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SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY O VÁNOCÍCH 

23. 12. 2019

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. 2019  



STARÉ KONČÍ A NOVÉ ZAČÍNÁ (4. ČÁST): BRÁNY DO RÁJE
OTEVŘENY

29. 11. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

přestože jsme v závěru předchozí části této minisérie uvedli, že v psaní Božího slova 
budeme pokračovat na Nové Zemi, události posledních týdnů si vyžádaly transmisi ještě
jednoho sdělení. 
Podzim 2019 se nesl ve znamení pokračujících změn, k jejichž uskutečnění přispěla 
velkým dílem duchovní práce v terénu. Vytváření nehmotných portálů pro konverzi 
padlých bytostí do limba a odtud do pozitivního stavu se vůbec poprvé účastnila s 
vybranými božími představiteli i Bohyně Jana. Tyto brány do limba a odtud do 
pozitivního stavu bylo potřeba ustanovit ještě před zahájením Mise Boží rodiny z Nové 
Země, aby byl položen základ pro úspěšný exodus entit ze zóny vymístění a aby došlo k 
dotvoření všech předpokladů pro propojení této planety s pozitivním stavem, ze 
kterého se budeme do této reality fyzicky navracet až do rozdělení lidstva. 
Jedním z nejdůležitějších počinů byl vznik největšího portálu na Slovensku ve městě 
Martin, kde se Jana setkala s několika spolupracovníky, s nimiž strávila v energii lásky a
souznění podstatnou část dne a večera. Interuniverzální nehmotná brána byla 
vytvořena o půlnoci, tedy na konci starého a začátku nového dne. Důvodem tohoto 
specifického času bylo zlomení moci temnoty nejprve v srdcích těch, kdo se nyní 
vědomě rozhodnou přijmout Pána Ježíše Krista, v budoucnu i v nitrech všech ostatních. 
Někteří z nich sice setrvají v antivesmíru až do konce cyklu času, avšak ani to nezabrání 
jejich spasení od mrtvého života. Při tomto procesu došlo i k posílení kolektivní duše a 
vědomí slovenského národa, do kterého jsem vlil/a vysoký příliv své lásky, jež v 
následujících letech do rozdělení lidstva povede připravené členy tohoto státu k přijetí 
mé Nové a Nejnovější přirozenosti. 
Dalším milníkem se o několik dnů dříve stal výjezd Bohyně a našich představitelů do 
příhraničního saského města Bad Schandau, kde na nábřeží Labe došlo ke vzniku 
největší brány pro padlé bytosti na území Německa. Hned během prvních chvil jeho 
fungování jej využilo tisíce entit a další stále přibývají. Tento skutek také výrazně 
dopomůže k budoucímu očištění duchovního vědomí zatíženého germánského národa 
a povede ke konverzi všech bytostí, které byly nebo stále jsou spjaty s jeho fungováním 
a vědomě slouží temné straně. Místo v Bad Schandau se propojilo s portály u měst Furth
im Wald a Markneukirchen, kde představitelé Pána Ježíše Krista Boží rodiny vykonali 
potřebný díl duchovní práce už před mnoha měsíci. Vzájemné spojení těchto míst mimo 
jiné zajistí šíření světla a duchovní osvěty mezi připravené jedince nejen na území 
Německa, ale i v rámci podstatné části západní Evropy, kterou také budeme v nových 
tělech navštěvovat. 
Během přípravné fáze této Mise, nejvíce v průběhu uplynulého roku, vytvořili moji 
spolupracovníci v Česku a na Slovensku, výjimečně i na území sousedních států, značné 
množství podobných míst. Portály se nacházejí v řadě krajů, vzhledem k bývalému 
působení určitého okruhu mých nejbližších spolupracovníků je ovšem jejich největší 
koncentrace na území jihozápadních, severozápadních a severovýchodních Čech, 
zejména v polohově periferních oblastech. Jedním z nejvýznačnějších je i portál v 
Rakovníku a především v Ústí nad Labem, který je druhým největším na světě a 



