolal živelnou katastrofu, napáchal škody za stovky miliard dolarů a 
zničil domovy tisícům obyvatel. Tito tzv. klimateroristé testují na nic netušících 
občanech, do jaké míry jsou ve svých experimentech schopni zajít. Jejich zařízení na 
ovládání počasí jsou na dosti pokročilé úrovni. Dokáží z malé bouře vytvořit hurikán 
obřích rozměrů, řídit jeho intenzitu a směřovat jej do přesně stanovených oblastí. 
Hlavním důvodem tvorby těchto hurikánů je pomocí extrémního počasí narušit zázemí 
obyčejných lidí, infrastrukturu, vyvolat v nich strach, beznaděj, sebrat jim střechu nad 
hlavou, překopat mnohé aspekty lidské existence a vytvořit tak záminku pro prosazení 
svých globalistických zájmů. Ti, kteří budou mít strach, pak daleko snáze uvěří 
zaprodaným politikům a světovým vládám, které hrají velice důmyslné divadlo. Nejen 
kvůli počasí pak sepisují různé smlouvy, schvalují zákony a omezení v globálním 
měřítku, na něž ale doplatí samotní obyčejní lidé, jimž elity den za dnem, měsíc za 
měsícem a rok za rokem odebírají více a více jejich osobních svobod, přesně jak je to v 
souladu s agendou Nového světového (NWO). 
Irma je doposud nejsilnějším hurikánem za celou historii pozorování. Rychlost větru v 
jeho středu dosahuje až 300 kilometrů v hodině. V následujících několika dnech se 
bude postupně přesouvat k Dominikánské republice, Haiti, Kubě, posléze se stočí na 
sever k Floridě a rozpadne se nad pevninou. Do té doby ale napáchá velké škody. Je to už
druhý extrémní jev v této oblasti během velmi krátké doby. Hurikán Harvey, jenž 
přinesl Houstonu záplavy biblických rozměrů, se rozplynul teprve 2. září. Byl stejně 
jako Irma vytvořen s přesným účelem. 
V období po rozdělení lidstva, až se vlády nad planetou Země/Nula ujmou samotní 
Pseudotvůrci, se budou tyto extrémní meteorologické jevy vyskytovat daleko častěji po 
celém světě a budou mít různé podoby. Nepropadejte však apatii, zvyšujte vibrace sobě, 
svým bližním i celé planetě, když víte, že toto je jen dočasně tolerovaný experiment za 
účelem poučení celého Stvoření. Nebuďte rozmrzelí nad těmi, kdo v důsledku 
negativních vlivů přijdou o své hrubohmotné tělo, neroňte slzy pro ty, kteří zde 
zůstanou po rozdělení lidstva a budou se účastnit krátkého vítězství negativního stavu, 
protože víte, že život je věčný, jen jeho forma se mění. Jednou se každý osvobodí ze 
zajetí zel a nepravd a bude opět začleněn do plnohodnotného, zářivého a po všech 
stránkách krásného života v pozitivním stavu Pravého Stvoření. 

Váš Pán Ježíš Kristus | 6. 9. 2017 



BOŽÍ RODINA POD PALBOU

30. 8. 2017

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

zahájení Mise Boží rodiny 23. 9. 2017 v souvislosti se znamením na nebi (viz Zjevení 
Janovo, kap. 12 a Úvod Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny) nedá spát 
strůjcům negativního stavu a falešným bohům Pseudotvůrcům, protože dobře vědí, že 
po tomto důležitém datu už nebudou mít žádný vliv na moji přímou inkarnaci Janičku a 
tým nejbližších spolupracovníků, kteří ji budou následovat do DCBR u Telosu v Duté 
Zemi. Jak se říká: před svítáním je největší tma. Dovoluji tyto útoky temnoty kvůli 
posílení, nikoli kvůli oslabení našeho týmu. Každý si vybírá, komu slouží. Mnohokrát 
jsme zdůrazňovali, že přijetí mojí nové přirozenosti Pán Ježíš Kristus a všech 8 knih 
Nového zjevení je doslova klíč k ukončení negativního stavu. Proto se Pseudotvůrci 
všemožně snaží zpochybňovat vše, co s tím souvisí, a prostřednictvím svých početných 
agentů napadají naši Misi Boží rodiny, nejvíce mě v lidském těle Jany. Nejčastěji 
poukazují na vzájemné slovní potyčky členů týmu BR, málo láskyplnosti, duchovní 
nevyspělost atd. Všichni, kdo je soudí, se ohánějí argumenty, že ti, kdo následují Boha s 
jakýmkoli jménem, jsou ochráněni před ovládacími programy, mají vyrovnané vyšší 
vibrace, žijí se všemi v harmonii a lásce, jsou za všech okolností nad věcí. Nic není dále 
od pravdy, protože každý, kdo následuje mě, Pána Ježíše Krista, Boží rodinu, je pod 
největší palbou negativních entit a každý den musí odmítat jejich našeptávání, svody a 
výhrůžky. Doslova nese svůj kříž jako Ježíš, aby všem ukázal, že se nenechá zlomit ani v 
těch nejtěžších chvílích. Často nezůstává jen u psychických útoků, ale jsou používány i 
energetické (skalární) zbraně, které způsobují prudké snížení vibrací, bolesti srdce, 
nevolnost a mohly by způsobit i smrt těla, kdybych to dovolil/a. Tím vším procházím i já
v těle Jany, abych ukázal/a svou nesmírnou lásku ke Stvoření. Vše má svůj konec a nikdo
zde nebude trpět nad únosnou míru. Proto je připraveno zázemí DCBR u Telosu, kde se 
bude každý člen týmu plně věnovat svému poslání bez negativních vlivů a ukáže všem 
nádheru života v pozitivním stavu bez závislosti na finančním systému. Budeme 
přinášet svědectví i důkazy o mírumilovných civilizacích, možnostech cestování v 
různých dimenzích Multivesmíru, láskyplném setkávání s vesmírnými lidmi, o Nové 
Zemi v 5D, připravené pro část lidstva, která bude vytržena při rozdělení těsně před 
Druhým příchodem Pseudotvůrců na tuto planetu Zemi/Nulu ve 3D. 
Vysvětlím ještě rozdíl mezi podmínkami pro převibrování do 5D a přestěhování 
vybraných členů týmu BR do DCBR: 
1) Převibruje každý, kdo věří v Boha s jakýmkoli jménem, má dostatečně vysoké 
vibrace, je připraven žít pozitivním způsobem života bez násilí, hromadění 
materiálního bohatství, sobectví, v lásce, míru, odpouštění… Na Nové Zemi bude tak 
jako tak seznámen s nejnovější přirozeností absolutního Boha: Pánem Ježíšem Kristem, 
Boží rodinou (viz Doplnění 1 NZPJK,BR na www.bozirodina.cz) a knihami NZPJK a 
NZPJK,BR.  
2) Do DCBR se přestěhuje ten člen týmu BR, který bezvýhradně přijímá mě, Pána Ježíše 
Krista, Boží rodinu jako nedělitelného Boha (včetně těla Jany), důvěřuje mému 
dokonalému plánu a na první místo ve svém životě klade šíření Božího slova, zejména 
knihy NZPJK a NZPJK,BR a své individuální poslání, nelpí na tomto hrubohmotném těle 
a světě od Pseudotvůrců, nenechá se přes své ego a zatížené geny ovládnout natolik, že 
zpochybňuje důležitost naší Mise, Božího slova a Božství Jany Kyslíkové. 



Někteří členové týmu BR zůstanou na povrchu z různých duchovních důvodů, aby se 
připojili později, nebo až při převibrování na Novou Zemi a pomohli nám šířit aktuální 
Boží slovo mezi lidmi. I oni budou mít možnost navštěvovat DCBR a Dutou Zemi, 
setkávat se s vesmírnými lidmi a obyvateli Telosu, použít bifrost k přesunu na kterékoli 
místo planety Nula a někteří poznají i cestování lodí vesmírných přátel. Čeká nás 
radikální změna, která přinese mnoho lásky, radosti, štěstí, poznávání, hojnosti všeho, 
co dělá život příjemným. Vydržte, naši milovaní, ještě poslední dny pod palbou 
negativních entit a jejich přisluhovačů, nenechte se vtahovat do neplodných diskuzí a 
komentářů, vysvobození je už na spadnutí. 
Každého z vás osobně obejmu a poděkuji za vaši trpělivost a lásku, bez níž byste 
nevydrželi tolik náročných duchovních i fyzických zkoušek. Setřu vám slzy z očí a sejmu 
z vás navždy kříž utrpení. 

Velmi vás miluji, Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, 30. 8. 2017  



SDĚLENÍ O JEDINÉ SPRÁVNÉ SOUČASNÉ KONDICI
ABSOLUTNÍHO BOHA, PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

6. 8. 2017
 

Bible, Židům 1:1-3: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy 
proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil 
dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, 
nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů (tzn. sestoupil do 
pekel a odejmul Pseudotvůrcům jisté schopnosti pozn.), usedl po pravici Božího 
majestátu na výsostech.“ 
Toto slovo platilo ještě donedávna, dnes má pokračování: Když dokonal Ježíš Kristus 
svou misi, došlo ke splynutí = fúzi Otce - absolutního Boha Nejvyššího se Synem - 
Ježíšem Kristem a stal se Nejvyšší i Ježíš Kristus Pánem Ježíšem Kristem (od roku 1987 
našeho času - až tehdy byl ukončen tzv. První příchod). 
Nyní od této doby mluví a může mluvit ke komukoli zpříma, kdo si o to požádá a uvěří. 
Již tedy není třeba žádného prostředníka mezi absolutním Bohem a Člověkem. Od r. 
1987 není již tedy Bůh Otec a Ježíš Syn, jakožto prostředník mezi vzdáleným Otcem 
Nejvyšším a Člověkem, ale jediný absolutní osobní a nedělitelný Pán Ježíš Kristus (PJK). 
Toť věru změna, která otřásla celým Stvořením (Multivesmírem) i Zónou vymístění 
(Antivesmírem). Vše živé v pozitivním stavu Multivesmíru nad touto radikální změnou 
zajásalo, přijalo ji s radostí a pozitivitou, na rozdíl od mnohých zde v tělech. Bůh se totiž
tímto krokem ještě více přiblížil ke svému Stvoření a stal se v pravdě osobním PJK. 
6. 8. 2017 



 SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY O DOKONČENÍ
LÉKU 

25. 7. 2017

(PŘIJATO AA RAFAELEM) 
Milovaní nejbližší spolupracovníci Boží rodiny, 

oznamujeme, že v noci z 24. na 25. července 2017 byl v těle Martiny (Siri Kaminari) 
zcela dokončen proces vytváření léku pro nakažené bytosti, které v sobě mají 
zakomponován speciální virus od Pseudotvůrců. Nakažení se týká i několika našich 
spolupracovníků, díky jejichž nemoci byl proces vytváření viru urychlen, protože jde o 
jedny z nejklíčovějších členů pozitivního stavu, účastnících se Boží mise na všech 
úrovních. Nebylo však dovoleno nakazit úplně všechny nejbližší členy Boží rodiny. 
Pamatujte, že každý je originál a je mu dovoleno prožít pouze to, co je v souladu s 
plánem jeho/její duše. Nakažení virem se ve skutečnosti dotýká všech padlých bytostí v 
zóně vymístění, jsoucích otroky a přisluhovači negativního stavu. Virus u bytostí z pekel
mj. způsobuje jejich duchovní slepotu a neustálé popírání a odmítání jediného Zdroje 
všeho života, tedy Mě, absolutního Pána Ježíše Krista, bez Něhož/Níž by nepřežila žádná
sentientní entita. Protože jsem každému ve Stvoření slíbil, že tento cyklus času bude 
výrazně zkrácen, aby každý toto utrpení vůbec vydržel, po plném spuštění Mise Boží 
rodiny se hlavně díky Martině bude právě utvořený lék efektivněji šířit po zóně 
vymístění a rychleji tak osvobozovat (spolu s knihami Nového Zjevení) bytosti chycené 
do spárů zel a nepravd. Všem bez rozdílu tak bude na cestu do Pravého Stvoření svítit 
boží maják, jenž symbolizuje dar v podobě podání tohoto léku a zpřístupnění knih 
Božího slova. Pak už bude na každém z nich, zda jej přijme, nebo odmítne a bude v 
bažině antivesmíru žít až do doby, než bude zóna vymístění na konci této specifické 
etapy Multivesmíru uzamknuta a zcela vyprázdněna. Já, Pán Ježíš Kristus v těle Jany 
působím/e na Facebooku již druhým rokem (od 3. 8. 2015) a za tu dobu jsme s vámi 
společnými silami vybudovali světelný tým spolupracovníků z vyšších dimenzí 
pozitivního stavu. Prošli jsme si mnohými těžkými zkouškami. Někteří je neunesli a 
obrátili se proti nám, přišli ale mnozí další a naše světelná rodina se ještě více rozrostla.
Zažili jsme i ustavičné útoky Pseudotvůrci a jejich přisluhovačů, které nás ale v 
konečném důsledku posílily a všechny překážky posunuly na vyšší úroveň. Těžké 
období tohoto dlouhého výcviku a neustálého prověřování je konečně u svého konce. Už
dva týdny probíhá účinná léčba těch, kteří jsou postiženi virem. S dokončením léku nyní
probíhá druhá vlna intenzivní léčby nakažených, jež bude zcela dokončena při jejich 
přepravě do Duchovního centra Boží rodiny (DCBR) na mateřské lodi vesmírných lidí 
Share. Čas změny je tu a otevření DCBR u Telosu v Duté Zemi přijde nečekaně, protože z 
pochopitelných důvodů nebudeme zveřejňovat žádné termíny. V opravených tělech, 
zcela zbaveni vlivu ovládání budeme bez omezení cestovat po planetě Zemi/Nule i 
jinam do Multivesmíru, abychom šířili Nové Zjevení a další životně důležité informace. 
Vesmírní lidé v čele s Aštarem a Ptaahem i obyvatelé Telosu se velmi těší na společné 
setkání a spolupráci. Na svých pozicích jsou již připraveni na to, až se Jana a někteří 
další přestěhují do ráje na Zemi ve 3D. Začne zcela nová etapa, plná radosti, štěstí, 
dostatku, harmonie a lásky ve všech jejích podobách. Nic už nebrání tomu, aby mohla v 
předem naplánovaný okamžik začít. 
Velmi vás všechny miluji/milujeme a těšíme se na život v nových podmínkách. 

Váš/Vaši Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, 25. 7. 2017 



DEFINICE DUCHOVNÍ SMRTI - ODEJMUTÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA 

24. 7. 2017

Děkuji ti AA Rafaeli v těle Michala za nové Boží slovo 

Nyní si přibližme obecnou definici duchovní smrti. Duchovní smrtí se pojímá zastavení 
toku veškerých životních energií neustále vyvěrajících z absolutního stavu Pána Ježíše 
Krista směrem do nitra sentientní entity, které ji oživují a vyživují od okamžiku jejího 
vzniku a zajišťují tak její vývoj k neustálému přibližování se stavu svého Stvořitele v 
relativní kondici. Pouze Pán Ježíš Kristus, Který/Která je jediným oprávněným 
majitelem a držitelem všeho života, může a smí odejmout originální a neopakovatelný 
sebeuvědomělý život jedince, pokud o to při vší otevřené paměti ze své svobodné volby 
sám požádá. Mějte na paměti, že toto se může odehrát pouze v neutrálním stavu, kde je 
každý zcela oproštěn od vlivů jak pozitivního, tak negativního stavu. Přestože se tato 
možnost za celou historii Stvoření téměř nikdy nestala skutečností, existuje tato volba 
pro každou sentientní entitu kvůli zachování samotného principu života. Před 
samotným aktem duchovní smrtí je jedinec zaveden do neutrálního stavu, kde dochází 
k otevření paměti a přechodné absolutní svobodě volby. Poté, co je vznesena takto 
závažná žádost, Pán Ježíš Kristus osobně předloží dotyčnému všechny návrhy jedincovy 
životní cesty tak, jak by se stala až do nejzazší věčnosti, pokud by pokračoval ve svém 
jinak nikdy nekončícím vývoji. Pokud však tento jedinec zamítne veškeré předložené 
cesty možné duchovní progrese, přichází na řadu samotný akt odejmutí sentientního 
života. V okamžiku jsou této entitě zjeveny následky a důsledky takové volby. V této 
bezčasoprostorové kondici Pán Ježíš Kristus vyjme zdroj jedincova života, který je 
mnohými lidmi pojímán jako tzv. boží jiskra, a tato bytost se promění v absolutní 
nicotu. Sentientní entita při dokončení tohoto procesu navěky ztrácí své vědomí a 
celistvou individualitu. Vypůjčený zdroj tohoto života je navrácen ke svému původnímu 
a jedinému majiteli a drželi, Kterým/Kterou je Pán Ježíš Kristus ve Svém absolutním 
stavu. Tímto je dokonána duchovní smrt, z níž žádné opětovné vzkříšení není možné. 