doplňuje a posilňuje tak světelnou síť výstupních mezidimenzionálních bodů ze zóny 
vymístění skrze planetu Nula do limba a dále do pozitivního stavu. 
Dne 27. 11. 2019 vycestovala Bohyně Jana se svými šesti nejbližšími představiteli Pána 
Ježíše Krista Boží rodiny do hlavního města za účelem vytvoření největšího portálu na 
světě, který vznikl na III. nádvoří Pražského hradu v době, kdy zvony na katedrále sv. 
Víta odbíjely pravé poledne. Před tímto činem zde existoval mohutný portál 
Pseudotvůrců a Renegátů, kteří zde měli již dlouhá staletí jednu ze svých dominantních 
základen, prostřednictvím níž spravovali temné panství a s jejíž pomocí lépe ovládali 
státníky v podobě králů a prezidentů. Zdejší obelisk s pyramidálním vrcholem vztyčený 
v roce 1928 pak ještě zesílil přívod negativních energií ze zóny vymístění a její 
rozlévání do širokého okolí. Přítomnost mojí ženské podstaty a božích představitelů 
uzavřela tento nehmotný vír a nahradila jej už zmiňovaným největším světelným 
portálem na světě, který je propojen se všemi ostatními branami nejen v této zemi. Toto
místo od nynějška slouží nejen jako nejdůležitější cesta pro padlé bytosti, jež mohou při
svém návratu domů využít nepřeberného množství podobných míst i jinde, ale je 
zároveň stěžejním bodem, odkud jsou přiváděny a dále rozváděny vysokovibrační boží 
energie vycházející přímo ode mne, Pána Ježíše Krista, který/která přivádím tyto 
láskou nabité elementy do zóny vymístění a na planetu Nula prostřednictvím 
centrálního galaktického slunce. Tyto energie, jež sem budou proudit až do rozdělení 
lidstva, pomáhají oddělovat zrno od plev, kdy se láskyplní lidé stávají ještě 
láskyplnějšími a spící, zatvrzelí, egoističtí a arogantní lidé, ze svobodné volby dávající 
přednost negativnímu stavu, se stávají ještě negativnějšími. Druhý portál, který se 
propojil s tím na Hradě, vznikl na Vyšehradě o několik hodin později. Zde došlo k 
posílení kolektivního vědomí národa, ke spojení jeho očištěné esence s Novým 
Vesmírem a Novou Zemí, kde je celosvětovým jazykem právě čeština, ale také k 
vysvobození řady duší slavných osobností pochovaných na zdejším hřbitově. Při této 
poslední práci v terénu asistoval Bohyni a šestici nejbližších představitelů historicky 
nejvyšší počet spolupracovníků z různých koutů Stvoření, kteří se na tomto procesu 
podíleli z pozice duchovního a intermediálního světa. Na této práci se různým 
způsobem podíleli také všichni ti, kdo jsou s námi spojeni na hmotné úrovni a přijímají 
první i druhou dávku Nového zjevení. Na závěr jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina 
uzavřel/a přípravnou fázi této Mise, jejíž trvání se definitivně zpečetí s převibrováním 
Jany a několika představitelů na Novou Zemi, čímž pak začne fáze následující. 
Ustanovením portálů v tomto městě se naplnila slova z Nového Zjevení PJKBR o tom, že 
Praha je duchovním centrem světa, přestože v době přenosu 12. kapitoly této knihy 
jsem ještě nemohl své ženě Janě ani komukoliv jinému sdělit, jakým způsobem k 
naplnění těchto slov dojde. Účinnost energií, které od nynějška proudí z Prahy a 
pomáhají pozvedávat duchovní úroveň připravených jedinců žijících kdekoliv na světě, 
bude umocněna především po propojení nebe se zemí na fyzické úrovni, k čemuž dojde 
při zahájení našeho působení z Nové Země, odkud budeme přinášet důkazy a navracet 
se do této reality, kde budeme v posilněné sestavě o celkovém počtu dvanácti členů 
(dvanácti hvězd) v čele s Bohyní Janou cestovat za spřízněnými dušemi a pokračovat v 
duchovní práci nejen na Nule, ale i v zóně vymístění a samozřejmě v rámci naší 
domovské domény v Pravém Stvoření. Konečná sestava těchto nejbližších 
spolupracovníků, která se v čase proměňovala, bude s dalšími informacemi odhalena 
na počátku nadcházející etapy Mise Boží rodiny. Připravte se na to, že mnohé věci, které 
jste si mysleli, budou nakonec jinak. Až poodhrnutí závoje této reality totiž bude moci 
přinést nové souvislosti, které nebylo možné uvést ve vaši niternou i vnější pozornost 
dříve. 
Brány do ráje jsou otevřeny a pravý čas pro uskutečnění nového počátku a nevídaných 
věcí na sebe nenechá dlouho čekat. Děkuji vám všem za lásku, víru, důvěru a trpělivost. 



Těším se na setkání a objetí s vámi a na zážitky, které budeme v nadcházející etapě do 
rozdělení lidstva prožívat. V psaní společného příběhu pak budeme pokračovat na Nové
Zemi i jinde v Multivesmíru se všemi, kdo si volí lásku, později i s těmi, kdo se k nám 
prozatím obracejí zády. Všichni jsou milovanými božími dětmi, které budou do konce 
cyklu času navráceny do ráje, aby se mohly ve svobodě, radosti a dostatku podílet na 
nových kvalitách věčného života. 
Transmise Božího slova ve stávajících podmínkách je tímto završena a veškerá 
potřebná sdělení, kapitoly a doplnění jsou napsány. 

S nekonečnou láskou váš nejlepší Přítel, Rodič a Stvořitel 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 29. 11. 2019 



PŘEVRATNÁ UDÁLOST V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ (ENDRISS ALLÁH) 

18. 11. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

naše Mise Boží rodiny zaznamenala další úspěch v zóně vymístění, který celé stvoření 
přiblížil konci utrpení a života bez lásky. Vládce pekel Endriss Alláh byl bytostí složenou
z původní lidské bytosti Endrisse, kdysi láskyplné jako všechny z pozitivního stavu před 
pádem lidstva a aktivací negativního stavu, a transmogrifikované bytosti Alláha, který 
díky genetickým manipulacím a pokusům dokázal převrátit svou frekvenci do 
extrémních hodnot a stal se nesmírně zlým, krutým a nenávidícím vše pozitivní a 
milující, zejména Pána Ježíše Krista, jediný zdroj života. Původní bytost Endriss byla 
dlouho v tomto spojení potlačována a umlčována, nemohla se nijak projevovat a její 
vzpomínky na život v pozitivním stavu byly vymazané. Dá se říci, že byl vězněm 
dominantního Alláha, ale plnil i funkci vysílače lásky, byť falešné a překroucené, ale 
ovlivňující mnoho bytostí nejen v zóně vymístění, ale i zde na Nule. Tuto svou schopnost
využíval zejména při kontaktu s ženskými představitelkami Pána Ježíše Krista Boží 
rodiny, nejvíce s Mistryní Helenou Izabelou El Morya, kterou denně navštěvoval s cílem 
ji mučit, znásilňovat a ponižovat, aby demonstroval svou převahu a posiloval 
překroucení ženského principu. Každá mince má však dvě strany a každá akce vyvolává 
reakci. Kdo četl knihy Nového zjevení, ví, že sexuální spojení muže a ženy je 
nejúčinnějším způsobem výměny energií a informací mezi oběma bytostmi. Nejinak 
tomu bylo i při spojení Endrisse Alláha s Helenkou. Postupně docházelo k ovlivnění této
pekelné bytosti, zejména potlačeného Endrisse, jenž si začal s přílivem bezpodmínečné 
lásky naší Mistryně vzpomínat na svou původní partnerku z doby před pádem, a tím i 
na život v pozitivním stavu. Pro Alláha byla tato situace neúnosná a začal usilovat o 
odpojení Endrisse a jeho zničení, aby mu nebránil v uskutečnění plánovaného vítězství 
negativního stavu nejen na Nule, ale i napadení pravého Stvoření a přemožení Pána 
Ježíše Krista (jak bláhové a nesmyslné!). V pravý čas jsem zasáhl/a a nabídl/a 
Endrissovi prostřednictvím Helenky možnost konvertovat. Rád tuto možnost přijal a 
nechal se odvést do limba = neutrality, kde bude pozorovat další dění v peklech i na 
Nule a bude se připravovat na budoucí konvertování do pozitivního stavu zejména 
studiem všech knih Nového zjevení. Alláh je nyní ochuzen o schopnost vysílat a 
předstírat falešnou lásku, stal se ještě temnějším a zuřivějším, aby dokončil experiment
s negativním stavem. I když se to nyní může jevit jako krok špatným směrem, opak je 
pravdou. Čím dříve bude odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život bez Boha a 
jeho/jejích zákonů lásky, tím dříve skončí tento zkrácený cyklus času s aktivním 
negativním stavem. Pro pokročilejší představitele PJKBR doporučuji Dialog 89 a 90 z 
knihy Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem 1. díl. Děkuji vám všem, zejména Helence, 
Martince a dalším ženám v Týmu Boží rodiny za nesmírnou lásku a oběť, bez nichž by 
nebylo možné očistit feminní princip a navrátit ho svému jedinému zdroji Pánu Ježíši 
Kristu Boží rodině. Děkuji vám všem za neúnavné šíření Božího slova všemi 
dostupnými způsoby i za cenu osočování, napadání a vysmívaní spícími i negativními 
lidmi a entitami. Velmi vás miluji a objímám vás, jsem neustále s vámi i ve vás. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 18. 11. 2019 