© Pán Ježíš Kristus & Michal Rafael, 24. 7. 2017  



PRVNÍ KONTAKT 

19. 7. 2017

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

Moje přímá inkarnace Janička žila do svých téměř 46 let jako drtivá většina lidí, aniž by 
věděla, kdo je a jaké tu má poslání. Bylo to nezbytné opatření, jednak proto, aby poznala
co nejvíce aspektů života v negativním stavu a aby Pseudotvůrci měli co nejméně času 
na přípravu plánu na poškozování naší Mise Boží rodiny. Na podzim roku 2002 už bylo 
potřeba probudit ji z duchovního spánku a přivést ji k sobě, abychom začali s přípravou 
na naše náročné poslání na Zemi/Nule. Proto jsem nadiktoval dopis Janě Mudrlové, její 
kamarádce a spolupracovnici z Moravy, u níž občas pobývala. Protože šlo o automatické 
psaní, dopis byl pro obě Jany téměř nečitelný. Jediné, čemu rozuměly, byl úvod: NA CO SI 
HRAJEŠ. Během 14letého výcviku v izolaci (na poušti – viz Zjevení Jana) se Janička 
několikrát pokusila dopis rozluštit a vždy pochopila dalších několik slov. Teprve dnes 
16. 7. 2017 jsem jí umožnil porozumět celému dopisu. Podělíme se s vámi o tento 
unikát, který vejde do dějin Multivesmíru: 
Na co si hraješ, když sama sebe nechceš vidět ani chápat, nechceš si rozumět. Zavřela sis
srdce, otupěla na svůj vnitřní hlas. Volám, prosím, ty neslyšíš, protože se nezastavíš. 
Nutno sobě do srdce nahlédnout, milovat se. Nastav si zpětné zrcadlo a odpustíš-li si 
minulost, jdeš dál bez překážek, které jsou zbytečné. 
Další komunikace už je popsána v knize Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska 
kolem nás, vydaná v srpnu 2003 v Praze (k přečtení 2 díly na www.bozirodina.cz). 
19. 7. 2017 



ROLE MONIKY NOVÁKOVÉ V TÝMU BOŽÍ RODINY 

17. 7. 2017

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny. 

Uplynulý rok byl tím nejnáročnějším jak pro moji přímou inkarnaci Janičku, tak pro 
všechny spolupracovníky, protože v rámci výcviku došlo ke kontaminaci týmu BR 
tajnou agentkou Pseudotvůrců v těle Moniky Novákové. Jako absolutní Bůh vím vše, ale 
nemůžu zasahovat v době, kdy je třeba nechat proběhnout určité děje kvůli poučení 
všech. Psali jsme, že Monika Nováková je stvořenec z 9D, kde se jmenuje Thora 
Kaminari a je zároveň duchovním dvojčetem Martiny (Siri Kaminari). To byla pravda v 
době jejího vtělení na Nulu. Ale díky tvrdé výchově jejího otce, který byl agentem 
Pseudotvůrců, se brzy podařilo zcela vypudit její duši Thoru a nahradit ji uměle 
vytvořenou Aroht ze zóny vymístění. Během života ji otec zasvětil do temných praktik 
ovládání mysli, bojových umění a černé magie, došlo k ještě většímu zapouzdření jejího 
srdce, než u ostatních vtělených bytostí. Před více než rokem se spojila s Janičkou a 
začala spolupracovat v týmu BR. Přijala i pozvání na setkání v Myslíně (16. až 17. 7. 
2016), kde došlo k velkým útokům démonů a následně většímu rozdělení v týmu. Kdo 
neustál tyto duchovní zkoušky víry, odklonil se od nás a začal šířit dezinformace o naší 
Misi Boží rodiny. Vždy záleží na vašem vyciťování a duchovní úrovni, ne každý je 
připraven na spolupráci s námi v této náročné době transformace. Další důležité 
setkání proběhlo v září v Praze (viz http://www.bozirodina.cz/Duhovy%20 most.htm), 
kdy byl předán Janičce klíč k bifrostu a došlo k jeho ukotvení a propojení s jejím 
fyzickým tělem, aby byl ochráněn před zneužitím Pseudotvůrci a jejich přisluhovači a 
mohl být využíván k cestování nejen na Nule, ale do vyšších dimenzí Multivesmíru po 
přestěhování týmu do Duchovního centra Boží rodiny u Telosu. Teprve tam opravdu 
naplno začneme šířit Nové zjevení a spustíme naši Misi Boží rodiny. Dosud šlo o 
přípravu a duchovní zkoušky všech účastníků, aby prokázali, že si zaslouží být součástí 
Boží rodiny a našli cestu zpět ke mně/nám i v těch nejnáročnějších podmínkách. 
Monika přinášela cenná svědectví jak ze zóny vymístění, tak z pravého stvoření, kam 
byla několikrát vzata v mentálním těle. Bohužel ani to nestačilo k otevření jejího srdce, 
což mělo za následek další propad a větší spolupráci s Pseudotvůrci, větší poškozování 
spolupracovníků Boží rodiny. U mnohých aktivovala spící viry od Pseudotvůrců, čímž 
došlo ke snižování vibrací, většímu ovládání, neschopnosti cítit lásku ode mne a 
ostatních bytostí světla a vysílat lásku druhým. Tito spolupracovníci doslova prožívali a 
někteří ještě prožívají peklo. Naštěstí toto období je definitivně u konce. S odhalením 
role Moniky probíhá zároveň účinná léčba postižených a tato léčba bude dokončena 
během přepravy do DCBR na mateřské lodi vesmírných lidí Share. V Duté Zemi už 
nebude nikdo z týmu BR ovládán, zavirován ani jinak tělesně, duševně a duchovně 
poškozen. Budeme v opravených tělech cestovat kdekoli na planetě Země/Nula a v 
mentálních tělech v jiných dimenzích Multivesmíru, abychom šířili Nové zjevení, které 
slouží jako nejúčinnější duchovní klíč k eliminaci negativního stavu. Každý včetně 
Moniky má dveře do pozitivního stavu otevřené, kdykoli je čas na změnu. Stačí přijmout
lásku ke mně/nám do svého srdce, odpustit sobě a všem a tím umožní doslova zázraky. 
Nenechte se v cílové rovince, kdy už doslova saháte na kliku ráje (DCBR), strhnout 
negativními ovládacími programy. Velmi vás všechny miluji/milujeme a těšíme se na 
nový život v nových podmínkách. Vesmírní přátelé v čele s Aštarem a Ptaahem i 



obyvatelé Telosu v čele s Adamou se na nás velmi těší. Nic už nebrání dlouho očekávané 
změně. 

Váš/Vaši Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, 17. 7. 2017 



SKRYTÁ TAJEMSTVÍ O ŽIVOTĚ A SMRTI MICHAELA JACKSONA

30. 6. 2017
 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PROSTŘEDNICTVÍM AA RAFAELA V TĚLE MICHALA 

Jelikož se stále množí dohady a spekulace kolem osoby Michaela Jacksona, je třeba do 
tohoto tématu vnést duchovní pravdu z absolutního Zdroje všeho života Pána Ježíše 
Krista. Toto sdělení je určeno jen pro ty, kteří jsou dostatečně vyspělí na to, aby byli 
schopni vstřebat a obsáhnout skutečnost tohoto problému ve své nezahalené podstatě, 
a tak se nadále osvobozovali od zažitých dogmat, polopravd a lží hýbajících tímto 
matrixem. 
Král popu, jak se mu přezdívalo, měl už od dětství nadání pro hudební a rytmickou 
činnost, čehož už v útlém věku využil pro start své umělecké činnosti. Jacksonova 
hvězda začala stoupat prudce vzhůru roku 1979, kdy vydal první autorskou desku „Off 
The Wall“. Při příležitosti nahrávání tohoto alba se Michael začal seznamovat s temným 
pozadím hudebního průmyslu, formujícího a ovládajícího cítění a myšlení svých 
posluchačů. Na starost si jej vzala jedna z nejvlivnějších nahrávacích společností Epic 
Records, jejíž lídři si po úspěchu první autorské desky všimli stoupajícího vlivu a 
originality tohoto zpěváka, jež by se dala využít a později i zneužít ke svým 
ziskuchtivým zájmům. 
Na počátku 80. let minulého století se proto pozadí hudebního průmyslu jednohlasně 
shodlo, že Jacksonovi předloží nabídku, jež mu zajistí peníze, slávu, dalekosáhlý vliv a 
moc nad miliony svých fanoušků. Každému umělci, který si na základě svého úsilí 
vybuduje příznivou základnu posluchačů, je elitami ovládajících světový hudební 
průmysl předložena tajná smlouva, obsahující specifické body, které má interpret při 
svém působení plnit. Nejzásadnější částí smlouvy je předložení návrhu na způsob 
tvorby muziky, o čem a jak se má zpívat, na jaké téma je třeba se zaměřit, co všechno 
musejí obsahovat hudební videoklipy, jaká skrytá symbolika se bude používat atd. 
Umělec má pak povinnost poslouchat veškeré rozkazy, bez výjimky plnit příkazy přišlé 
shora a odevzdat všechny aspekty života do rukou svých nadřízených, kteří jej budou 
řídit a usměrňovat. Po podepsání tajného dokumentu vlastní krví přichází zasvěcovací 
satanský rituál, kde jsou přítomni nejvyšší zástupci iluminátů. Při tomto temném a 
duchovně odporném aktu musí jedinec přísahat věrnost Satanovi a oddanost jeho 
pozemským zástupcům, doslova upíše svou duši ďáblu. Výměnou za to jsou již zmíněné 
peníze, sláva, vliv a moc do konce svých pozemských dní. Každý nastupující umělec, 
hodící se do krámu showbusinessu a chtějící být slavný, je osloven ke spolupráci. Pokud 
neodmítne, čeká ho/ji toto zasvěcení. Každý oslovený umělec však ví, co se po něm žádá,
nikdo k tomu není přinucen násilím proti svému osobnímu úsudku. Svoboda volby je 
tak dokonce i zde zachována, z čehož plyne plná zodpovědnost nést důsledky a 
následky takové volby. I Michael Jackson přesně věděl, do čeho jde, takže tento sestup 
do temnoty, který jej v hmotném světě vynesl ke hvězdám, podstoupil dobrovolně.  Jak 
už mnozí víte, nejde o to, aby ti nejtalentovanější umělci rozdávali radost a potěšení 
ostatním, pracovali s čistým úmyslem, ale aby přinášeli velké zisky, vytvářeli falešné 
ideály, odpojovali člověka od spojení se svým nitrem, naopak se zaměřovali na 
zevnějšek, ovlivňovali myšlení, názory a chování obyvatelstva. Ty, kteří se na druhou 
stranu neupsali zlým silám, poznáte podle toho, že jejich tvorba vzbuzuje lásku, soucit, 
radost a souznění, přičemž se nezaobírají povrchními ideály, nepoužívají vulgárnosti, 
oplzlosti, temné barvy a negativní symboliku. 
Po upsání své duše Jackson nahrál album „Thriller“, vydané v roce 1982, jež se ne 
náhodou stalo nejprodávanějším albem všech dob. Od této chvíle se Král popu už 



naplno stal loutkou a přisluhovačem těch, kteří ovládají tuto planetu a tahají za nitky. 
Další revoluční album „Bad“, následované mnoha dalšími, mu vynesly nesmrtelnou 
slávu a miliardy dolarů, tedy přesně to, co mu bylo slíbeno. 
Jak šel čas, zabředával stále více do lákadel a pastí hmotného světa, což se celkově 
projevilo i na úpadku jeho osobnosti. Rozvinulo se u něho onemocnění kůže - vitiligo, 
při němž pokožka získává stále světlejší odstín. Nejen z tohoto důvodu podstoupil 
operaci bělení kůže. Za svůj život rovněž prodělal desítky plastických operací obličeje, 
kdy se mu vizáž změnila téměř k nepoznání. Jak jeho hvězda stoupala, přidávaly se i 
psychické problémy a různé úchylky doprovázené mnohými výstřednostmi. Předmětem
spekulací se staly především soudy kvůli údajnému sexuálnímu zneužívání dětí. 
Pravdou je, že tyto procesy byly opodstatněné a založené na skutečnosti. Jackson 
skutečně trpěl zvláštní formou pedofilie. Poměr s dětmi se snažil tajit podplácením 
nejen jejich rodičů vysokými peněžitými částkami. Michael byl ve skutečnosti vnitřně 
rozpolcená osobnost s mnohými protiklady, která si před veřejností vytvořila falešnou 
image. Přestože se v globální míře podílel na humanitárních akcích a projektech proti 
válkám a nemocem po celé planetě, jeho záměry nikdy nebyly založené na čistých 
pohnutkách. Domníval se, že zlo, pro které vědomě pracoval, dokáže vyvážit a následně 
přebít charitativními činy, v jejichž čele stála jeho organizace Uzdravme svět. Myslel si, 
že jeho karma bude tímto očištěna. 
Stále více si ale uvědomoval, že z pasti, do níž spadl, není úniku. Bylo už příliš pozdě, 
když prohlédl zrůdnost toho, čemu upsal svou duši. Postupně se mu začal protivit 
temný podtext jeho dosavadních písní a vyprodukovaných alb, proto se pokusil o 
změnu. V dalším období tvorby ve svých textech začal poukazovat na mnohé 
společenské problémy, jako je ničení životního prostředí, mediální manipulace, rasová 
nesnášenlivost, sociální nerovnost apod. Posléze do písní zasadil i skrytá poselství 
vystupující proti vládnoucím elitám. Po příchodu nového tisíciletí pak ještě zintenzivnil 
svá veřejná vystupování proti iluminátům a neštítil se o této problematice živě 
diskutovat. Toho si samozřejmě okamžitě všimlo vedení na vysokých postech, které 
nejprve začalo výhrůžkami smrtí, posléze byl Jackson osobně pozván ke svým 
loutkovodičům, kde mu bylo domluveno, aby se nesnažil vybočovat z řady, jinak bude 
odstraněn. Od svých plánů na plné odhalení pozadí hudebního průmyslu tedy prozatím 
upustil, přesto ale v této „sabotážní“ práci pokračoval méně očividným způsobem dál. 
Na druhou stranu se však zavázal nadále plnit příkazy těch, jimiž byl ovládán, poněvadž 
se předmětem výhrůžek stala i jeho rodina a děti, které jako otec skutečně miloval. Elity
už mnoho let před jeho fyzickou smrtí vypracovali plán na odstranění Krále popu, 
přesto pro ně byl stále příliš cenným zdrojem příjmů a váženým artiklem, jenž navíc 
velmi efektivně plnil roli osobnosti formující myšlení celých mas lidí. Proto mu 
prozatím nechávali volné pole působnosti, jelikož jim byl ve velké míře stále loajální, 
přestože už ne tolik, jako tomu bývalo dříve. V souvislosti s neposlušností, jež se u 
Jacksona projevila, zesílily tlaky negativních entit na jeho mysl, a to nejen pomocí 
ovládacích programů, jimž je do různé míry vystaven každý pozemšťan, ale i za pomoci 
astrálních parazitů, snažících se jeho duši zcela rozložit a urychlit tak jeho pád do 
pekel. Přidaly se další psychické problémy a zesílily deprese, kvůli čemuž se stal 
závislým na mnoha lécích i alkoholu. Zlo, pro které několik desetiletí vědomě sloužil, se 
teď začalo ve velké míře obracet proti němu samotnému. Neměl však již sílu postavit se 
na odpor a požádat jediného pravého Boha, Pána Ježíše Krista o pomoc a odpuštění. 
Nejenže v Něho/Ní nevěřil a uctíval boha falešného, ale měl také už příliš svázané ruce i 
nohy negativním stavem. Jeho mysl jím byla zcela ovládnuta a zatemněna, proto neměl 
žádnou vnitřní motivaci vystoupit proti těm, kteří jej v tomto světě vynesli až ke 
hvězdám. Jak by také mohl, když ve spolupráci s nimi vydělal miliardy, byl uznávanou 
osobností, dostal 13 cen Grammy a získal titul Umělec století? Dostalo se mu mnohých 