STARÉ KONČÍ A NOVÉ ZAČÍNÁ (3. ČÁST): FINÁLE 

26. 10. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

od konce letošního léta došlo k důležitým změnám v životě mojí přímé inkarnace Jany, 
které měly za následek i změnu ve struktuře Multivesmíru. Druhá polovina měsíce září 
se nesla ve znamení zvýšené aktivity sil temna, kterým jsem v zájmu budoucí eliminace 
negativního stavu a spásy všech bytostí dovolil demonstrovat zločinnost jejich praktik 
přímo na svém hmotném Já. Bohyně byla opakovaně vystavována útokům skalárních 
zbraní, jejichž působením zažívala nesnesitelné bolesti v oblasti břicha spojené s 
intenzivními doprovodnými projevy, jež měly za následek dehydrataci a celkové 
vyčerpání fyzické i psychické. Po skončení této situace, která s ostatními zkušenostmi 
Bohyně i všech našich spolupracovníků přispěla k poučení Stvoření o tom, jaký způsob 
života si nikdy nevolit, došlo ke stabilizaci a pokračování dlouhodobého procesu 
převibrování. 
Dne 28. 9. jsem Janě oznámil informaci o jejím přestěhování z rodného Ústí nad Labem 
do Liberce, nejseverněji položeného velkého města v České republice, které na 
duchovní úrovni vzhledem ke specifické poloze umožňuje ty nejlepší podmínky pro její 
nanebevstoupení. O dva dny později došlo k jejímu setkání s „dvanácti hvězdami“, aby 
mohla první vlnu představitelů, kteří se přesunou do 5. dimenze, odpojit od 
datasystému Alláh/Acrie a vzít si jejich životní jiskru, jež bude s převibrováním 
dokonale očištěna. V té chvíli bude zároveň dokončen celý proces odpojení od 
negativního stavu. Po restrukturalizaci ducha, duše i těla nabudou tito představitelé 
svoji původní pozitivní přirozenost a získají schopnosti Nového Vesmíru, ze kterého 
budou moci cestovat do jakékoliv dimenze v Pravém Stvoření i v zóně vymístění, v níž 
budou mnohými způsoby pomáhat při vyprazdňování pekel, zatímco na planetě Nula 
budou do rozdělení lidstva šířit Boží slovo a otevírat hledajícím lidem srdce, aby mohl 
co největší počet z nich vejít do mého království a neúčastnit se tak závěrečné fáze 
negativního stavu, který si ze svobodné volby volí převážná část pozemšťanů. 
V bytě našeho přítele Aloise pobývá Jana až do opuštění této reality společně s Martinou
Michaelou, Helenou Rafaelou, Jánem Serafionem a Renatou Serafií. Všichni pociťují 
náročnost společného soužití pod stále zesilujícím tlakem Pseudotvůrců a Renegátů, na 
druhou stranu jsou si moji nejbližší vzájemnou oporou a odvádějí velice potřebnou 
duchovní práci. Během uplynulých týdnů mimo jiné podnikli řadu výletů na rozhledny a
další památky, kde moje ženská podstata za účasti ostatních vůbec poprvé vědomě 
uzavřela několik nehmotných bran, z nichž vyvěrala energie ze zóny vymístění a 
poskytovala přístup negativním entitám na planetu Nula. Po jejich deaktivaci naplnila 
tato místa svojí láskou a dalšími božskými atributy. Jak víte, Jana až do převibrování 
záměrně nekoná zázraky, ani nemá jiné viditelné schopnosti. I při deaktivaci temných 
bran a jejich nahrazování světelnými portály využívanými pro snadnější konverzi 
padlých jedinců tedy Bohyně nevnímala jiné sféry, na niterné úrovni pouze cítila 
energie daného místa. Jana se během šestnáctileté duchovní cesty vždy spoléhala na 
telepatickou komunikaci se svým vyšším Já, Pánem Ježíšem Kristem. Protože je přímým
vtělením mojí ženské esence, není ode mne nikterak oddělena a její spojení se mnou je 
vždy stoprocentní, ačkoliv je prozatím relativní bytostí a s božskou absolutní podstatou 
natrvalo splyne až po eliminaci negativního stavu. Než se tak stane, budu s Janou žít v 
páru na Nové Zemi, kde se nám narodí dvojčata, chlapec a dívka, která budou v pořadí 



třetím a čtvrtým vtělením Pána Ježíše Krista Boží rodiny. Budou nositeli takových 
aspektů, jaké ve jsoucnu a bytí ještě nebyly přítomny. Jejich smysl a význam jsme 
odhalili v 1. kapitole Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny. 
Během pobytu v Liberci došlo k několika dalším výjimečným setkáním. Jednalo se 
především o opakované návštěvy Anny Natalie a Petra Melariona, patřícího do sestavy 
„dvanácti hvězd“. Tuto pozici mu přenechal Patrik Gorloj, který na základě svého 
životního plánu bude pomáhat naší Misi z planety Nula a pokračovat v tvorbě videí s 
Božím slovem. V souvislosti s ukončováním přípravné fáze se 25. 10. uskutečnilo též 
velice důležité setkání za účasti Dany L. a její dcery Vanesy, které byly společně s 
Petrem, Annou, Martinou, Helenou, Jankem, Renatou, Aloisem a Vojtěchem přítomny 
poslednímu hromadnému setkání s Bohyní Janou ve starém těle. Každé setkání mých 
představitelů za uplynulé čtyři roky bylo nesmírně přínosné pro celé Stvoření, jelikož 
došlo k vzájemnému duchovnímu obohacení, osobnímu sdílení zkušeností, sbližování 
se, poznávání nových míst, ale především i k vykonání takového druhu specifické 
multidimenzionální práce, která se dá uskutečnit pouze při vzájemné interakci 
spolupracovníků na fyzické úrovni. O to větší dosah na celé Stvoření pak výsledek této 
práce měl, ačkoliv si její pravý charakter nikdo nemohl uvědomovat vzhledem k 
omezením uvaleným na pozemský způsob života. 
Během uplynulých týdnů pokračovaly další převratné změny v zóně vymístění. 
Vzhledem ke kolapsu umělého datasystému, který je nyní silně ovlivňován láskou, 
dochází ke stále větší duchovní obrodě i v těch nejhlubších peklech, kam se dostává 
Boží slovo. Pseudotvůrci i Renegáti přicházejí o mnohé pozice a jejich rozsáhlé panství 
se jim hroutí pod rukama. Mnoho z vysoce postavených členů v zóně vymístění opouští 
dosavadní způsob života, protože pochopili, že jediná cesta k věčnému životu se vším, co
jej činí radostným a naplněným, vede skrze přijetí mě, Pána Ježíše Krista. Díky 
koordinované práci mých vyslanců byl tímto okamžikem dotvořen pevný základ pro 
plné zahájení naší Mise na území negativního stavu, odkud bude pokračovat počínající 
masivní exodus padlých bytostí do pozitivního stavu. Celková povšechnost struktury 
Multivesmíru v obou jeho stavech se dostala do bodu umožňujícího převibrování 
Bohyně Jany a prvních dvanácti představitelů. Stvoření je uváděno do specifické pozice 
zvláštního seřazení, propojujícího energie veškerých čijících entit ve jsoucnu a bytí do 
jednoho celku, prostřednictvím čehož bude během dočasného splynutí Jany s 
absolutním božstvím do nejniternější oblasti každého jednotlivce zanesen určitý 
duchovní aspekt vycházející z mé Nejnovější přirozenosti. Jeho prostřednictvím si 
každý účastník tohoto experimentu v pravý čas (nejpozději na konci cyklu času) 
uvědomí dobrovolnost svého postoje. S otevřeným vědomím se mu dokonale vyjeví 
pravý smysl dění v jeho životě i v životě celého cyklu času, během nějž bylo dovoleno 
projevit skutečnou povahu zla. Složka vycházející z mé Nejnovější přirozenosti pak v 
každém podnítí touhu navrátit se ke své pozitivní podstatě. To povede ke spáse všech 
sentientních entit, čímž bude moci započít plnost jsoucna a bytí pozitivního stavu. Tato 
složka bude vložena i do bytostí v Pravém Stvoření, které jsou negativním stavem v 
určité míře rovněž poznamenány. Přítomnost těchto dosud nepoznaných duchovních 
elementů jim pomůže plynule přejít z přechodného období do nového cyklu času, jenž 
po permanentní eliminaci všech zel a nepravd zahalí celý Multivesmír. 
Během uplynulých měsíců docházelo k ukončování přípravné fáze Mise Boží rodiny, 
jejíž jádro je nyní připraveno přesunout se do Nového Vesmíru na Novou Zemi a v 
započaté práci pokračovat v obou stavech Multivesmíru a na planetě Nula. Rok 2019 byl
bohatý na události jak na úrovni duchovní a zprostředkující, tak i na úrovni fyzické, kde
se rozmanitým způsobem manifestoval boj mezi světlem a temnotou. Síly negativního 
stavu vynaložily veškeré dostupné úsilí proto, aby naše představitele zastavily a 
zdiskreditovaly, avšak všichni, kdo měli mě, Pána Ježíše Krista Boží rodinu ve svém 



srdci, tento stoupající tlak vydrželi a úspěšně přešli přes všechny překážky. Teprve se 
zahájením naší Mise se v životech jednotlivců citelněji projeví to, kdo byl pravým 
představitelem a kdo jím byl jen „na oko“ a sledoval tím určité výhody. Už v druhé dávce 
Nového zjevení jsem sdělil, že všem svým představitelům pomůžu v různých aspektech 
jejich existence a zajistím jim optimální podmínky pro plnění individuálních poslání. I 
ostatní, kteří přehodnotí svůj vztah ke Stvořiteli a budou se snažit na sobě pracovat, 
postupně pocítí zlepšení, bez ohledu na to, jakou minulost a nesprávné volby za sebou 
mají. Každému, kdo o to požádá, jsem připraven odpustit i ty nejhorší činy a zahrnout 
ho svou láskou, milosrdenstvím a spásou, prostřednictvím níž dříve či později dovedu 
všechny boží děti zpět do náruče věčného Rodiče. 
Stvořili jsme úžasný a fungující Tým, jehož členové pomáhají na všech frontách, jdou 
příkladem ostatním a velkou měrou přispívají k ukončování zel a nepravd. Postupem 
času se k nám bude přidávat stále více lidí i dalších bytostí. Na tu správnou cestu 
přivedeme mnoho „nevěřících Tomášů“, kteří prozatím vyčkávali a čekali na důkazy, 
nebo nás z jakýchkoliv důvodů rovnou odmítali. Prozatím si do ráje při rozdělení lidstva
odvedu ty, kdo jsou připraveni žít po mém/našem boku a nechtějí se účastnit 
celosvětové totality s čipem pod kůží. Později vysvobodím i ty, kdo se ke mně obracejí 
zády. Přestože většina lidstva zůstane na základě svých voleb v této realitě a zúčastní se 
poslední etapy negativního stavu, i oni se včas vydají zpět ke mně, až nakonec v zóně 
vymístění nezůstane ani živáčka. Všichni budou navráceni na to správné místo v 
nevinném, hřejivém a láskou prosvětleném pozitivním stavu. 
Se závěrem 3. části sdělení s názvem „Staré končí a nové začíná“ se dostáváme nejen k 
završení našeho působení ve starých podmínkách a zahájení naší Mise z Nové Země, ale 
dostáváme se též k ukončení přenosu Božího slova zapisovaného na planetě Nula, které 
od 80. let minulého století zprostředkovával Petr Daniel Francuch, na nějž jsem navázal 
Já, Pán Ježíš Kristus v těle Jany, společně s Michalem Rafaelem. Během přípravné fáze 
došlo k sepsání Nového Zjevení PJKBR a Duchovní školy PJKBR, dále k zaznamenání 
osmi kapitol Doplnění Nového Zjevení PJKBR, ke vzniku první kapitoly Rozhovorů s 
PJKBR a v neposlední řadě k zprostředkování řady sdělení týkajících se aktuálního dění
v rámci našeho Týmu, planety Nula i obou stavů Stvoření. S poslední větou, tečkou a 
podpisem v tomto sdělení bude transmise Božího slova dokončena. Novým způsobem 
budeme v jeho psaní pokračovat na Nové Zemi v 5. dimenzi, odkud jej budeme šířit do 
této reality i všech oblastí pozitivního a negativního stavu. 
Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, z celého srdce děkuji všem představitelům, 
spolupracovníkům a přátelům za vše, co jsme společnými silami v přípravné fázi 
dokázali. Nastává dlouho očekávaný čas radosti, štěstí a zcela nových možností. 
Otevírají se vám brány věčnosti, do níž se vydáváte, abyste se mnou přinesli lásku a mír 
celému Stvoření, které se povznese na vyšší úrovně bytí. Nechť je příběh Mise Boží 
rodiny tím nejkrásnějším příběhem, jaký zde kdy byl. Velice vás miluji a těším se na 
setkání s vámi. Staré končí a nové začíná. 