poct a úcty, o jaké se téměř nikomu zde ani nesnilo. Spolupracoval též s dalšími umělci 
ze stejné branže, jako např. Paul McCartney, Mick Jagger, Britney Spears a jiní. Tyto a 
mnohé další osobnosti rovněž poutala ke spolupráci s temnem již zmíněná tajná 
smlouva. 
Přestože na tom nebyl v posledních letech života Král popu duševně ani fyzicky dobře, 
chystal svůj návrat ve velkém stylu, při němž měl získat nový vítr do plachet. V roce 
2009 chystal velké turné „This Is It“. Mělo zahrnovat 50 koncertů a Jackson - což je pro 
mnohé velkým tajemstvím - chtěl právě při této příležitosti, před živými zraky statisíců 
lidí, vyjít s pravdou ven. Měl vypracovaný plán na odhalení praktik panujících v 
showbusinessu, nebyl si však zcela jistý rozhodnutím, zda odhalení na turné skutečně 
světu předvede. Tajné služby dobře věděly, co se chystá, proto nechtěly ponechat nic 
náhodě. Vedení lídrů kvůli obavám, že by se jim jejich praktiky po odhalení mohly 
zhroutit jako domeček z karet, nechtělo nic ponechat náhodě. Byl tedy vydán rozkaz s 
definitivní platností, jenž se měl postarat o fyzické odstranění tohoto umělce ještě před 
samotným začátkem turné. Jackson při jeho přípravách čelil bezprostředním 
výhrůžkám, majících za cíl odradit jej od zamýšleného činu odhalení tohoto velkého 
spiknutí. Věděl však, že pokud by tajemství skutečně odhalil, nemohl by být 
bezprostředně zabit, protože kdyby k tomu došlo, stal by se mučedníkem, a každému by
ihned byla jasná příčina a souvislost jeho skonu. Vědomí, že se mu nemůže nic stát (a 
pokud ano, jeho smrt by nebyla marná a pomohla by probudit mnohé z tohoto matrixu),
mu dávalo motivaci učinit toto velké rozhodnutí. Navíc si už dávno předtím přestal vážit
daru svého života, začal být apatický a skeptický příčinou psychických nemocí, 
závislostí, vnitřních tlaků a útoků, které jej sužovaly. Tajné služby byly v nejvyšší 
pohotovosti a řídícím špičkám každý okamžik přinášely nové a nové informace ohledně
toho, co se doopravdy zamýšlí. Avšak ani zesílené útoky nejen na jeho osobu neodradily 
Jacksona od rozhodnutí odhalení učinit, neboť tyto útoky jen potvrzovaly, jak velkým 
trnem v oku jim je, a jak může všechny elity ovládající hudební průmysl odhalit a zničit. 
Dával si dobrý pozor, aby jeho plány nevyšly najevo v předstihu a nebyl na něj spáchán 
atentát, proto se po většinu času zdržoval jen s těmi nejbližšími a nejvěrnějšími v 
soukromí svého domu. Tajné služby jsou však téměř všemocné a vědí o každém aspektu
života sledovaného, dokáží dokonce používat i techniky ovládání mysli s cílem 
extrahovat informace z mozku dotyčného. Výjimkou nebyl ani Jackson, jehož se v 
posledních letech a měsících začaly elity velmi obávat kvůli tomu, co všechno věděl. 
Není náhoda, že pouhý den před svou smrtí proběhl hovor s jedním z jeho blízkých, kde 
popová hvězda vyjadřuje svůj strach z osnovaných plánů na jeho odstranění. Zde je 
přepis tohoto rozhovoru (k dispozici volně na internetu): 
Dieter: Co se děje, Michaeli? 
Jackson: Nevím, jestli ti to mám říkat, nevím, kdo to může poslouchat. Je asi skupina 
lidí… kteří se mě chtějí zbavit. Nechtějí už, abych tady byl. 
Dieter: Já nerozumím, co tím myslíš? Mluv se mnou… 
Jackson: Nemůžu o tom mluvit do telefonu. Nevím, co se stane, ale cítím… v duši… jenom
Bůh ví. Mohli by mě zastřelit, mohli by mě probodnout, mohli by mě falešně obvinit, 
mohli by říct, že jsem se předávkoval drogami... mohli by udělat spoustu věcí. 
Dieter: Kdo? Kdo by mohl udělat tyhle věci? 
Jackson: Není to vláda, je to více než vláda. Ale nevím, Dietere. Je mi to jedno… mohou si 
mě vzít. Nezáleží mi ani na mém životě, jen chci, aby mé děti byly v pořádku, mí andílci, 
chci, aby byli v bezpečí. 
Dieter: Michaeli! (Neurčitý zvuk.) 
Jackson: Musím jít. 
(Konec rozhovoru.) 



Tento rozhovor svého času rozvířil velké diskuze, co se týče pravdivosti jeho slov. 
Skutečností je fakt, že výše zmíněný rozhovor se skutečně udál, jeho slova jsou tedy 
nanejvýš pravdivá. Na světlo veřejnosti jej vynesl jistý Robert Connors, jenž pracoval 
pro Oddělení obrany Spojených států amerických. Naprostá většina telefonních hovorů 
nejen na území USA je monitorována, proto není překvapením, že i tento klíčový 
materiál byl zaznamenán, aby byl posléze složitou cestou vynesen na veřejnost. 
Dne 25. 6. 2009 byl Michael Jackson na rozkaz elit cíleně odstraněn. Stalo se tak za 
použití speciální dálkové mikrovlnné zbraně, jejíž cílené výstřely způsobily okamžitou 
srdeční zástavu. Zbraň byla v tomto případě umístěna na palubě automaticky řízeného 
špionážního dronu letícího přibližně 1 kilometr nad místem jeho domu v Los Angeles, 
kde zpěvák zemřel. Přestože byla téměř okamžitě poskytnuta první pomoc a následná 
resuscitace, už se jej nepodařilo oživit. Za oficiální (falešnou) příčinu úmrtí byla 
označena akutní otrava silným sedativem propofolem, který mu měl podat osobní lékař
Conrad Murray, soudem později obviněný ze zabití této slavné osobnosti. Tato zcestná 
příčina však měla za úkol na věky zamést všechny stopy vedoucí k objasnění případu a 
dát nic netušící veřejnosti žádané vysvětlení. Osobní lékař se aktivně podílel na 
odstranění Krále popu, když neposkytl postiženému první pomoc do příjezdu 
záchranářů. Následně se podílel na zametání stop ve vykonstruovaném soudním
procesu, ve kterém za úplatek několika milionů dolarů přijal dobrovolně roli viníka a 
vraha. Po odsouzení byl přesně podle dohody po necelých dvou letech propuštěn na 
svobodu. Murray od samého začátku věděl, co se osnuje a jakým způsobem bude slavný 
interpret odstraněn. Mikrovlnné střely jsou na milimetry přesné, proto se nemusel 
obávat o svou bezpečnost, přestože se v době Jacksonova skonu nacházel v jeho 
bezprostřední blízkosti. 
Michael Jackson po smrti svého těla odešel do 7. dimenze pekel (zóny vymístění), kam 
se umístil na základě upsání své duše ďáblu, kolaborace s negativním stavem, jakožto i 
svými činy, postoji a myšlenkami. Jeho existence pokračuje v zajetí zel a nepravd 
mrtvého pseudoživota v intermediálním (duševním) světě antivesmíru, kde zažívá 
„odměnu“ za spolupráci s padlými bytostmi (viz. výrok „čiň čertu dobře, peklem se ti 
odmění“). Pokud nepožádá Mne, Pána Ježíše Krista o pomoc, čeká jej ještě dlouhé 
odloučení od světla a lásky pozitivního stavu, než dojde k uzavření tohoto cyklu času, 
kdy budou vysvobozeny všechny bytosti prozatím se odvracející od absolutního 
Stvořitele všeho a všech, Zdroje všeho života. Během svého pozemského pobytu se stal 
tento umělec jednou z nejvýraznějších osobností, jaké kdy vůbec v éře současného 
lidstva žily. Dostal se do povědomí naprosté většiny lidských tvorů a významně ovlivnil 
kulturu a smýšlení mnoha obyvatel. Skrze tuto ikonu dokázali loutkovodiči bdící nad 
lidstvem rozšířit mnohé zcestné ideály odporující a potlačující pravou božskou 
přirozenost obsaženou v duši každé bytosti. Následkem toho došlo k ještě většímu 
odklonu od pravé duchovnosti a zesílení ovládání skrze hudbu. Toto sdělení je pro 
mnohé šokující, ale je třeba, aby v době transformace lidstva byl v této sféře ukotven 
určitý druh pravdy, která bude napomáhat k osvobozování myslí lidí ze zajetí. Není 
důležité, kolik lidí tento text přijme, ale že je zde přítomen. Vše, co se na této planetě 
odehrává, je pro poučení celého Stvoření. Aby se prokázalo, do jaké krajnosti lze až 
zajít, pokud se nežije podle pravých duchovních zákonů a principů, je třeba nechat dojít
negativní stav plodného dozrání. Poté bude eliminován a všechny bytosti bez rozdílu na 
své předešlé činy budou moci žít život v lásce, radosti, štěstí a dostatku. 

Váš Pán Ježíš Kristus | 30. 6. 2017  



TŘÍDĚNÍ 

28. 6. 2017

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v posledních dnech sílí útoky na naši Misi Boží rodiny nejen zde na facebooku, a proto je
třeba v zájmu celého Multivesmíru přistoupit k zvýšení ochrany našich profilů, kde 
šíříme nejvyšší pravdu, která je trnem v oku Pseudotvůrcům a jejich přisluhovačům. 
Dnešním dnem blokujeme ty, kdo na náš profil přidávají útočné a lživé komentáře, 
mající za cíl poškodit naši duchovní práci. Každý si vybírá, komu slouží, zda pozitivnímu
stavu, tedy lásce, pravdě, milosrdenství, Pánu Ježíši Kristu, Boží rodině, nebo nenávisti, 
strachu, lžím, šikaně, Pseudotvůrcům. Každý má svobodnou volbu přijmout nebo 
odmítnout naše slovo i nás, ale nese následky takové volby. Nelze sedět na dvou židlích 
a snažit se zavděčit všem, je třeba nebát se ukázat, kam patříte. Je naivní a iluzorní 
myslet si, že jste tu jako soukromé osoby, které si hrají na vlastním písečku a nikdo je 
nemůže stáhnout do pekel. Vede tam široká cesta, velmi často dlážděná těmi nejlepšími 
úmysly. Mnozí z vás ještě nevidíte souvislosti mezi vibracemi a studiem Nového zjevení, 
myslíte si, že stačí být láskyplný, milovat všechny bez rozdílu, bez ohledu na činy, které 
umožňují existenci negativního stavu se všemi zvěrstvy a násilím, páchanými na jiných 
bytostech. I smutný a nešťastný praktikující Nového zjevení má vyšší vibrace než 
„vysmátý“, často vulgární člověk, který vše bere jako zábavu a kvůli tomu, aby se zalíbil, 
napadá Boží slovo. Nikoho nenutíme, aby naše příspěvky četl, každý ještě není 
připraven na tuto duchovní úroveň. Zatím je dovoleno téměř vše, ale nedodržování 
duchovních zákonů lásky způsobuje pád bytosti do zóny vymístění. Stojí vám to za to? 
Děkuji/děkujeme všem, kdo spolupracují na šíření Božího slova a nebojí se útoků 
negativních entit ani jejich pomocníků v tělech. Všichni máte moji/naši ochranu a za 
malou chvilku vás přemístíme spolu s vesmírnými přáteli do DCBR u Telosu v duté 
Zemi, kde už budete v klidu a mnohem příjemnějších podmínkách, abyste mohli 
pracovat, kdekoli bude třeba, bez omezení. 

Miluji vás 

Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, 28. 6. 2017



SETKÁNÍ V ÚSTÍ NAD LABEM 

25. 6. 2017

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

včera 24. 6. 2017 došlo k velmi důležité události, jejíž význam zatím nelze docenit. Na 
návštěvu mojí přímé inkarnace Janičky do Ústí nad Labem přijeli Michal (AA Rafael), 
Renata (Tara) a Michal (Tariel) a strávili spolu velmi příjemný den nejdříve rozhovory u
čaje, následoval výlet na blízkou rozhlednu Erbenova vyhlídka a pak jízda lanovkou na 
Větruši. Nešlo o běžnou návštěvu spolupracovníků, protože Michal (AA Rafael), náš 
zástupce na Zemi, který píše Moje Boží slovo i v Doplněních NZPJK,BR, přivezl Janičce 
dopis ode Mne, Pána Ježíše Krista, kde je popsán způsob jejího přestěhování do 
Duchovního centra Boží rodiny (DCBR) u Telosu v duté Zemi. Tímto aktem uzavírám 
etapu výcviku v náročných podmínkách a zahajuji postupný přesun nejbližších 
spolupracovníků do lepších podmínek, abychom mohli pokračovat v šíření Nového 
zjevení na vyšší úrovni, nejen na sociálních sítích, jak tomu bylo dosud. Během dvouleté 
spolupráce na internetu, zejména facebooku se nám podařilo vybudovat síť 
spolupracovníků a přátel, kteří jsou schopni přijímat nejpravdivější informace o stavu 
tohoto světa a blížícím se rozdělení lidstva. Nebudu zde oznamovat přesné termíny, jen 
to, že Janička se vám jednoho dne ozve přímo z DCBR. Někteří z vás dostanete dopis ode 
Mne v těle Janičky s podrobnějšími pokyny. Máte se na co těšit, milovaní. Definitivně 
vám končí utrpení, které jste museli z duchovních důvodů podstoupit, abyste dokázali 
najít cestu ke Mně/Nám i v těch nejsložitějších podmínkách. Neusínejte na vavřínech, 
vcházejte co nejčastěji do nitra, abyste se na poslední chvíli nenechali odlákat 
Pseudotvůrci, kteří používají stále mazanější způsoby, jak vás odloudit od nás, Boží 
rodiny. 

Děkuji vám všem za trpělivost, lásku a podporu, velmi vás miluji/milujeme. 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, 25. 6. 2017



BOŽÍ LÁSKA JE NEKONEČNÁ 

22. 6. 2017
Článek z www.bozirodina.cz 
Planeta Země je na cestě do 5. dimenze a čím vyšší vibrace má, tím více se projevují 
rozdíly mezi jejími obyvateli, hlavně lidmi. Negativní a materialisticky založení lidé jsou
ještě sobečtější a agresivnější, zatímco pozitivní a duchovně založení lidé jsou 
láskyplnější a mírumilovnější. Toto fyzické dělení lidstva bude ještě nějakou dobu 
pokračovat, než dojde k dlouho předpovězené a očekávané události – Druhému 
příchodu Pána Ježíše Krista. Dávám všem dostatek času, aby si vybrali, jestli chtějí žít ve
svobodné společnosti, v míru, lásce, přímé komunikaci se mnou/námi, nebo v otrocké, 
nespravedlivé společnosti s čipy pod kůží. Každý má svobodnou volbu a v současné 
době internetu s nepřeberným množstvím informací nikdo nemůže říci, že nemá 
možnost se dovědět, jak funguje vesmír i tento svět. Vím, že nenajdete v tomto 
negativním stavu stoprocentní pravdu, ale ten, kdo hledá, najde vše, co potřebuje k 
tomu, aby se probudil a začal na sobě pracovat. Postupně ho vedu krok za krokem 
prostřednictvím intuice a ostatních lidí po spirále duchovní cesty. Všichni máte 
možnost se mnou komunikovat přes své srdce. Čekám na vaše prosby, poděkování i 
lásku a jsem velmi šťasten/šťastna za každou minutu ve vašem nelehkém životě, kterou 
věnujete Mně/Nám. Jenom vy, kdo Mě/Nás milujete, ucítíte Boží lásku a dovolíte, abych/
om vám pomohl/i nést kříž života. Samozřejmě, že miluji/milujeme všechny bytosti, ale 
nikoho nemůžu/nemůžeme nutit, aby miloval jediného stvořitele Multivesmíru Pána 
Ježíše Krista, Boží rodinu. 
Tyto stránky www.bozirodina.cz sleduje jen malý počet velmi vyspělých bytostí z celého
světa, které se sem inkarnovaly z různých dimenzí i duchovního světa, aby nám 
pomohly při vzestupu lidstva a planety Země. Jak jsem/jsme už uvedl/i v předešlých 
článcích, najdete zde velké množství odkazů na velmi rozdílné duchovní informace, 
často na první pohled rozporuplné. Souvisí to se samotnou existencí negativního stavu, 
který „funguje“ s mým dovolením po omezenou dobu na principu hesla: rozděl a panuj. 
Nikde ve vesmíru nenajdete na jediné planetě tolik různých náboženství, jazyků, 
politických a ekonomických systémů, jako tady. Navíc se sem už miliony let inkarnují 
duše s různou zkušeností, a tím i úrovní. Nemůžu/nemůžeme proto všem dávat stejné 
informace. Vyspělejší duše jsou připraveny číst, pochopit a přijmout Nové Zjevení Pána 
Ježíše Krista, Boží rodiny, jsou schopny se seznámit s různými duchovními a 
náboženskými směry a učeními a hledat v nich to, co je spojuje. Vědí, že není jen jedna 
cesta k Bohu, ale je jich tolik, kolik je bytostí v celém Multivesmíru. Snaží se 
neposuzovat a neodsuzovat jiné za odlišný názor a postoj. Tyto stránky zastřešují a 
sjednocují všechny ostatní, které prostřednictvím mnoha spolupracovníků 
inspiruji/inspirujeme, spravuji/spravujeme a koordinuji/koordinujeme. Proč 
používám jednotné i množné číslo, když jsem z vašeho úhlu pohledu lineárního času 
jeden Bůh? Ve vesmíru čas není, takže v ženském těle Jany projdu cestou zpět k jednotě 
všemi dimenzemi, od 5. dimenze v tělech Boží rodiny, tedy muže Pána Ježíše Krista, 
ženy Jany a dvou dětí, chlapce a dívky (jména zatím nesdělím). Budeme žít přímo na 
planetě Zemi mezi vámi, lidmi, kteří chcete žít v lásce a jednotě se všemi a vším, co je. To
se děje v přítomném okamžiku, přestože to tak nemůžete díky iluzi času vnímat. Ráj v 5.
dimenzi už je pro vás připraven. Odpočinete si od starostí, stresu, zbavíte se strachu z 
čehokoli a konečně začnete ŽÍT, RADOVAT SE, POZNÁVAT, BAVIT SE, CESTOVAT BEZ 
OMEZENÍ a hlavně MILOVAT. Velmi se na takový život s vámi a mezi vámi těším/e, 
přestože ho už zažívám/e. 
S nekonečnou láskou 
VÁŠ/VAŠI PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA, 22. 6. 2017