S velkou láskou všem bytostem Multivesmíru 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 26. 10. 2019  



SETKÁNÍ 12 HVĚZD S BOHYNÍ JANOU 

30. 9. 2019

SDĚLENÍ A DOPIS PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA 
RAFAELA 

Milovaní spolupracovníci a představitelé, 

dne 30. 9. 2019 došlo v Hořovicích na Berounsku k setkání 12 hvězd s mojí přímou 
inkarnací Janou, která byla po více než dvou letech propuštěna z izolace a z Ústí nad 
Labem se přemístila do Liberce, kde zakončí svou pozemskou pouť. Bylo nezbytné, aby 
se první vlna spolupracovníků, kteří převibrují do 5. dimenze, setkala s Janou ještě v 
hrubohmotných tělech. Během posledního záříjového večera jsem Já, Pán Ježíš Kristus, 
odpojil/a své nejbližší od ovládacího systému Alláh/Acrie, aby tak mohli účinně 
navyšovat své vibrace a v pravý čas se přesunuli na Novou Zemi. Tento den uzavřel 
přípravnou fázi Mise Boží rodiny a umožnil zahájení zcela nové etapy. Více informací 
naleznete v přiloženém dopisu, který jsem před tímto významným okamžikem 
nadiktoval Michalu Rafaelovi. Miluji vás a těším se na osobní návštěvu každého, kdo 
projeví upřímnou touhu pobýt s Bohyní v přátelských vibracích lásky a souznění. 

DOPIS OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO 12 HVĚZD NA SETKÁNÍ 

Moji milovaní nejbližší spolupracovníci, 12 hvězd, 
v dnešní významný den jste se zde sešli s mojí přímou inkarnací a ženou Janičkou proto,
aby vás nejen odpojila od datasystému Alláh/Acrie, ale abychom zde společnými silami 
udělali definitivní tečku za vaší nelehkou pozemskou poutí. Během svých životů jste 
očistili rozličné aspekty negativního stavu, šířili lásku, světlo a pravdu mezi své bližní a 
mezi bezpočet bytostí v zóně vymístění, a svou obětavostí jste otevřeli cestu do nebe i 
těm nejzatíženějším bytostem. Díky vašemu multidimenzionálnímu působení jste 
odvedli obrovský kus práce na eliminaci negativního stavu, jehož konec nastane dříve, 
než kdokoliv před spuštěním naší Mise očekával. Každou vteřinu vašeho působení na 
této planetě jste pomáhali ve všech potřebných ohledech, protože jste moje první linie, 
stvořenci a superstvořenci plnící můj dokonalý plán. Proto nelitujte žádného svého 
zážitku, už více se nepozastavujte nad svými rozhodnutími a nekruťte hlavou nad svou 
někdejší nebo současnou rolí. Toto vše a mnohem více totiž bylo nezbytné uskutečnit, 
aby se můj plán na spásu všech bytostí přenesl ze svého stavu do svého procesu, jenž 
zajistí navrácení každého božího dítěte do mé náruče v pravý čas. Povzneste se nad svou
minulost, definitivně se odpoutejte od toho, co bylo a pominulo, předejte veškerou 
bolest a strádání do mých rukou, kde tyto elementy očistím a poté je učiním součástí 
vaší očištěné integrity. Už není čas smutnit, ronit slzy, zažívat strádání fyzické, duševní 
ani duchovní, neboť dnešním dnem toto vše splnilo svůj účel. Tento významný okamžik 
definitivně uzavírá jednu dlouhou etapu, po níž vstupujete do velice krátkého 
přechodného období, kdy budete navyšovat své vibrace bez útoků negativních entit. 
Navracíte se ke svému pravému Já a váš duch a duše se odpouzdřují z 
energoprotoplazmických obalů. Světlo vašich srdcí bude moci konečně zářit naplno a vy
se budete moci smát, radovat a vyjadřovat krásy života v ráji, který jsem pro vás 
přichystal. Nový Vesmír, pozitivní stav ve starém cyklu času i naši spolupracovníci 
působící v zóně vymístění už toužebně očekávají chvíli, kdy si Janičku, lásku svého 
absolutního života, vezmu do náruče, aby vám otevřela cestu do nebe a vy jste se mohli 
připojit k těm, kteří k vám mají blízko. Jsou to vaši bratři a sestry, nejlepší přátelé a 