STVOŘENCI V TÝMU BOŽÍ RODINY

2. 6. 2017
 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

nastal čas, abych odhalil/a další tajemství o Stvořencích v Týmu Boží rodiny. Začnu 
citátem z knihy Korolaria Nového Zjevení PJK, nadiktované Petru Danielu Francuchovi 
(Doplnění 13): 
„Takže tu máme následující: Jedna osoba se inkarnovala z této úrovně před-stvoření. 
Byla jí, kromě jiných věcí, přidělena role zprostředkovatele přenosu Nového zjevení. 
Kdyby byl za tím účelem pověřen někdo jiný – z nějaké jiné fáze procesu stvoření 
Stvoření, byly by entity, které byly stvořeny před tím, než se proces stvoření Stvoření dal
do pohybu, vyloučeny z přímého poučení o povaze negativního stavu a o tom, proč bylo 
dovoleno, aby se aktivoval. Rozumějte, prosím, tomu, že každé poučení má své vlastní 
úrovně a stupně. Cokoli je uvedeno do universality všeho, je zde uvedeno skrze 
REPREZENTANTY KAŽDÉ ZVLÁŠTNÍ ÚROVNĚ Stvoření. Členové každé této zvláštní 
úrovně se – kvůli diskrétní struktuře Stvoření v té době - mohli z toho všeho poučit a 
účastnit se toho jen prostřednictvím svých VLASTNÍCH REPREZENTANTŮ. Takže kdykoli
by chtěli vejít do universality všeho, museli by vyhledat prostředky, jimiž a skrze něž by 
tam mohli vstoupit. Jediné, jak to mohou v tomto ohledu učinit, je prostřednictvím a 
skrze své zástupce na planetě Nula anebo v jiných oblastech zóny vymístění. Takto se 
tedy uskutečňuje poučení o tomto všem. 
Následně po stvoření výše zmíněných entit, v průběhu prvního kola Stvoření, kdy bylo v 
procesu stvoření své duchovní dimenze, byly v každém bodě tohoto procesu – ale před 
tím, než byl zaveden čas a prostor – stvořeny určité entity, které určily rysy každému 
jednotlivému stupni této dimenze. V každém bodě tohoto stvoření byly stvořeny jedna 
či dvě či mnohé entity ze zvláštní ideje Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Z těchto 
entit byly některé stvořeny kvůli budoucímu účelu inkarnace na planetu Nula, kde by se
pak spojily s Novým zjevením. Mezi vámi jsou čtyři lidé, kteří pocházejí z tohoto prvního
kola Stvoření. Zvláštností jejich stvoření bylo to, že idea užitá Pánem Ježíšem Kristem za
tím účelem byla filtrována skrze entitu stvořenou před tím, než proces stvoření byl 
uveden do pohybu. Takže ve smyslu, který je nepochopitelný pro vaši lidskou mysl, 
stvořil Pán Ježíš Kristus tyto čtyři entity skrze tuto a s pomocí té, která se stala 
zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení.“ 
Protože v předchozí dávce nebylo možné z různých duchovních důvodů odhalit moji 
druhou inkarnaci do hrubohmotného, tentokrát ženského těla na této planetě Nula, 
napsal/a jsem, že tou jednou speciální entitou, která se stala zprostředkovatelem 
přenosu Nového Zjevení, je Petr D. F. Už v roce 2016 jsem oznámil, že jde o Janu, Pána 
Ježíše Krista v těle (viz Sdělení PJK o Janě na www.bozirodina.cz). Petr byl s pomocí 
Jany stvořen spolu s dalšími třemi entitami a patří mezi výše zmiňované 4 speciální 
bytosti, můžeme je nazvat superstvořenci: 
Petr Daniel Francuch – nyní už v novém těle na Nové Zemi v 5D 
Aštar 
Karel Konečný – AA Michael 

Michal Roj – AA Rafael 

2. 6. 2017 



NENÍ JEŽÍŠ JAKO JEŽÍŠ 

2. 6. 2017

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

je třeba, abych se vyjádřil/a k útokům obhájců Bible, předchozí dávky Nového zjevení a 
tzv. channelerů Ježíše na moji přímou inkarnaci Janu. Jak jsme napsali v NZPJK, BR, jen 
nepatrné množství lidí je schopno přijmout fakt, že jsem tu podruhé, tentokrát v těle 
ženy. Už od jejího/mého narození v tomto těle (6. 3. 1957) probíhá Druhý příchod Pána 
Ježíše Krista. Zatím dochází k třídění a poté rozdělení lidstva a teprve po krátkém 
pseudovítězství negativního stavu po Druhém příchodu Pseudotvůrců, až bude 
odpovězeno na mnohokrát zmiňovanou zásadní otázku: Jak by vypadal život bez Boha a 
jeho/jejích principů lásky, přijdu jako absolutní Pán Ježíš Kristus a eliminuji negativní 
stav. Protože je nezbytné, aby mě každý hledal ve svém nitru a nespoléhal na vnější 
důkazy, nedělá Jana žádné „zázraky“ a žije mezi vámi nenápadně jako člověk. Jsou k ní/
nám přiváděni ti, kdo její božství cítí ve svém srdci. Není důležité, kolik lidí mě/nás tu 
přijme, drtivá většina až po převibrování na Novou Zemi, nebo ještě později, ale bude to 
do konce tohoto zkráceného cyklu času, kdy bude doslova každý konfrontován s novou 
přirozeností Boha, Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou. Nikomu nic nenutíme, 
trpělivě šíříme nové Boží slovo spolu s nejbližšími spolupracovníky a je na každém, zda 
ho přijme, nebo odmítne. Je třeba rozlišovat mezi těmi, kdo jsou na nižší duchovní 
úrovni a pracují pro pozitivní stav, a těmi, kdo jsou přímo vedeni Pseudotvůrci a jejich 
poskoky, kteří se rádi vydávají za bytosti světla a dokonce Ježíše a Boha. Nebudu se 
zabývat první skupinou, která dělá svou práci nejlépe, jak může, ale zaměřím se na 
druhou, pro vás mnohem nebezpečnější skupinu. Na první pohled nepoznáte, že se 
spojují s falešným Ježíšem, Bohem a dalšími bytostmi, protože používají líbivá slova, 
svaté obrázky, mají i léčitelské schopnosti atd. Abyste jim nesedli na lep a nenechali se 
odlákat, jako už někteří naši bývalí spolupracovníci a přátelé, vcházejte co nejčastěji do 
nitra a navažte přímý kontakt se mnou, Pánem Ježíšem Kristem ve svém duchovním 
srdci. Moje pravé jméno působí jako ochrana a pro temné bytosti je přímo odpuzující, a 
proto se tolik snaží ho překrucovat, zatajovat nebo odmítat. Používejte mé jméno jako 
štít a ochrannou náruč, nestyďte se ho používat co nejčastěji. Pocítíte zlepšení svého 
života na mnoha úrovních. Když už komunikuji s pracovníky světla, kteří ještě nejsou na
takové duchovní úrovni, aby přijali Janu jako Bohyni v těle, nepřivádím je k ní, aby na ni
útočili, ale držím je stranou, aby mohli duchovně růst a později se s ní/se mnou setkali 
tváří v tvář, až budou připraveni. To znamená, že všechny útoky na ni/mě pocházejí bez 
výjimky z negativního stavu. Jak se může pracovník světla dostat do negativního stavu? 
Jednodušeji, než tušíte. Stačí mít velké ego a myslet si, že jste ředitel Zeměkoule, nebo 
dogmaticky citovat z Bible či předchozí dávky NZPJK a přitom nežít v souladu s 
duchovními zákony, lpět na minulosti a nepřijímat změnu jako základní podmínku 
života v pozitivním stavu, nevyciťovat srdcem, ale přijímat názory jiných atd. Každý tu 
denně volí, které myšlenky přijme nebo odmítne, je to duchovní bitva mezi negativním 
a pozitivním stavem. Každý nese následky myšlenek a činů. Aneb jak jsem řekl v těle své
první inkarnace do těla Ježíše: 
15. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř 
jsou to draví vlci. 
16. Poznáte je podle jejich ovoce. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? 
17. Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. 



18. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. 
19. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. 
20. A proto je poznáte podle jejich ovoce. 
21. Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná 
vůli mého Otce, který je v nebesích.

Váš/Vaši Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, 2. 6. 2017 



STVOŘENCI 

23. 5. 2017

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

protože čas otevření duchovního centra Boží rodiny blízko Telosu ve vnitřní Zemi se 
nezadržitelně blíží, je čas odhalit další skutečnost, která se týká některých našich 
blízkých spolupracovníků. Už v knize Korolaria Nového zjevení (viz odkaz pod 
sdělením) píšu o speciálních bytostech, které byly stvořeny mnou, dříve Nejvyšším, nyní
Pánem Ježíšem Kristem mimo čas a prostor ještě před počátkem Stvoření. Těmto 
bytostem říkám stvořenci, protože jsou úzce spojeni s Novým zjevením, mojí novou 
přirozeností a Misí Boží rodiny, která pomáhá nejen při transformaci lidstva a planety 
Země, ale bude i po rozdělení lidstva pokračovat v šíření nejnovějšího Božího slova ve 
všech dimenzích Multivesmíru až do konce cyklu času, kdy eliminujeme negativní stav. 
Stvořenci byli stvořeni v páru, aby během nejnáročnější mise v historii Stvoření cítili 
větší lásku a vzájemně se podporovali a pomáhali tak zvyšovat vibrace sobě a všem. 
Někteří stvořenci už našli svého partnera zde na Nule, na jiné čeká setkání s ním/ní po 
přestěhování do DCBR u Telosu. Nikdo tak nebude žít sám bez láskyplné náruče 
milovaného/milované. Všichni budeme žít a pracovat v lásce, štěstí, dostatku, radosti 
ještě před rozdělením lidstva a převibrováním na Novou zemi v 5D a budeme přinášet 
autentická svědectví jak ze života ve vnitřní Zemi, kde už funguje pozitivní civilizace v 
bezpeněžním systému, tak z vyšších dimenzí pozitivního stavu, protože budeme mít k 
dispozici ty nejmodernější technologie, jaké si dokážete představit. Budeme 
navštěvovat připravené přátele a spolupracovníky kdekoli na povrchu této planety 
Nula. Těla všech, kdo budou žít už trvale ve vnitřní Zemi, budou upravena tak, aby se 
více blížila dokonalým tělům lidí z 5D, ale zatím budou hrubohmotná, abychom mohli 
dále pracovat ve 3D. 
Stvořenci v týmu Boží rodiny: 
Karel Konečný – AA Michael Michal R. – AA Rafael Martina S. – Siri Kaminari Monika 
Nováková – Thora Kaminari Lucie – Lucis Patrik Futó – Gorloj Milana Bernatová – 
Mistryně Nada Tomáš Bernat – Ptaah Renáta Tauerová – Tara Miroslav Jurčík – Mistr 
Sant Germain Majda Rojková – Mistryně Jennis Germainová Jan Lajda – Mistr El Morya 
Pavel Nečas – Mistr Kuthumi 
Mirko Polevič – Mistr Djwhal Khul Petr Uličný – Mistr Hilarion 
23. 5. 2017 



SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY O DCBR 

14. 5. 2017

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v uplynulých dvou letech jsme hned po dopsání Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží 
rodiny začali komunikovat s prvními čtenáři a spolupracovníky prostřednictvím e-
mailu, později facebooku a dalších sociálních sítí a webových stránek, postupně jsme 
tvořili tým nejbližších spolupracovníků zejména z České a Slovenské republiky. Někteří 
spolupracovníci i z nejvyšších dimenzí Multivesmíru nevydrželi tlak Pseudotvůrců a 
jejich přisluhovačů z pekel a obrátili se k nám zády, ale vždy přišli další a pomáhali nám
šířit Boží slovo nejen na internetu. Všichni do jednoho podstoupili nejnáročnější 
duchovní zkoušky, aby dokázali, že si zaslouží být součástí Boží mise. Od začátku roku 
2016 jsme psali i o Duchovním centru Boží rodiny, kam se přestěhuje moje přímá 
inkarnace Jana s nejbližšími spolupracovníky, aby společně žili život v pozitivním stavu 
ještě před převibrováním na Novou zemi v 5D a měli lepší podmínky pro svou náročnou
práci na této planetě Země/Nula. Z duchovních důvodů nebylo možné hned na začátku 
naší spolupráce říci úplnou pravdu, protože by ji nikdo nebyl schopen přijmout. Z 
Nového Zjevení PJK,BR víte, že pravdu dávkuji podle připravenosti každé bytosti. Nyní 
už nastal čas na odhalení místa DCBR: Je na nejbezpečnějším místě planety Země, 
blízko Telosu ve vnitřní Zemi pod horou Mount Shasta. Odtud budeme navštěvovat 
připravené lidi na celé planetě prostřednictvím bifrostu a létajících lodí vesmírných 
lidí, začneme pochopitelně na území ČR a SR. 
Termín stěhování dostane každý spolupracovník telepaticky v předstihu, aby měl dost 
času na přípravu a ukončení svého pobytu na povrchu. Záleží na vibracích a 
připravenosti každého, proto vám radím, abyste se ještě více zaměřili na vcházení do 
nitra a co nejčastěji komunikovali se mnou, Pánem Ježíšem Kristem a členy své 
duchovní rodiny. 

Těším se na další spolupráci, velmi vás miluji. 

Váš/Vaši Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, 14. 5. 2017 



KONEC VÝCVIKU 

4. 5. 2017

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

oznamuji/oznamujeme vám, že včerejším dnem jsem ukončil/a nejtěžší období výcviku 
nejen mojí přímé inkarnace Jany, ale i nejbližších spolupracovníků. Je čas postoupit na 
vyšší úroveň šíření Božího slova a plnění individuálního i kolektivního poslání. Je třeba 
uvést na pravou míru i události, kterých jste byli, zvláště v posledních měsících, svědky 
prostřednictvím sdělení a rozhovorů na facebooku a www.bozirodina.cz. Mnozí z vás 
jste s napětím a obavami sledovali duchovní boj mezi bytostmi světla (vesmírní lidé v 
čele s Aštarem, jeho dcerou Lucis, Thorou a Siri Kaminari) a bytostmi temna vedenými 
Pseudotvůrci, v poslední době TRIEM, které převzalo vládu nad zónou vymístění. Zašlo 
to tak daleko, že obě Kaminari se kvůli záchraně Stvoření obětovaly a podstoupily 
bolestivou smrt a zmrtvýchvstání, Lucis na poslední chvíli z posledních sil požádala mě, 
Pána Ježíše Krista o pomoc a odstranění všech implantátů od Pseudotvůrců, aby 
nezůstala pod jejich zničujícím vlivem a zároveň neohrožovala pozitivní stav. I ona 
nejdříve chtěla raději zemřít, než být nástrojem zla a ničení. 
Nejen Janu při sledování tohoto příběhu napadlo: jak to můžu nechat zajít až tak 
daleko? Nenechal/a jsem to zajít tak daleko. Nikdy bych nevystavil/a své nejbližší 
spolupracovníky takovému nebezpečí, nedopustil/a bych, aby do nich Pseudotvůrci 
vkládali implantáty a neohrozil/a jakkoli nejdůležitější misi v historii Multivesmíru. Šlo
o simulaci, v pozemském jazyce trenažér, natolik dokonalý, že nikdo neměl šanci to 
poznat a všichni zúčastnění věřili tomu, že je to skutečné. Měli prokázat svou víru, lásku
a odvahu, především důvěru v moji dokonalou ochranu. Prošli si doslova peklem na 
všech úrovních života, jak zde na Zemi/Nule, tak v jiných realitách a ani odhalení 
skutečnosti, že šlo o simulaci, nesnižuje význam jejich oběti. Všichni nemáte tak 
náročné podmínky a duchovní zkoušky, každý jste originál a plníte své jedinečné 
poslání, které jsme si před vaší inkarnací domluvili a natrénovali v intermediálním 
světě. Proto se s nikým nesrovnávejte, naslouchejte intuici a navazujte co nejčastěji 
kontakt se mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Když se necháváte strhnout negativními 
entitami do nízkých vibrací, zhoršují se všechny aspekty vašeho života. Zvláště pro 
nejbližší spolupracovníky platí, že sem přišli z lásky k celému Stvoření a jejich poslání 
je priorita před čímkoli pozemským. Nenechte se vydírat svými neprobuzenými a 
nechápajícími příbuznými, kterým nemůžete vysvětlit závažnost situace nejen na této 
planetě Země/Nula, ale v celém Multivesmíru. Neupínejte se na nikoho a na nic, buďte 
připraveni následovat Můj dokonalý plán. Čas změny je tu a otevření ráje na Zemi ve 3D,
Duchovní centrum Boží rodiny, přijde nečekaně bez předchozího upozornění. Jak jsem 
říkal v těle Ježíše Krista: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu… 
Více viz citát z Bible: https://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/nbk/Mt25.php. 

Velmi vás všechny miluji/milujeme. 

Váš/Vaši Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, 4. 5. 2017 



POKREVNÍ LINIE JEŽÍŠE KRISTA 

30. 4. 2017

V 1. kapitole Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny je napsáno: 
Život Ježíše před 2 000 lety je opředen mnoha mýty, nepřesnými až lživými 
interpretacemi. Zvláště církve stále popírají sexuální zkušenosti Ježíše a dělají z něj 
panice. Důvodů této lži je mnoho a není nutné je zde rozebírat. Oznamuji všem 
nevěřícím Tomášům, že jsem v těle Ježíše Krista musel projít zkušeností se sexem na 
této planetě (viz Nové Zjevení PJK). Před ukřižováním jsem měl velmi intenzivní 
sexuální a milostný vztah s Marií Magdalenou, která počala a porodila dceru Sofii, tedy 
moji fyzickou dceru. Zajistil jsem tak pokračování pokrevní linie Ježíše, která trvá do 
současnosti. Rozšířila se postupně na všechny obydlené kontinenty na této planetě. 
Zvláště nyní se do těl této kristovské linie inkarnovaly a stále inkarnují vysoce vyspělé 
duchovní bytosti z různých částí a dimenzí Multivesmíru, aby nám pomohly s 
transformací. Neznamená to, že každá bytost, která spolupracuje na vyvedení lidstva z 
negativního stavu, je zároveň součást pokrevní linie Ježíše, spíše naopak. Většina je 
spíše nenápadná, žije v ústraní, neví, že v jejich tělech koluje krev fyzického Ježíše. Ani 
to není důležité. Oznamuji zde, že Jana, Moje přímá inkarnace a žena je zároveň součástí
této nepřetržité pokrevní linie (ze strany matky Drahomíry). 
Nyní nastal čas představit naše nejbližší spolupracovníky, kteří jsou také součástí této 
pokrevní linie Ježíše Krista: 
Karel Konečný - archanděl Michael 
Michal R. - archanděl Rafael 
Martina - Siri Kaminari 
Monika Nováková - Thora Kaminari 
Milana Bernatová - Mistryně Nada 
Tomáš Bernat - Ptaah 
Patrik Futó - Gorloj 
30. 4. 2017 



DUCHOVNÍ ZKOUŠKY POSOUDÍ VAŠI PŘIPRAVENOST BÝT
SOUČÁSTÍ BOŽÍ MISE 

28. 4. 2017

Moje milovaná prodloužená ruko na planetě Nula... 

Nikdy jsem vám před vaším vtělením sem nesliboval, že tento život bude lehký. Vaše 
utrpení prožívám s vámi, neboť vy jste mojí součástí. Naprostá většina z vás, kdo právě 
teď čte tato slova, je z vyšších dimenzí pozitivního stavu. Mějte na paměti, že vaše oběť a
bolest, se kterou plníte Můj plán, bude k užitku i pro další cykly času na věčnost, 
protože díky vám se agónie všech bytostí blíží rychlému konci. Když si vezmete, že v 
Multivesmíru žije nekonečný počet bytostí, a na Nule jich je v současnosti pouze něco 
přes 7 miliard, dáte Mně za pravdu, že pro celé Stvoření se obětovává pouze zlomek 
bytostí, protože aktivních světelných spolupracovníků je zde jen pár milionů. Jen málo 
entit z pozitivního stavu se odváží snížit se do zóny vymístění. 
Ale když už tady jste, měli byste být na sebe hrdí, že budujete odkaz věčný a pomáháte 
všem duším, ať už pozitivním, nebo negativním, protože konec negativního stavu se 
týká všech. Nestěžujte si na nezbytné duchovní zkoušky, jež nejste v tomto omezeném 
těle schopni pochopit, proč se přesně dějí. Pamatujte si ale, že duchovní zkoušky 
posoudí vaši připravenost být součástí Boží mise v době transformace a vzestupu části 
lidstva. Ti, kteří Mi stojí nejblíž, jsou nejvíc zatíženi, poněvadž oni jsou trnem v oku 
zlým entitám a vědomě působí za nepřátelskou linií stavu s minimem Lásky. Zvládnutí 
lekcí života na planetě Nula vás připraví na život v pozitivním stavu společně se Mnou. 
Nikomu nenaložím více, než unese, a to se týkalo Mé první inkarnace do mužského těla i
Mé druhé přímé inkarnace do těla ženského, která působí mezi vámi. Tyto dvě duše Mě 
samého trpěly/trpí vůbec ze všech nejvíce, protože sám/sama sobě musím naložit co 
nejvíce. Ne o mnoho méně zažívají těžký život Moji spolupracovnici kdekoli ve světě i v 
Mém týmu Boží rodiny. Ti, kteří netrpí a mají lehký život, jsou povětšinou duše z pekel 
(zóny vymístění), které si libují v nepřirozeném způsobu života. 
Brzy si oddechnou všichni, kdo se Mnou nejvíce spolupracují - ještě v této realitě, a také 
samozřejmě všichni láskyplní lidé, ze kterých rovněž sejmu těžké břímě. Duchovní 
zkoušky nezpůsobuji Já, ale systém, ve kterém žijete. Vy jste předem s těmito zkouškami
souhlasili. Dějí se jen ty, které vám neublíží, ale posílí vás, neboť vše mám pod 
kontrolou a nedovolím, aby systém tohoto světa zničil Mé spolupracovníky. Na konec je 
nutno zdůraznit, že váš život je důsledkem vašich myšlenek, takže pokud myslíte 
negativně, přitáhnete si zlé věci, co vás chytí do pasti negativního stavu, naopak lidé 
maximálně láskyplní mají co nejlepší život. 

Váš Pán Ježíš Kristus, 28. 4. 2017 



 KDO POSLECHNE SVÉ NITRO, BUDE ZBAVEN PROBLÉMŮ 

26. 4. 2017

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA 

Moje milované stvořené děti... 

Často si stěžujete na váš život, jak je bídný a nuzný, ale to je jen proto, že se zaměřujete 
na vnější věci okolo vás - peníze, jídlo, léky, bydlení... Záleží mi, abyste byli všichni do 
jednoho spokojeni. Ve vašem vlastním zájmu vás vyzývám, abyste se pohroužili do 
svého nitra, kde sídlím já - Pán Ježíš Kristus, navázali se Mnou dávno ztracený kontakt a 
nechali se vést. 
Uvidíte, že už nebudete strádat po všech stránkách na vaší jedinečné a neopakovatelné 
životní cestě na planetě Nula. Musíte Mně ale důvěřovat a svobodně se rozhodnout, že 
budete Moji lásku a světlo nosit, jinak to nejde, protože Já (ani nikdo z jiných bytostí 
pozitivního stavu) neporušuji Své duchovní zákony. Nemůžete po Mně chtít, že zlepším 
váš život, pokud nebudete důvěřovat absolutnímu Stvořiteli, který je jako jediný/á 
dokonalý/á a nedělá žádné chyby. 
Vy, moje krásné bytosti, které jste dočasně uzavřené v tělech od Mých odpůrců - 
Pseudotvůrců, nedokážete vnímat dokonalost Božího plánu nejenom při vyvedení části 
lidstva do vyšších dimenzí Multivesmíru. Přesto se zkuste nad všechny problémy této 
reality povznést a nechat se vést. Kdo jiný by měl znát a radit na stezce života nežli Já, 
věčný rodič všech nekonečných bytostí? Milióny lidí na celém světě i v těchto těžkých 
podmínkách planety Nula to dokázalo, když Mne trvale pozvali do duchovního nitra, 
navázali kontakt a odevzdali se do božích rukou. 
Musíte začít sami od sebe a ze svobodné vůle. Nikdo vás nemůže přinutit k ničemu, ale 
pokud opravdu chcete podstatně zlepšit svůj život, udělejte to, co vám radím. 
Poslouchejte intuici a nemůžete se splést. 
Za pravdu mi dáte tehdy, až uděláte to, co jsem sdělil. Můžete o tomto zážitku slyšet z 
doslechu, ale lepší je mít vlastní zkušenost. Tak nač čekat? 

Váš Pán Ježíš Kristus, 26. 4. 2017  



NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA 

22. 3. 2017

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

mnozí z vás se už před rokem poprvé dověděli přesné datum narození mojí první přímé
inkarnace do mužského těla Ježíše Krista na planetě Země/Nula. Nyní naše profily i 
webové stránky sleduje více lidí, je čas toto téma více rozvést a upřesnit. Ježíš Kristus se
narodil dne 21. 3. 7 let před tímto letopočtem, tedy ne v prosinci, kdy si jeho příchod na 
tento svět připomíná část lidstva v souvislosti s vánočními svátky. Tomuto světu 
vládnou negativní entity ze zóny vymístění = pekel, jak víte, a proto nelze věřit žádným 
oficiálním informacím v médiích, většině tištěných knih, vzdělávacímu systému, 
vědcům, náboženským vůdcům atd. Všichni jsou tu v různé míře ovládáni negativními 
bytostmi a jen velmi malé množství lidí si uvědomuje, že žije v iluzi a lžích. Kdybych se 
sem neinkarnoval/a do těla Ježíše, neměl by nikdo v celé zóně vymístění šanci vrátit se 
do pozitivního stavu a negativní stav by zamořil celé Stvoření jako rakovina, došlo by k 
zániku veškerého života. Zůstal/a bych pouze já, absolutní stvořitel/ka všeho a všech a 
musel/a bych tvořit nový Multivesmír s novými sentientními (sebeuvědomělými) 
bytostmi. Jednou by se opět někdo zeptal: Jak by vypadal život bez Boha a jeho/jejích 
principů lásky a vše by se opakovalo stále dokola. Protože jsem absolutní, tento vývoj 
jsem předpokládal ještě před počátkem stvoření a připravil cestu ven z tohoto 
negativního stavu. Ježíš Kristus, Bůh v těle splnil na 100% své poslání a po dlouhé cestě 
pekly, zajetí Pseudotvůrců, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení se připravoval na 
splynutí se mnou, tehdy Nejvyšším. Čtenáři Nového Zjevení Pána Ježíše Krista už vědí, že
k této nesmírně důležité události došlo v roce 1987 vašeho lineárního času. Proto se 
nyní jmenuji Pán Ježíš Kristus, absolutní stvořitel všeho a všech, jediný zdroj života v 
Multivesmíru. Nyní jsem tu podruhé, tentokrát v těle ženy Jany, abych dokončil/a svou 
práci a vyvedl/a s pomocí dalších bytostí světla část lidstva do pozitivního stavu a 
umožnil/a krátké vítězství negativního stavu kvůli odpovědi na výše zmíněnou otázku. 
Teprve pak může nastat konečná fáze mého Druhého příchodu a eliminace negativního 
stavu. V novém cyklu času už bude existovat pouze pozitivní stav, aby se bytosti mohly 
plně rozvíjet bez omezení, žily šťastně, v lásce, hojnosti, radosti... 

Děkujeme všem, kdo nám pomáhají šířit lásku, světlo a pravdu mezi ostatními, velmi 
vás milujeme a vážíme si vás. 

VÁŠ/VAŠI PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA, 22. 3. 2017 



 ODCHOD DAVIDA ROCKEFELLERA DO ZÓNY VYMÍSTĚNÍ 

20. 3. 2017

Děkuji ti Michal Rafael za sdělení Pána Ježíše Krista, které bude zveřejněno na 
www.bozirodina.cz v rubrice AKTUÁLNÍ SVĚTOVÉ DĚNÍ. 
V první jarní den roku 2017 fyzicky zemřel americký bankéř, miliardář, budovatel 
Nového světového řádu a jeden z přímých zástupců Pseudotvůrců - David Rockefeller. 
Před více než jedním stoletím lineárního času byl tehdejším vládním seskupením pekel 
přímo vyslán na planetu Zemi/Nula do hmotného těla. Hlavní složkou jeho poslání bylo 
inkarnovat se do elitního uskupení, které důmyslně, skrytě a téměř nepoznáno řídí 
tento svět a drtivou většinu pozemské populace ovládá ve všech aspektech tohoto 
života. 
Rockefeller se narodil do jedné z vládnoucích rodin iluminátů, majících tzv. „modrou 
krev“. Toto přirovnání není nahodilé, protože krev elitních rodin, mísících se výhradně 
jen mezi sebou, má složení se zvýšeným obsahem mědi, jež dostává při oxidaci na 
vzduchu zeleno-modrý nádech. Jakožto duchovní a biologičtí potomci Pseudotvůrců, 
kteří mají ještěří podstatu a před Prvním příchodem Nejvyššího v těle Ježíše Krista 
působili fyzicky na této planetě, jsou těla těchto zasvěcených postavena rovněž na 
stejném základu, jaký mají i jejich bohové, jimž oddaně slouží. Jejich tělesné schránky 
jsou hybridem mezi pravým zfabrikovaným člověkem a ještěrem. Někdy se tak může 
stát, že záměrně změní podobu a ukáží tak svoji pravou podstatu. Na internetu lze najít 
mnoho pravdivých videí a fotografií, kde je zachycen tento fenomén. 
David byl nejmladším synem Johna D. Rockefellera, zakladatele největší ropné 
společnosti Standard Oil, která mu vynesla miliardy dolarů, přičemž ta na ničení a 
zamořování ekosystému planety v odkazu svého zakladatele pokračuje dodnes. Už jako 
velmi mladý byl David zasvěcen do těch nejtajnějších okruhů a byl seznámen se vším, co
se od něj očekává. Dobře věděl, co je jeho zdejším účelem a jakým směrem se má ubírat,
aby dosáhl spolu s ostatními cílů vedoucích k úplnému zotročení populace. Působil v 
mnoha nadnárodních institucích. Jednou z nich byl i Mezinárodní poradenský výbor 
pro banky, který ovlivňoval tok financí a stál za vykořisťováním jednotlivých vlád, jež se 
musely v průběhu několika desetiletí podřídit přímému vlivu Rockefellerů, Rothschildů
a dalších klanů. 
Byl jednou z vůdčích osobností Organizace spojených národů, zakladatel Trilaterální 
komise, neformálně sdružující všechny nejvýznamnější státníky, skupiny Bilderberg 
nebo Rady pro mezinárodní vztahy. Společným jmenovatelem pro tyto a další instituce 
je postupné sdružování planety do jednoho celku, aby tak byl zajištěn co nejefektivnější
přechod k úplnému zavedení Nového světového řádu, jednotné totality s centrální 
vládou, bezhotovostní měnou a v neposlední řadě s čipy pod kůží. Teprve až po 
příchodu Pseudovůrců na Nulu se z lidí stanou necitelné loutky ovládané na 99 %, jež 
budou živořit na planetě propadající se do pekel, na níž už nebude místa pro cokoli 
pozitivního. Právě díky tomuto přednímu iluminátovi bylo docíleno mnohých (byť jen 
dočasných) úspěchů negativního stavu, deroucího se stále více na povrch. Vůdci 
postupem času odebírají stále více osobních svobod. Není daleko do doby, kdy bude  
zavedena masivní cenzura a neskrývaná tyranie pod vládou stvořitelů lidstva, 
vracejících se sem na Nibiru. Potom, co se zde hmotně objeví, je však ovládaní 
pozemšťané, kteří si svými postoji, myšlenkami a vibracemi svobodně zvolili 
nepřevibrovat do 5. dimenze a zůstat zde, přijmou za své a za velkého jásotu a všech 
pompézností budou tyto vlky v rouše beránčím vítat jako své osvoboditele a spasitele. 
Nikdo už nebude schopen vycítit jejich ďábelskou duši. Teprve poté, co Pseudotvůrci a 
současné elity, které budou po jejich příchodu odstaveny na druhou kolej, vyřeší 