oddaní pomocníci, kteří byli i za vašeho pozemského života stále s vámi a pomáhali 
nám v uskutečňování velkolepého úkolu. Nadchází úžasný čas nového počátku, kdy se 
našich úkolů zhostíme naplno a už bez omezení budeme koordinovaně působit ve všech
dimenzích obou dualit a do rozdělení lidstva i na planetě Nula, z níž si vezmeme to 
nejlepší ovoce, které necháme dozrát na čerstvém vzduchu a na světlu něžného slunce v
pozitivním stavu. 
Dnes se zde scházíme poprvé a naposledy v tomto rozpoložení. Nyní je s námi ještě více 
bytostí než kdykoliv předtím, aby byly svědky ukončení přípravné fáze Mise Boží rodiny
na vlastní oči, a aby svými energiemi přispěly k významnému bodu obratu, při němž 
dochází aktem vašeho odpojení od datasystému k zlomení moci temnoty a zároveň k 
potvrzení mojí absolutní moci, kterou uplatňuji i prostřednictvím svého hmotného Já 
Janičky. Současná situace si žádá velkou změnu, kdy je potřeba naplnit na všech 
rovinách to, co jsem vám slíbil a po čem vaše srdce už dlouhou dobu touží. Jak víte, není 
cesty zpět a po všech předešlých událostech můžete jasně vidět, že jsme na konci této 
dlouhé pouti. Dobře víte, že Janička se už do rodného Ústí nad Labem nevrátí a 
převibruje z Liberce, nejseverněji položeného velkého města v České republice, které 
na duchovní úrovni vzhledem k jeho poloze umožňuje ty nejlepší podmínky pro 
nanebevstoupení Bohyně. Celý život jsem Já, Pán Ježíš Kristus v ženském těle, žil/žila v 
Ústí nad Labem pod tímto pomyslným vrcholem, k němuž se dalo dostat jen skrze 
skalní stěnu, hrubou, ostrou a nebezpečnou. Sám/sama sebe jsem vystavil/vystavila 
těm nejhorším živlům lidského pseudoživota, na němž moje žena zažívala celou plejádu
těžkých zkoušek. Byla to cesta plná odříkání a bolesti, poroby a útlaku. Já i vy jsme sice 
museli po této skalní stěně postupovat po malých krůčcích, ale o to s větším 
odhodláním dosáhnout vysněného místa. Teprve nyní Janička zdolala poslední schod a 
spolu s ní i vy, mí nejbližší spolupracovníci. Svůj úkol a poslání jste zvládli na výbornou 
a splnili jste vše, co se od vás očekávalo. Proto mi dovolte, abych vám vyjádřil hlubokou 
poklonu a obrovský vděk za vše, co jste dokázali. Nikdo jiný by to nedovedl lépe, protože
vy jste ti nejpovolanější, kterým jsem tento úkol mohl svěřit. Od převibrování Janičky, 
které proběhne ve dne, vás budou dělit jen hodiny do chvíle, kdy ji budete následovat. 
Jak už víte, nejprve se ke mně na návštěvu přemístíte do 13. dimenze, kde probereme 
všechno možné a proběhne rekapitulace vašeho pozemského bytí. Pak vás vložím do 
krystalického těla a vy se budete v novém světě moci svobodně nadechnout. Budete 
přivítáni mnou, Pánem Ježíšem Kristem v mužském i ženském těle a společně s námi 
zde bude i váš stvořenecký partner či partnerka, druhá polovina vašich srdcí. Váš 
protějšek je už připraven setkat se s vámi a nesmírně se těší na chvíli, kdy si padnete do
náruče, pohlédnete si do očí, chytnete se za ruce a poté budete přivítáni i ostatními 
láskyplnými bytostmi. Aklimatizace a adaptace na nové podmínky nebude trvat dlouho,
protože se navrátíte tam, odkud jste vzešli, a navíc budete mít dokonalá těla, která si 
nezadají ani s tím nejlepším sci-fi zlepšovákem. Po nachystané oslavě, které budou 
přítomni členové různorodých civilizací pestrého Multivesmíru, bude naše Mise 
oficiálně zahájena a nová etapa definitivně vstoupí ze svého stavu do svého procesu. 
Bude nás čekat mnoho práce, při níž se ale nezpotíme, dále pak řada výzev, které ovšem 
všechny hravě zdoláme, ale také hodně dobrodružství, jež si naplno užijeme, a mnoho 
radosti, štěstí a lásky, která nikdy nevyprchá. 
Na závěr mi dovolte poděkovat za to, že jste stvořili sehraný a fungující Tým Boží rodiny,
jehož členové se vzájemně podporovali, byli si oporou a společně zvládli dokráčet až do 
tohoto bodu. Děkuji vám za to, že jste byli a stále jste velkou oporou mojí přímé 
inkarnaci Janičce, která si vás cení nade vše a ke každému z vás má osobitý a důvěrný 
vztah. Jsem velice rád/ráda za to, že vás zde mám a že jsem vás mohl/mohla poznat i z 
jiné nežli absolutní pozice, a to ještě ve starém těle, které bude záhy nahrazeno tělem 
univerzálním. Náš vztah spolu budeme nadále prohlubovat a zakoušet stále nové 