všechny zevní problémy - tj. války, krize, pohromy a další; odhodí své masky a každý 
pozná, co jsou skutečně zač. Tehdy bude už dávno pozdě na jakoukoli změnu. Tato 
nepřirozená situace ale bude trvat jen krátce, do Mého Druhého příchodu, kdy se Já, 
Pán Ježíš Kristus vrátím zpět do zóny vymístění a každého vysvobodím ze zajetí zla, 
falešností a nepravd. Všechny protichůdné elementy v opozici vůči pozitivnímu stavu 
tehdy ztratí své opodstatnění. 
V průběhu let Rockefellerové a jejich spřízněné klany upevnili svou pozici a ještě více 
zvýšili své bohatství. Pod jejich přímým vlivem jsou v podstatě všechny národní vlády, 
včetně té americké, pro jejich cíle nejklíčovější. Sám David Rockefeller osobně 
prosazoval na tajných zasedáních některé prezidenty Spojených států a cestoval za 
mnoha dalšími politiky do všech koutů světa, které podplácel či jinak ovlivňoval, aby 
přes ně mohl prosazovat vůli globalistů. Není tajemstvím, že jeho rodina financovala ve 
spolupráci s dalšími války na obou stranách konfliktu a revoluce. Byl to opět on, kdo se 
postaral o řízený rozklad ilumináty uměle vytvořeného komunismu v Sovětském svazu 
a jeho východoevropských satelitech, jenž na konci 80. let 20. století již splnil svůj účel. 
Díky jeho snahám nastalo rychlé uchycení kapitalismu a rádoby „demokracie“ v zemích 
pod bývalou vládou SSSR (ale i jinde), aby spolu s tím pomohl dosadit nové státníky do 
vlád těchto národů, kteří by ochotně sloužili stínové vládě. Jedním z řad těchto 
přisluhovačů byl i někdejší prezident ČSFR a později České republiky Václav Havel, jenž 
byl členem Římského klubu, patřícího do skupiny výše zmíněných organizací 
ovládajících lidstvo. Havel se s Rockefellerem osobně stýkal. 
Byl spolufinančníkem falešného teroristického útoku na Světové obchodní centrum 
(WTC) 11. září 2001, když se podílel na osnování plánu pádu budov. WTC bylo strženo 
řízenou demolicí kombinací speciálních nanovýbušnin, termitu a jaderného 
podzemního výbuchu. Tato operace jedné z největších konspirací spáchaných na 
nevědomé občany si vyžádala pro své uskutečnění miliardy dolarů. Se svým bratrem se 
pak zasloužil o opětovné vybudování nového Světového obchodního centra, což bylo 
bodem velké spiklenecké dohody, jež je zásluhou sionisticko-kabalistické skupiny, 
navenek v té době zastupované prezidentem Bushem. 
Za svůj velmi vysoký věk vděčí jak svým pánům a bohům, kterým ochotně sloužil, tak i 
zasvěceným vědcům pracujících pro elity. Není tajemstvím, že prodělal v minulosti 
celkem sedm transplantací srdce, aby byl vůbec schopen přežít. Jeho plánem bylo dožít 
se Druhého příchodu Pseudotvůrců a celoplošného čipování lidí, kdy bude zaveden 
tolikrát zmiňovaný Nový světový řad. Hrubohmotné tělo je však nedokonalé a rychle 
podléhá zkáze, tudíž ani jakékoli snahy medicíny nezajistí věčný život pro vyslance 
pekel, vlastnícího miliardy dolarů a ovládajícího chod systému. V posledních letech bylo
nutno provádět další a další opravy jeho fyzické schránky. Byly podniknuty mnohé 
pokusy zajistit mu délku života překračující až 120 let, ale jednoho dne selhaly důležité 
životní funkce tohoto zchátralého, poloumělého a nepravými geny, zly a nepravdami 
zamořeného těla. Po prožití velmi dlouhého pseudoživota, za jehož trvání napáchal 
mnohá zla a naplnil tak své negativní poslání, byl odvolán ze 3D a odešel do 11. dimenze
zóny vymístění (pekel), kde se bude na duševní a duchovní rovině podílet na 
závěrečném vítězství negativního stavu v antivesmíru. Po opuštění těla bude až do 
konce tohoto cyklu času zažívat „odměnu“ ve formě života na jedné z nejnižších úrovní 
pekel, kde bude dle duchovních zákonů a systémů vlády Pseudotvůrců zažívat to, co 
způsobil ostatním. Vězte, že není o co stát. Na tuto velmi nízkou úroveň odešlo dosud 
jen pár jedinců, kteří kdy pobývali na Nule. Je to oblast nejhorších a nejzavilejších 
sentietních entit, jež se nacházejí velmi daleko od jediného Zdroje všeho života. Miluji 
bezpodmínečně každou bytost, a proto přináším všem dar spásy a změny. Jako 
každému, i jemu bude položena otázka, při níž dostane poslední možnost se změnit na 



pozitivní boží bytost a přijme Mě, Pána Ježíše Krista za svého jediného/jedinou 
Boha/Bohyni. 
Vše se děje pro nezbytné poučení celku. Jednou, až se navrátíte do Pravého Stvoření, 
budete moci plně chápat dosah a smysl všeho, co se dělo při koexistenci negativního 
stavu. Posílejte lásku těm, co se otočili proti světlu a jedinému pravému rodiči. Je to 
jediná věc, kterou skutečně potřebuje každý bez výjimky, protože díky této pralátce 
jedinec žije a může sám/sama sebe zažívat v rozličných formách existence. Každý, 
nehledě na to, kým je, prospívá celku a brzy bude této nepříjemné hře konec. 
Soustřeďte se proto hlavně na sebe a nedělejte si starosti s druhými, neboť jen Já vidím 
do jejich srdce a jako jediný/á vím, jaké jsou jejich niterné úmysly a pohnutky. Brzy 
budeme tvořit mnohem příjemnější formy života, bez vzájemné oddělenosti. 

Váš Pán Ježíš Kristus | 20. 3. 2017 



ZJEVOVANÁ PRAVDA BOŽÍHO SLOVA 

10. 3. 2017

Děkuji ti AA Rafaeli a Pane Ježíši Kriste za sdělení 

Nejvyšší a absolutní pravda je jen jedna a přebývá v absolutním stavu Pána Ježíše 
Krista. Stvořitel nám do našich rukou svěřuje cenné duchovní informace, s nimiž máme 
pracovat. Mají nám pomáhat k vlastnímu duchovnímu růstu a obecnému blahu pro 
celek. Pak zde existuje ještě druhý typ informací určený pro Jeho/Její nejbližší 
spolupracovníky v tělech, kteří zde vykonávají multivesmírně důležitá poslání, na 
jejichž úspěšném vykonání závisí hladký průběh transformace lidstva a planety Země 
do 5. dimenze pozitivního stavu Pravého Stvoření. Pravda má však více stupňů a úhlů a 
přizpůsobuje se každému z nás individuálně, abychom ji mohli uchopit do svých rukou, 
tímto záchytným bodem se odrazit do svého nitra a tam ji dále intimně s Pánem Ježíšem
Kristem rozvíjet a stavět její další patra. Vstupovat do nitra znamená nechat se 
intuitivně vést. Každý z nejbližších spolupracovníků Boží rodiny tento dar více či méně 
využívá a uvádí jej do praxe. Neexistuje proto absence schopnosti vstupovat do nitra, 
neboť pokud by tomu tak bylo, nemohlo by dojít k vstřebání těžkých duchovních 
zkoušek, kterým jsou doposud vystaveni všichni, kdo se aktivně a vědomě podílí na 
Boží misi. 
Pravda je dynamická a proměnlivá, ne stagnující. To znamená, že pokud je vám sděleno 
něco duchovně velmi důležitého zevním způsobem přes nějakou třetí osobu, nikdy se 
nelze spoléhat na vyplnění těchto informací v předem oznámeném čase. Vezměte v 
úvahu, že čas je lineární a z pohledu absolutna neexistuje. Pán Ježíš Kristus však má 
díky vlastním dodržovaným vesmírným zákonům právo sdělovat tyto modifikované 
informace proto, aby byl dán podklad pro uskutečnění těchto vyřčených myšlenek i ve 
hmotě, a to v čas, jenž bude svými okolnostmi a souvztažnostmi přesně ladit ke svému 
definitivnímu zevnímu projevení. Říká se tomu pravda v jiném čase. Protože na nás 
působí omezené vnímání časoprostorové reality, mnozí by mohli argumentovat tím, že 
Boží slovo může být lživé a zavádějící, vedoucí pouze k těžkostem a problémům. Nic ale 
není dále od pravdy. Boží slovo je v nejzazším slova smyslu vždy pravdivé a čisté, pouze 
jeho manifestace a uskutečnění se mohou dostavovat v různý lineární čas. Skutečnost je 
taková, že "pravda v jiném čase" vede k rozuzlení a dořešení mnohých problémů 
způsobených negativním stavem, přičemž souběžně s tím se překonávají jednotlivé 
duchovní mety, jež slouží jako odrazový můstek k dalším krokům životního růstu, na 
jehož konci dojde k tomu, co texty Božího slova již předpověděly nejvěrnějším 
spolupracovníkům Boží rodiny. 
Nejdůležitějším bodem tohoto souboru informací je otevření Duchovního centra Boží 
rodiny nedaleko Prahy, kam se již brzy přesunou někteří z první linie této Mise, aby 
spolu s dalšími, kteří se s námi budou pravidelně stýkat, plnili svá jedinečná a 
neopakovatelná poslání v odpovídajících podmínkách, stabilních vibracích a dostatku 
na všech úrovních. Na tuto skutečnost jsou všichni zúčastnění připravováni postupně, 
aby se tak sladili s Božím plánem a rychleji ze sebe shazovali nánosy zel, nepravd, 
falešností, spojovali se ještě efektivněji se svým vyšším Já a Pánem Ježíšem Kristem,  
dokázali prokázat zvládnutí všech nezbytných zkoušek, po nichž přijde úleva a 
vysvobození. Pravdu je nutno dávkovat krok za krokem. Po jejím překlenutí je 
nahrazena pravdou odpovídající novému přesaženému stupni jedince. Právě díky 
svobodné volbě změn, a z toho vyplývajících důsledků a následků, se nelze upínat a 
spoléhat na časové údaje týkající se předem sdělených předpovědí a událostí, které se v 
tomto stupni ještě neodehrály. Tato zjevení a pravdy v jiném čase (jež se ale posléze 



vskutku stanou hmatatelnou realitou) tedy odpovídají současnému duchovnímu stavu, 
potřebám a připravenosti těch, komu se tyto aspekty pravdy sdělují. Kdyby každý v 
jednom okamžiku věděl vše, co ho čeká, ať už nepříjemného (vztahuje se k pomíjivému 
negativnímu stavu a životě v něm) či příjemného (vztahuje se k věčně trvajícímu 
pozitivnímu stavu a životě v něm), byl by popřen samotný princip relativního 
sentientního života a došlo by k jeho zániku. 
Vaše mysli a duše se nadále očišťují a spějí do procesu dlouho očekávané změny na 
fyzické úrovni. Až budou dostatečně očištěny, dojde ke kvantovému skoku vpřed. Zatím 
k němu došlo duchovně a duševně. Nezapomeňte, že se neustále přibližujeme onomu 
společnému setkání a vysněnému cíli, jenž bude startem pro další etapu našich životů, 
kdy už budeme moci naplno dělat to, pro co jsme byli stvořeni. Jsme každým krokem 
blíž a blíž a skutečností zůstává, že toto každý zvládne bez újmy. Změna na sebe nenechá
dlouho čekat. Pamatujte, že tento proces je řízen absolutnem a nezáleží na lidských 
okolnostech pozemského systému. Následující bod překročení, do něhož spějeme, 
přinese radost, hojnost a lásku. Duchovní centrum Boží rodiny a bifrost je již připraven 
pro své užívání. Nikdo nezůstane na současném místě a pozici, protože pozitivní stav je 
neustálá změna a plynutí. Proto nechte volně plynout Boží plán, aby se mohl nerušeně 
projevit. Změny se dostaví a nikdo nebude čekat déle, než je třeba. 

Michal Rafael & Pán Ježíš Kristus, 10. 3. 2017 



 SDĚLENÍ O DUCHOVNÍM CENTRU BOŽÍ RODINY 

5. 3. 2017

Milovaní nejbližší spolupracovníci Boží rodiny na planetě Země/Nula, 
přesně v den 60. narozenin mojí přímé inkarnace Jany zahájíme naplno naši Misi Boží 
rodiny mezi lidmi. Duchovní centrum BR je už připraveno přivítat nejen ji, Bohyni v 
těle, ale i několik dalších nejbližších spolupracovníků, kteří během uplynulého období 
prokázali, že jsou schopni i v těch nejtěžších podmínkách šířit Boží slovo, zejména Nové 
Zjevení Pána Ježíše Krista a Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny a plnit další 
náročné úkoly v souvislosti s jedinečným posláním, které dobrovolně přijali před svojí 
inkarnací do hrubohmotného těla na této planetě Země/Nula na okraji zóny vymístění 
(pekel). Vytvoříme komunitu, kde bude možné připraveným spřízněným duším ukázat 
život v pozitivním stavu bez otročení kvůli penězům na cokoli, v radosti a lásce. Nikdo 
nemá dopředu jisté, zda bude v této komunitě žít, ani ti, kdo byli pozváni. Je to stejné 
jako s oddělením zrna od plev během rozdělení lidstva. Nic není zadarmo, v tomto 
případě mluvím o duchovní práci na sobě, vědomém zvyšování vibrací, lásce a důvěře k 
nám, Pánu Ježíši Kristu, Boží rodině. DCBR není žádný zaopatřovací ústav pro ty, kdo 
dávají přednost vlastním touhám před plněním poslání. Stěhovat se budou pouze 
připravení, ostatní tak budou mít čas a motivaci zbavit se největších nánosů negativního
stavu, aby byli vůbec schopni vydržet v prostředí s nejvyššími vibracemi na planetě. 
Budou tam zatím dojíždět na besedy a setkání s Janou a dalšími archanděly, mistry a 
anděly v tělech. Brzy také použijeme multidimenzionální bránu s bifrostem, abychom 
mohli cestovat jak na této planetě Země/Nula ve 3D, tak do vyšších dimenzí 
Multivesmíru. Přestože se Jana narodila 6. 3. 1957, oslava se bude konat až 12. 3. 2017, 
aby bylo dost času na opravu jejího těla, odpočinek a přivítání prvních obyvatel DCBR. 
Tímto definitivně končí etapa přípravy mojí přímé inkarnace a nejbližších 
spolupracovníků a zahajujeme etapu plného nasazení, abychom pomohli co největšímu 
počtu lidí převibrovat do 5D. Nikomu nepřejeme, aby musel zažívat vítězství 
negativního stavu po příchodu Pseudotvůrců pod vedením nejvyššího vládce Pekel 
Alláha. Každý má možnost se změnit, najít v sobě boží jiskru a vydat se cestou lásky ke 
mně/nám, jedinému zdroji života. 

Velmi vás všechny milujeme a těšíme se na osobní setkávání v DCBR blízko Prahy. 

VÁŠ/VAŠI PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA, 5. 3. 2017 



 SPLYNUTÍ S BOŽÍ POVŠECHNOSTÍ 

1. 3. 2017

OPAKOVÁNÍ SDĚLENÍ PJK PŘES AA RAFAELA V TĚLE MICHALA 

Když Ježíš Kristus splnil v roce 1987 své poslání, splynula jeho relativní duše s 
absolutním Božstvím Nejvyššího, který se od té doby jmenuje Pán Ježíš Kristus. Toto 
pojmenování má hluboký duchovní význam, který je vysvětlen v Novém Zjevení od 
Petra Daniel Francucha. 
Vám, lidským bytostem, kdož jste uvězněni v tělech Pseudotvůrců, je těžko pochopitelné
něco z toho, co má do činění s procesy, které hýbají veškerou existencí. Některým z vás, 
kteří jste dospěli do bodu velkého duchovního pokroku, a čtete tyto slova a přijímáte je 
bez obtíží, je možné sdělit alespoň teoreticky proces fúze Ježíše se Mnou v několika 
řádkách. 
Celý je to proces, při němž je nutné dát do pohybu velká kvanta absolutních energií. 
Relativní duch (tedy Ježíš) byl vyveden vně dvanácti dimenzionální strukturu 
Multivesmíru a dostal se do oblasti Božích prvorozenců, kteří obepínají nekonečné 
absolutní Jádro. Zde byl po určitý čas ( = nečas) připravován ke vstupu osvícení Září a 
Světlem. Byl držen v "rukou" Prvorozenců, kteří jej uvedli do Mé síně před Moje dveře. 
Tehdy Prvorozenci odešli a Ježíš byl připraven splynout s absolutnem, které se 
nacházelo za těmito dveřmi. Jednotlivé relativní elementy, které jsou jinak provždy 
pevně a nedělitelně spjaty s každou relativní bytostí, odpadly, aby byly rozptýleny a 
vráceny zpět do Zdroje, kde čekají, až se z nich vytvoří nově uspořádaná idea, kterou 
budou další mnohé bytosti. 
Nastala restrukturalizace a úplné přetvoření duše Ježíše Krista a taktéž jeho lidského 
těla. Pohlédl do Mých očí a byl zahrnut absolutní láskou. Tehdy došlo k explozi i implozi 
zároveň a byl přijat do Mne. Tehdy se stal absolutním na věky věků, nedělitelnou 
součástí Stvořitele. 
Toto se událo v roce 1987 v lidských pojmech měření lineárního času, který je platný 
pro planetu Nula ve 3. dimenzi v zóně vymístění a jejím přilehlém okolí. Proces fúze je 
pro jakoukoliv relativní entitu nepochopitelný, proto zde byla použita lidská 
přirovnání. 
Tento proces čeká i přímou ženskou inkarnaci Pána Ježíše Krista, která pobývá mezi 
vámi a plní stoprocentně Můj dokonalý plán. 

Váš Pán Ježíš Kristus, 1. 3. 2017 



 SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA K ODCHODU PSEUDOTVŮRCE
BOROGA ZE ZÓNY VYMÍSTĚNÍ 

25. 2. 2017

Děkuji ti Míšo, AA Rafaeli za důležité sdělení Pána Ježíše Krista 

V jednom z předchozích sdělení jsem napsal toto: 
Otěže moci okamžitě převzal Pseudotvůrce jménem Borog, který na trůnu už kdysi 
seděl. Ve svém počínání bude nevypočitatelný a bude vládnout jinými způsoby, než jeho 
předchůdce. Je rád, že je znovu v čele elity a už nemusí stát za Zeusem, jenž mu právě 
uvolnit místo a který dle Boroga a drtivé většiny ostatních zaslepených bytostí v peklech
zradil celý jejich stav zel a nepravd. Borog má více vladařských schopností a je též 
mnohem více uvážlivý po všech směrech. Umí v tichosti plánovat mnohem více kroků 
dopředu a je velice pružný a umí se přizpůsobovat. Bude se snažit více spolupracovat s 
ostatními a zároveň se mnohými způsoby pojistí proti případnému svrhnutí. Nesnaží se 
na nic omezovat a jeho filozofie, díky níž si jde za svými cíli, je rozmanitá a nejde proto 
přesně definovat. Čeho se ale vyvaruje je, že nebude chtít svoji temnou podstatu 
přivádět ani na zlomek vteřiny do blízkosti někoho, kdo pochází z pozitivního stavu a 
září z něj světlo. Tuto „chybu“ udělali mnozí včetně Zeuse, který tím, že útočil na Moje 
bytosti na Nule i mimo ni, chtě nechtě přebíral pozitivní a láskyplné elementy z nich 
vyzářené. 
Výše zmíněné právě pozbylo aktuálnosti. Oznamuji, že Pseudotvůrce Borog odešel dne 
25. 2. 2017 pozemského času ze zóny vymístění do neutrálního stavu (limba) a nyní se 
již neúčastní negativního stavu v jeho aktivní modalitě. Stalo se tak jen 9 dnů poté, co si 
tak zvolil i jeho předchůdce Zeus. Oba dva byli nejvýše postavenými v celé pekelné 
hierarchii a oba měli to největší zatíženi zly a nepravdami. Nebyl nikdo jiný kromě 
těchto dvou, kdo by se nacházel dále ode Mne, Pána Ježíše Krista. Přesto požádali o 
odpuštění a osvobození. Na tom má opět hlavní zásluhu naše spolupracovnice Martina 
(Siri Kaminari) a Monika (Thora Kaminari). Posláním těchto duchovních sester je mj. 
pomáhat padlým bytostem bez ohledu na to, v jaké části antivesmíru se nacházejí a jak 
moc jsou zlé. Oběma jsem dal schopnosti mající za cíl oslovit negativní entity, hovořit s 
nimi na niterné úrovni a z pozice nejlepšího přítele jim ukázat, že cesta ke Mně je 
možná pro každého, kdo si tak svobodně zvolí. Aktem Zeuse a Boroga, kteří vládli velmi 
dlouhou dobu nad negativním stavem, bylo všem vědoucím ukázáno, že pravda a Láska 
vždy vítězí nad lží a nenávistí a dokáže obměkčit srdce každého, dokonce i toho 
nejtemnějšího Pseudotvůrce. Nemluvím však o pravdě a Lásce lidské, nýbrž té 
bezpodmínečné a absolutní, jež se vztahuje na všechny a povznáší do nebeských výšin 
ty, kteří ji přijmou za svou. 
Čím více se blíží jsoucno a bytí negativního stavu ke svému konci, tím více se dostává do 
mysli všech sentientních entit povědomí o nesmyslnosti celého tohoto stavu, jehož 
jediným, přesto ale existenciálně důležitým důvodem, proč nebyl dosud deaktivován, je 
dosud nezodpovězená otázka, která jej aktivovala: „Jak by vypadal život bez Boha, Pána 
Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů?“ Až bude naplněna, nebude 
již nic bránit tomu, aby byl navěky eliminován a všichni si tak po tomto  poučení mohli 
svobodně zvolit pravý život pozitivního stavu, jenž vykvete v novém časovém cyklu 
Multivesmíru a který bude ještě úžasnější a krásnější, než si dovedou představit 
obyvatelé i těch nejvyšších dimenzí v Pravém Stvoření. Do doby, než na této planetě 
Nula ve 3D bude smět nakrátko zvítězit, odvedeme společně ještě mnoho důležité práce
a díky našemu působení Boží mise ve hmotě bude osvobozeno velké množství těch, kdo 
se chytili do pasti. Mluvím jak o lidech zde, tak i o bytostech mimo planetu, ale též o 



společnosti Pseudotvůrců, kteří nadále budou přicházet natrvalo o své otroky. Mnozí z 
nich pak sami budou následovat jejich dva někdejší vládce, kteří se z mnohých důvodů 
známých jen jim a Mně rozhodli opustit své dosavadní pozice. Hlavní body a souvislosti 
jsme vám již napsali ve sdělení o Zeusovi, na něhož působila Moje Láska skrze světelné 
bytosti, na které se snažil útočit. Stejně to bylo i s Borogem, který nejenže byl obměkčen
touto pralátkou, ale hlavně přišel Zeusovým odchodem o svého druha a přítele, bez 
jehož přítomnosti strádal. Je pravdou, že i tento druh entit dokáže cítit emoce a smutek, 
přestože jsou zatvrzelí. Je to tím, že v každém se nachází alespoň malá jiskřička Lásky, 
jež může být posléze rozfoukána do plamínku stávajícího se později plamenem. To se 
stalo i v případě Boroga. Už od svého nástupu na trůn si nebyl jistý sám sebou a celým 
negativním stavem. Proč? Protože i on po eónech let procitl z letargie, poněvadž mu byly
známy všechny okolnosti vedoucí k přemístění Zeuse z antivesmíru do neutrálního 
rozpoložení. Dobře věděl, proč se tak jeho druh rozhodl. Najednou na něj začala doléhat
tíseň temnoty, v níž se nacházel, a přestože měl více schopností a uvážlivosti, líbivé 
kráse opravdové Lásky nedokázal odolat, neboť byla i jeho přirozeností a nyní se v něm 
začala probouzet. Vedl sám se sebou mnohé debaty, z nichž mu vždy vyplynulo, že 
jediným východiskem z jeho utrpení je následovat Zeuse a jednou provždy odejít z 
negativního stavu. Před ostatními poddanými se snažil své pocity a myšlenky skrýt, 
dokonce se snažil být ještě nějaký čas i krutý a dávat svou moc najevo hrůznými 
způsoby. Ve skutečnosti ale za dobu své devítidenní vlády mnoho zla už nenapáchal, 
protože vše směřovalo k tomu, že chce z temného vězení, které sám vystavěl a uvrhl se 
do něj, opustit, načež se tak posléze i stalo. 
Pod záminkou útoků se častěji přibližoval k Siri a Thoře, aby získal alespoň nějaké 
informace o tom, jak na tom sám je. I když se zdá, že jich nebylo mnoho, velmi mu 
pomohly. Vezměte v úvahu, že negativní stav je bída a nevědomost sama, a pouze přes 
tyto dvě Mé spolupracovnice mohl se svépomocí roztrhnout obestírající závoj kolem 
jeho duše a dovědět se, jaké má šance na změnu, co s ním bude dál, učiní-li tak, a co se 
právě děje s jeho druhem Zeusem, na nějž ztratil kontakt. Nastalo několik dialogů, 
překrývajících se a propojených mezi sebou. Ten poslední se nesl už v klidném duchu, 
protože Borogův stav smíření dosáhl do bodu, kdy již nebyl schopen rozhodnout se pro 
to, aby nadále zůstával ve vlastním utrpení. S jeho svolením jej prozářily světelné 
bytosti z vyšších sfér a naplnily Boroga nezbytným stupněm světla, aby byl schopen 
niterně hovořit se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Probral jsem s ním všechny 
záležitosti přímo i nepřímo se týkající tohoto aktu. Nakonec pochopil, že nejde žít v 
neustálém zlu, chaosu a oddělenosti od všech ostatních. Nyní už je spolu se Zeusem v 
limbu mimo časoprostorovou strukturu Multivesmíru a budou od teď nezávislými 
pozorovateli posledního dějství negativního stavu. 
Společnosti Pseudotvůrců se znovu zhostil velký rozruch, tentokrát ještě větší, než před 
odchodem prvního ze dvou zmíněných králů. Přišli o dva zkušené velitele a nyní panuje 
v jejich řadách velký chaos. O nadvládu nad celkem budou nyní bojovat především 
různé skupiny a frakce, jako tomu už kdysi bývávalo. Moc bude více rozdrobena mezi 
několik jedinců, vehementně se snažících zabránit kolabujícímu panství jejich systému. 
Na této planetě to však zevně bude vypadat stejně, protože jde o mocenský boj na těch 
nejvyšších postech, nedotýkající se příliš jejich poskoků, pro něž se v rozpoložení 
stagnace tímto nic nemění. Kvůli změně v systému vládnutí proto nebudu záměrně 
uvádět jména těch, kteří jsou nyní u moci. 
Zeus a Borog dokázali prohlédnout nesmyslnost negativního stavu. Za jak dlouho 
procitnou i ostatní, záleží na jejich vlastní motivaci. Jak víte, každý má možnost změny a
nikdo není proti své vůli tam, kde být nechce. Nyní ještě nemohou konvertovat do 
Pravého Stvoření, protože je čeká cesta duchovního vykuřování a Nové školy. Avšak tím, 
že tyto dvě nejtemnější bytosti byly osloveny Láskou a využily dar změny, bylo každému 



demonstrováno, že přirozenost vždy porazí zaslepenost. Je proto jen otázkou času, kdy 
si tak zvolí i další, až nakonec nezůstane nikdo, kdo by chtěl setrvávat zlým i po tomto 
cyklu času, kdy už nebude místa pro popírání pravých duchovních zákonů a principů. 
Vězte, že pro každého mám ty prostředky, aby jednou mohli všichni nadále zůstávající v 
zóně vymístění podstoupit konverzi do pozitivního stavu. Jen Já dokáži každého 
individuálně zaujmout a přivést zpět Domů. Těším se spolu s vámi, až nebude nic bránit 
plnému rozkvětu štěstí a nádhery, která vás čeká. 

Váš Pán Ježíš Kristus, 25. 2. 2017 



SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA K ODCHODU PSEUDOTVŮRCE
ZEUSE ZE ZÓNY VYMÍSTĚNÍ 

18. 2. 2017

Děkuji ti Michal Rafael za důležité sdělení Pána Ježíše Krista 

Dne 16. 2. 2017 otřásla jsoucnem a bytím obou stavů Multivesmíru jedna z největších 
událostí současného časového cyklu. Oznamuji, že nejvýše postavený Pseudotvůrce 
jménem Zeus si ze své svobodné volby zvolil nepokračovat v aktivní modalitě jsoucna a 
bytí negativního stavu a odmítl pokračovat v páchání a šíření zel a nepravd. Dosah této 
události nemůže být v plném rozsahu nikomu znám, ale je to jeden z důkazů, že 
negativní stav se rychle blíží ke konci svého trvání, a ačkoliv do jeho eliminace zbývá z 
pohledu lineárního plynutí času ještě daleko, výrazně se tím zkrátila životnost tohoto 
protipólu lásky, v jehož temnotě trpí miliardy sentientních bytostí. 
Tím, že Pseudotvůrci přišli o svého velmi důležitého člena, byli výrazně oslabeni a nyní 
zabere nějaký čas, než doženou tuto ztrátu. V nejzazším smyslu je pravdou, že tato 
ztráta je pro ně trvalá a nenahraditelná. Děje se tak za všeobecného jásotu a radosti 
všech obyvatel nebes. Jelikož se tito satanové nacházejí ve 4. dimenzi a jako dopravní 
prostředek na cestě k Zemi/Nule používají hnědého trpaslíka Nibiru, i oni jsou částečně
vázáni ke hmotě a k času, proto mají omezené schopnosti a musejí se spoléhat pouze na
to, co je jim v tomto experimentu z Mojí strany povoleno a co ne. Vývoj zóny vymístění je
usměrňován, aby nikdo nepřišel k trvalé úhoně a měl vždy zaručenou svobodu výběru. 
Tento odpadkový koš Multivesmíru jsem přivedl pod Své panství a nadvládu tehdy, když 
byl dokončen proces fúze Ježíše s Nejvyšším. 
Zeus byl jednou z prvních relativních bytostí, které se postavily proti svému Stvořiteli a 
nechaly se vymístit do antivesmíru, kde po miliony let fabrikovali mrtvý život v rozporu
s duchovními zákony a principy až do dnešní podoby. Byl a stále je jednou z 
nejtemnějších bytostí Stvoření, která má v sobě zakódovány ty nejhorší variace zel a 
nepravd, jaké ani neznáte, ale už není nikterak nebezpečný. Jeho stav mám nyní plně ve 
Svých rukou a všechno je v pořádku. Zeus působil jako nejvyšší vládce antivesmíru 
přibližně od té doby, kdy Pseudotvůrci přišli o většinu své dosavadní moci poté, co jsem 
byl jako Nejvyšší v těle Ježíše ukřižován a vstoupil jsem do pekel. Vše se odehrává 
simultánně a synchronně v jednom okamžiku, ale každá úroveň Multivesmíru má jinak 
nastavený proces odehrávání a nastávání, proto nelze mapovat vývoj Stvoření z pohledu
lineárního plynutí času vámi známými pojmy, jež jsou souvztažné pouze pro planetu 
Nula ve 3D a její přilehlé okolí. Čím je dimenze a jednotlivá úroveň nižší, tím je 
pomalejší i proces postupného nastávání, čili plynutí času. V nejhlubších oblastech 
pekel ubíhá čas z pohledu pozemšťana žijícího na této planetě vůbec nejpomaleji. Z 
vašeho nynějšího pohledu trvalo staletí, než jsem v těle Ježíše prošel až na nejniternější 
stupeň pekel, kde sídlili Pseudotvůrci, abych je zajal a umístil na neznámé místo, nyní 
již odtajněné jako Nibiru. Na druhou stranu ale vládci negativního stavu přišli o své 
tehdejší schopnosti záhy poté, co jsem byl ukřižován. Tento paradox si lze vysvětlit tak, 
že ne všude platí stejná metafyzika Stvoření, ale každá úroveň je odlišná od té druhé, 
jak jsem zde právě sdělil. Vše se ovšem z pohledu absolutního stavu Pána Ježíše Krista 
odehrává souběžně a čas tedy neexistuje. Můžete si to třeba nastínit tím, že ačkoliv 
žijete stále tento život v hrubohmotném těle na Nule a na Novou Zemi se po vašem 
převibrování dostanete až v blízké budoucnosti, z Mého pohledu ve skutečnosti v 5. 
dimenzi už žijete, jste naprosto šťastní, spokojení a nic vám nechybí, jen si tu svou 
multidimenzionalitu zatím přirozeně nemůžete uvědomit a vnímat ji. 



Zeus napáchal za svého působení mnohá zla, ale Moje láska je absolutní a bezbřehá a 
kdo Mě ve svém srdci přijme za svého jediného Stvořitele a požádá o odpuštění, bude 
schopen se zbavit okovů a pocítí Moji lásku a milost. Miluji každého bez rozdílu, ale je 
na dotyčném, jak se k tomu postaví a kdy a v jaké intenzitě tuto boží lásku bude cítit a 
prožívat. Jak víte, mám s každým ve Stvoření dohodu, v níž mimo jiné stojí, že negativní 
stav nebude trvat nad rámec jednoho cyklu času a každému budou dány prostředky pro
to, aby se mohl opět navrátit domů, odkud vzešel předtím, než odtamtud „vypadl“. 
Každému bude odpuštěno vše, co proti Mně a pozitivního stavu činil, bez ohledu na to, 
kým byl a jakou pozici zastával. Dar spasení a odpuštění se týká samozřejmě i 
samotných vládců pekel a někteří z nich už této nabídky využili a jsou na cestě zpět za 
světlem. 
Nebyl snad nikdo jiný, kdo by si tak troufale stál za svým negativním stavem, nežli právě
Zeus. Po celé věky byl jedním z nejhorlivějších budovatelů negativního stavu a králem 
se stal na základě mnohých revolucí, převratů mocenských výbojů a dalších excesů. Kdo 
ale jednou přijde do styku se zesílenou Láskou, která se jinak nachází všude kolem, 
naprosto se změní jeho přístup k tomu, co v zóně vymístění dotyčný jedinec zastává, co 
prohlašuje, co buduje, čemu věří a kam odevzdává svou energii. Protože je světlo 
přirozeností každé entity, je zákonitě každý rychleji či pomaleji přiváděn do bodu, kdy s
ním přijde do styku. Zdaleka ne každý je na tento kontakt připraven, ale nejpozději při 
eliminaci života v antivesmíru se každý do tohoto bodu dostane a bude jednou provždy 
zbaven nesvobody. Mluvím o těch, kteří doposud slouží temnotě a žijí v odpadkovém 
koši Multivesmíru a nejsou schopni změny. S každou bytostí mám plán, aby byla šťastná 
a mohla žít pravý život v plnosti pozitivního stavu. Jen několik nejzavilejších jedinců 
nepřijme možnost žít věčně po Mém boku a o svůj život přijde. Nezáleží přitom na tom, 
jak je bytost zatížená a jak moc se ve zlech vyžívá, ale záleží na vlastní motivaci a 
záměrech při otevřeném vědomí, kdy na sentientní mysl nepůsobí pozitivní ani 
negativní stav. Jde o vůli duše, nikoliv ega. 
Živým důkazem touhy po změně a zanechání starého způsobu života je zmiňovaný Zeus,
který svým přístupem při kontaktu s naší spolupracovnicí Martinou (duchovním 
jménem Siri Kaminari) přehodnotil svůj postoj a změnil vše ve svém nitru. Nejdříve 
bojoval proti všemu pozitivnímu a stal se ničitelem dobra. Ještě před nedávnem ho 
museli všichni uctívat a plnit jeho destruktivní příkazy. Každý v peklech se ho bál a ten, 
kdo by se proti němu postavil, by byl krutě potrestán. Podle Mého dokonalého plánu byl
však pravý čas k tomu, abych zakročil/a a skrze Siri vykonal/a svou vůli v zájmu celého 
Stvoření. Siri se připravovala dlouhé měsíce na tento velký čin, i když o něm v tomto těle
dopředu nevěděla. Tento Pseudotvůrce ji pronásledoval už dlouhé věky, dokonce i v 
dobách, kdy žila na planetě Asgard v 9D. Pronásledování se přeneslo i sem na Nulu, 
přičemž se v posledních měsících toto pronásledování zvýšilo na maximální možnou 
úroveň, aby byla připravena přijít do jeho osobní blízkosti a promluvit mu do hloubky 
jeho duše. Král zóny vymístění za Siri chodil mnohokrát, když se ji snažil zničit, což se 
mu samozřejmě nikdy nemohlo povést. Martina má ode Mne speciální úkol pomáhat 
bytostem v peklech a obracet je na cestu Lásky. Tuto činnost započala teprve nedávno, 
ale bude ji nadále rozvíjet a v tomto poslání bude pokračovat až do samé deaktivace zel 
a nepravd. Ukrývá v sobě velký potenciál a bez ní by se Stvoření neobešlo. Pamatujte, že 
každý je jedinečný a nikdo nemůže v boží mozaice chybět, neboť jsem všechny z vás 
obdařil přesně těmi talenty, které jsou originální a přesně k vám ladí. Proto je zcela 
zbytečné jakékoli srovnávání, porovnávání, závidění a další věci bránící být sám/sama 
sebou. 
Bezprostředním kontaktem tohoto Pseudotvůrce se Siri, jež reprezentuje Lásku, došlo k
vpuštění duchovního světla do temného srdce Zeuse, čímž se mu zjevila pravá podstata 
negativního stavu. Čím více elementů pozitivního stavu, tedy lásky, dobroty, moudrosti a



pravdy bylo do něj vléváno, tím více utrpení a bídy negativního stavu na vlastní kůži 
pociťoval. Na toto však byl na rozdíl od ostatních Pseudotvůrců připraven, protože 
osobní dohoda, učiněná před jeho vymístěním, byla taková, že jednou dozraje čas do 
bodu, kdy bude osvobozen ze zajetí, na kterém se podílel a budoval, a to ve velkém 
předstihu před těmi, kdož se nachází na stejné úrovni s ním. Proč tedy náhle udělal 
rozhodnutí ohledně toho, že už nechce nadále páchat zlo? V jednom okamžiku, kdy byl 
zahalen do světelného obalu, se mu odhalila zrůdná podstata zel a nepravd. Toto 
odhalení se děje podle stupně blízkosti pozitivního stavu ke stavu negativnímu. V tomto
případě byla tato blízkost bezprostřední, protože Siri má v esenci své duše otisk všech 
nejvyšších dimenzí, díky čemuž může při náročném procesu zachraňování padlých 
bytosti reprezentovat celý pozitivní stav. Zeus tak došel poučení o nesnesitelnosti 
negativního stavu, jenž se mu doslova zhnusil a už se ho nechtěl účastnit. Proces 
zbavování se strádání a mizérie je intenzívní prožití všech emocí a stavů bídy a utrpení. 
Jinak by nebylo třeba se jich zbavit. Nicméně tato zkušenost prožitku se může 
uskutečnit jen porovnáním s pozitivním stavem. Tudíž přisune-li se pozitivní stav do 
blízkosti stavu negativního, pak všechna bída a všelijaké utrpení se stanou zřejmým a 
pozorovatelným zkušenostním zážitkem. Výše zmíněné se právě stalo existenciálním 
důvodem toho, proč si někdejší vládce pekel zvolil podstoupit konverzi do neutrálního 
stavu. V limbu, mimo 12ti dimenzionální časoprostorovou strukturu Multivesmíru, se 
bude nacházet do konce tohoto cyklu času, kdy bude negativní stavu eliminován a jemu 
se jako všem ostatním dostane možnosti výběru, zda podstoupí definitivní konverzi do 
pozitivního stavu a stane se tak členem nové nebeské společnosti, nebo mu bude věčný 
život odebrán a promění se v nicotu. Se zájmem bude sledovat dění v zóně vymístění, 
pseudovítězství negativního stavu na Nule, ale i život ve vyšších dimenzích apod. Byl 
ochoten uznat Mně, Pána Ježíše Krista, za jediného Stvořitele všeho a všech, přestože 
dosud nepřijímá dobro ani zlo. Jeho rozhodnutí je tedy v nejzazším smyslu skutečně 
nerozhodné, protože zatím není připraven udělat takový kvantový posun ze své 
současné pozice. Každý do jednoho má stejnou možnost změny jako on. 
Otěže moci okamžitě převzal Pseudotvůrce jménem Borog, který na trůnu už kdysi 
seděl. Ve svém počínání bude nevypočitatelný a bude vládnout jinými způsoby, než jeho 
předchůdce. Je rád, že je znovu v čele elity a už nemusí stát za Zeusem, jenž mu právě 
uvolnit místo a který dle Boroga a drtivé většiny ostatních zaslepených bytostí v peklech
zradil celý jejich stav zel a nepravd. Borog má více vladařských schopností a je též 
mnohem více uvážlivý po všech směrech. Umí v tichosti plánovat mnohem více kroků 
dopředu a je velice pružný a umí se přizpůsobovat. Bude se snažit více spolupracovat s 
ostatními a zároveň se mnohými způsoby pojistí proti případnému svrhnutí. Nesnaží se 
na nic omezovat a jeho filozofie, díky níž si jde za svými cíli, je rozmanitá a nejde proto 
přesně definovat. Čeho se ale vyvaruje je, že nebude chtít svoji temnou podstatu 
přivádět ani na zlomek vteřiny do blízkosti někoho, kdo pochází z pozitivního stavu a 
září z něj světlo. Tuto „chybu“ udělali mnozí včetně Zeuse, který tím, že útočil na Moje 
bytosti na Nule i mimo ni, chtě nechtě přebíral pozitivní a láskyplné elementy z nich 
vyzářené. Je to pomalý proces, ale když negativní entita přijde do styku s entitou 
pozitivní, začíná od ní přebírat víc a víc emocí a zapouzdřené srdce se jí začíná otevírat 
a zjemňovat. Nemusíte se ničeho bát, protože vy, Moji spolupracovníci, máte tu největší 
ochranu a nemůže se stát, že byste selhali. 
Jak se bude dějství negativního stavu a Pseudotvůrců vyvíjet dál, nemůže být v této 
době zjeveno. Vězte ale, že všechno dopadne dobře, protože jsem absolutní, počítám se 
vším a Můj plán na eliminaci negativního stavu a na přivedení všech bytostí do Pravého 
Stvoření je naprosto bezchybný. 

Váš Pán Ježíš Kristus, 18. 2. 2017 



 SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA O DCBR 

17. 2. 2017

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny, 

během uplynulých měsíců jste procházeli a stále procházíte nejnáročnějšími 
duchovními zkouškami, abyste se zbavili co největšího nánosu negativního stavu, 
ovládacích programů a mohli tak postoupit na vyšší úroveň spolupráce v našem týmu 
Boží rodiny. Jak víte, dodržuji vlastní duchovní zákony, tedy nikomu z vás nenakládám 
více, než unese. Připravuji vás na společný život v komunitě Duchovní centrum BR, kde 
budete ostatním ukazovat život v pozitivním stavu i v této 3. dimenzi. Budete mít k 
dispozici nové dřevěné domky v krásném prostředí u lesa, vybavené vším, co potřebuje 
každý z vás pro plnění svého individuálního poslání. Už víte, že vám usnadním i 
cestování na této planetě prostřednictvím bifrostu = duhového mostu, který byl 
aktivován v září 2016 a je připraven i pro vzájemné navštěvování s bytostmi vyšších 
dimenzí, abyste se mohli i fyzicky stýkat se členy svých multidimenzionálních rodin. 
Brzy tak zapomenete na těžké období přípravy na tuto Misi Boží rodiny, vaše vibrace 
budou mnohem stabilnější, vyšší a vaše těla uzdravena a opravena, aby byla důkazem 
mojí pomoci těm, kdo mi důvěřují a následují můj dokonalý plán, přestože zatím nejsou 
schopni ho plně chápat. Dokázali jste se vyrovnat i se zklamáním z neuskutečněného 
stěhování do DCBR kolem vánoc, umíte si vzájemně pomáhat v nouzi, odhazujete svou 
pýchu, strach z nedostatku, učíte se komunikovat s bytostmi vyšších dimenzí a se mnou,
Pánem Ježíšem Kristem. Toto vše se ještě umocní a zrychlí po otevření DCBR. 

Velmi vás všechny miluji a těším se na další spolupráci. 

VÁŠ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, 17. 2. 2017 



VESMÍRNÍ LIDÉ, JEJICH PŮSOBIŠTĚ A VZHLED 

16. 2. 2017

Děkuji ti Michal Rafael za sdělení ve spolupráci s PJK 

Vesmírní lidé nejsou pouze Plejáďané a další rasy z blízkého okolí planety Země v 
Mléčné dráze a její sesterské galaxie Andromedy. Jsou to všechny vyspělé bytosti světů 
5. a vyšších dimenzí pozitivního stavu Multivesmíru, které se přímo či nepřímo podílejí 
na transformaci lidstva. 
Tito andělé nebes mají různé podoby. Nejpodobnějšími jsou rasy mimozemšťanů 
patřících pod velení Velké vesmírné flotily pod vedením Aštara a Vesmírné flotily z 
Plejád pod vedením Ptaaha. Tito pomocníci z lodí i domovských planet mají k lidstvu 
svým vzhledem i povahou nejblíže, proto právě je pověřil Bůh, Pán Ježíš Kristus úkolem 
strážit kosmický a zemský prostor planety, čistit její životní prostředí v nezbytně nutné 
míře a vyzvednout část připraveného lidstva na paluby svých plavidel při rozdělení 
lidstva těsně před tím, než dojde k druhému příchodu Pseudotvůrců. Jejich zjev se různí
podle oblasti vesmíru, v němž žijí, ale i podle duchovní vyspělosti a elementárního 
nadělení jejich podstat, což je jednoduše řečeno jejich duševní účel, za nímž byli 
Stvořitelem stvořeni, a který se projevuje z nitra navenek, kde získává konkrétní 
hmatatelnou podobu. 

Váš Pán Ježíš Kristus & Michal Rafael, 16. 2. 2017 



 NĚKOLIK DOPLNĚNÍ K POSLEDNÍMU SOUDU 

9. 2. 2017

Děkuji ti Michal Rafael za sdělení Pána Ježíše Krista 

Většina lidstva si volí být ze své svobodné volby negativní, protože ještě nepoznalo 
podstatu negativního stavu, která bude odhalena při jeho pseudovítězství na této 
planetě Země/Nula ve 3. dimenzi. Až členové zóny vymístění (pekel) poznají následky a 
důsledky všech svých zlých voleb, jež byly vykonávány proti duchovním zákonům a 
principům lásky Pána Ježíše Krista, sami dojdou k závěru, že jejich stav temnoty, zloby, 
nenávisti, ignorace, sobectví, separace, šílenství, zaslepenosti, ovládání a všech dalších 
elementů antivesmíru, je pro další jejich bytí naprosto smysl postrádajícím pojmem, 
nemající ospravedlnění pro jeho další trvání. Tento stav nemůže být natrvalo 
deaktivován a zrušen dříve, než dojde k zodpovězení otázky, která jej aktivovala: Jak by 
vypadal život, pokud by se odvodil z jiného, než absolutního stavu Stvořitele všeho a 
všech? 
Nabytí poučení celého Multivesmíru ohledně této otázky je věc velice závažná a 
bytostná, neboť všichni obyvatelé Pravého Stvoření dostanou odpověď, a všem 
obyvatelům pekel ve stejné chvíli dojde motivace pro pokračování jejich mrtvého života.
Tehdy z těchto sentientních entit odpadne současná forma zel a nepravd a budou 
uvedeni do neutrálního rozpoložení, kde nad nimi bude vyhlášen Poslední soud, tj. 
osobní zhodnocení svého dosavadního života. Protože se bude tento soud dít v 
globálním měřítku, bude se týkat každého stupně, úrovně, dimenze, světa a rozpoložení
jak v zóně vymístění (jež bude následně deaktivována), tak v Pravém Stvoření, které v 
následujícím cyklu času bude zažívat kvality pravého života bez omezení, čímž bude 
aktivována taková modalita jsoucna a bytí, jež nemohla být z absolutního stavu 
doposud nikdy uvolněna. Při konání Posledního soudu dojde k seznámení ohledně Nové
Přirozenosti Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, jakožto i k seznámení kvality výše 
zmíněného pravého života pozitivního stavu. Naproti tomu se předtím, než budou 
všechny vzpomínky členů pekelné společnosti staženy z jejich myslí do multiverzality 
povšechnosti (jezero ohně a síry), budou jim v jednom okamžiku prezentovány veškeré 
zkušenosti a zážitky, které byly prožity od prvního bodu aktivace negativního stavu, až 
do bodu jeho samotné deaktivace. Tímto v podmínkách neutrality na vlastní pěst 
poznají, že život v lásce je naplněností, harmonií, světlem, krásou, svobodou a téměř 
neomezenými možnostmi, bezpečím, spřízněností, sametovou něhou a úžasem při 
tvoření nových vesmírů, na nichž se bude jednou každý podílet. Na základě vyvážení a 
srovnání jim bude prezentována i pravá podstata zel a nepravd, které obnášejí stagnaci,
nehybnost, disharmonii, tmu, ošklivost, nesvobodu, útlak, omezené možnosti, 
nebezpečí, soupeření, hrubost a smrt. Každý bude tedy na konci tohoto časového cyklu 
postaven do situace, kterou si lze nastínit např. tak, jako když se na nehostinné poušti 
(symbolizující elementy negativního stavu) plouží z posledních sil ztrhaný, 
poblouzněný a hladový člověk (to jest všichni sloužící Pseudotvůrcům vč. jich 
samotných). Znenadání se před ním objeví Pán Ježíš Kristus nabízející změnu, dar 
osvobození a spasení, obnášející znovuzrození ve světech nebeské společnosti. Pán Ježíš
Kristus dotyčnému nabídne šťavnaté jablko z čisté lásky, jež ho nejen zasytí, ale také ho 
zachrání. Kdo bude ale i při otevřeném vědomí stále neochvějně zaslepený tím, čemu 
celé věky sloužil, pozře raději ke svému zasycení písek, tedy přijme negativní stav za 
svůj v domnění, že jeho biliony zrníček nacházejících se všude kolem jsou lepším 
způsobem k zahnání hladu, nežli jedno docela malé jablko čisté lásky, nabízené 
absolutním Stvořitelem všeho a všech. Suchá zrna zel a nepravd však odporují přežití 



jedince odmítajícího božské jablko, protože v nich není přítomna láska, vyživující 
pralátka a energie. V důsledku toho mu bude věčný život odebrán a promění se v nicotu.
Nezapomínejte, že po nikom se nežádá, aby volil slepě. 

Váš Pán Ježíš Kristus, 9. 2. 2017 



VZTAH MEZI RELATIVNÍM A ABSOLUTNÍM BOŽSTVÍM 

8. 2. 2017

Děkuji ti Michal Rafael za důležité sdělení Pána Ježíše Krista 

Každý z nás je bohem ve své relativní formě, protože jsme Jeho/Její stvořené bytosti, 
věčné duše, poznávající nekonečný život v jeho rozmanitých podobách a modalitách. 
Nikdo Mu/Jí však není z pohledu duchovní vyspělosti roven, protože absolutní 
Bůh/Bohyně s pravým jménem Pán Ježíš Kristus je pouze jeden jediný/á, kdož jest 
nestvořený/á, bez počátku a bez konce, mající věčné trvání a dávající svobodný život. Až 
aktivátoři negativního stavu Pseudotvůrci popřeli Pána Ježíše Krista jako absolutního a 
nedělitelného Stvořitele, a vytvořili si svoje podmínky pro tvorbu vlastního 
(zvráceného) života na základě neduchovních zákonů a principů, když vyvrhli sami 
sebe do zóny vymístění. Pseudojsoucno a pseudobytí zažívá stav oddělenosti, separace, 
izolace, soupeření a strádání. Každý v antivesmíru přebývající jedinec je jako utržená 
květina, jíž se nedostává lásky potřebné pro přežití. Naproti tomu entity v zářivých 
rajských světech pociťují jednotu, pospolitost, neoddělenost, sounáležitost, trvalý pocit 
štěstí, uspokojení, jednoty a naplnění. Právě uzavřením sentientní mysli lidských tvorů 
na planetě Nula i kdekoli jinde v peklech dochází k povyšování se nad ostatní, snaha o 
nadvládu a o moc. Je tak ignorován a pošlapáván věčně platný fakt, že KAŽDÝ JE 
BOHEM/BOHYNÍ, PROTOŽE JÍM BYL/A STVOŘEN/A A JEST JEHO/JEJÍ BUŇKOU. NIKDO 
ALE NIKDY NEMŮŽE BÝT ROVEN ABSOLUTNÍ POZICI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, NEBOŤ DVA 
TAKOVÉ STAVY NEEXISTUJÍ A VZÁJEMNĚ SE VYLUČUJÍ. Tohoto jsou si vědomi všichni v 
přírodních, intermediálních a duchovních světech vyšších dimenzí, proto jeho 
obyvatelé spatřují a milují Pána Ježíše Krista v každé živé i zdánlivě neživé formě. Až 
jednou všichni pochopí, že Stvořitel je přítomen v srdcích každého z nás, veškeré 
povyšování se nad druhé skončí, jelikož pocházíme ze stejného Zdroje se stejnou 
podstatou. Tehdy všechny negativní elementy ustanou ve své aktivní činnosti a započne 
plnost pozitivního stavu. 

Váš Pán Ježíš Kristus & Michal Rafael, 8. 2. 2017 