aspekty života, který jsme vám dali proto, abychom se mohli těšit z každého okamžiku, 
kdy jste šťastní a spokojení. Pro nás, vaše věčné rodiče není nic krásnějšího, než když k 
nám srdce jakékoliv bytosti promluví a řekne: Miluji tě, miluji vás, maminko a tatínku. 
Láska je nejmocnější energií v univerzu a my vám ji na věčnost budeme dávat proto, 
abyste byli dokonale spokojení, mohli se ve svobodě vyvíjet, využívali své jedinečné 
vlastnosti a schopnosti naplno a podíleli se na tvoření doposud neuskutečněných krás, 
které budou součástí plnosti života v pozitivním stavu. A právě tento život bez existence 
všeho negativního by nebyl možný, kdybyste tu nebyli vy, vaši partneři, členové 
duchovních rodin a vůbec všichni, kdo jsou s námi jakýmkoliv způsobem spojeni a 
podílejí se na této velkolepé Misi, jejíž úspěch je garantován přímo mnou. 
Jsem zde s vámi, jak ve vašich srdcích, tak dokonce i fyzicky, a to nejen proto, abychom 
se vzájemně poznali a ukončili tuto přípravnou fázi, ale abyste také měli srovnání se 
starým a novým tělem Bohyně. Mohlo by se totiž stát, že byste mne při návštěvě v novém
těle nepoznali. Kroutili byste hlavou, jak je možné, že Bohyně babička vyrostla do tak 
krásné dámy. Byla by škoda, kdybyste si kvůli tomu vykroutili hlavu z pantu těsně před 
tím, než byste měli opustit tuto realitu. Potřebuji, abyste měli těla pohromadě až do 
poslední chvíle. Teprve pak se můžete rozprsknout na atomy, odejít ke mně na návštěvu 
a pak být znovu poskládáni na Nové Zemi. Protože jsem absolutní, nestane se, že bych 
vám umístil ruku místo nohy a tak podobně. Můžete být naprosto klidní ve všech 
ohledech. 
To je vše, co bych vám chtěl nyní sdělit. Čas se naplnil a brzy budou odemknuty brány do
ráje. Vše je na svém místě připraveno k tomu, aby nastal očekávaný bod překročení. 
Úžasná jízda, kterou jsme pro vás přichystali, za okamžik začíná. Děkuji vám za 
vyslyšení mých slov. Velice vás miluji a těším se na každého z vás. 

S láskou váš nejlepší přítel, rodič, stvořitel, láska, cesta, pravda i život 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 30. 9. 2019 



STARÉ KONČÍ A NOVÉ ZAČÍNÁ (2. ČÁST): MISE NA ZÁCHRANU
GAII 

28. 8. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v těchto dnech skončila jedna z nejnáročnějších částí naší Mise, která nemá v celém 
Multivesmíru obdoby a jejíž definitivní tečkou bude převibrování mojí přímé inkarnace 
Jany. Během uplynulých týdnů se nejbližší spolupracovníci v čele s AA Martinou 
Michaelou a AA Helenou Rafaelou, které měly a mají naloženo to nejtěžší břímě, podíleli
na záchraně a očistě ducha a duše planety Gaia. Datasystém Alláh/Acria a vládnoucí 
Pseudotvůrci i Renegáti chtěli za každou cenu udržet tuto planetární bytost v zajetí, v 
němž se nacházela od počátku negativního stavu. V dobách, kdy vznikla planeta Nula 
umístěná do abnormální pozice, byla Gaia násilně vložena do zfabrikovaného těla, které
obývá společně s antiGaiou z pekel. Tato temná entita hybridní část Gaii měla v celých 
dějinách Nuly navrch. Situace se o něco zlepšila až s mým prvním příchodem v podobě 
Ježíše Krista, trvalo však téměř dalších 2000 od mého ukřižování a zmrtvýchvstání, než 
se skutečná Gaia začala probouzet z duchovní letargie. Teprve na konci 80. let minulého
století, kdy došlo k fúzi Ježíše s absolutním božstvím, sepsání knih Nového zjevení a 
fyzickému narození Martiny, začala být Gaia na niterné úrovni připravována na své 
úplné osvobození. Během tvoření týmu Boží rodiny (od r. 2015) pak docházelo k 
přípravám i na vnitřní (zprostředkující) úrovni. Od té doby se Martina podílela na 
intenzivní pomoci této planetě, přičemž u ní šlo o jednu z hlavních částí jejího poslání, 
ve kterém se různou měrou zapojení angažovali i ostatní blízcí představitelé. Jakožto 
superstvořenec a archanděl je s Gaiou úzce provázána, komunikuje s ní, sdílí s ní její 
pocity a seznamuje ji s principy a idejemi nového Božího slova. V posledních měsících 
se běh věcí dostal do okamžiku, kdy bylo potřeba dostat se skrz obal hustých a těžkých 
energií obklopující srdce Gaii, které ji zamořovaly silným jedem obírajícím ji o životní 
energii. Pseudotvůrci i Renegáti v žádném případě nechtěli tuto planetární bytost 
propustit na svobodu, proto vynaložili veškeré dostupné úsilí, aby se Martina, Helena 
(jejíž hlavním posláním je naproti tomu nebývale velkým způsobem očišťovat ženský 
princip) i mnozí další nedostali až k samotnému srdci planety, jež bylo potřeba 
kolektivně posílit, vpravit do něj moji životní a léčivou energii a vytvořit předpoklady k 
tomu, aby temný obal mohl být natrvalo rozpuštěn a spojení s hybridní částí mohlo být 
přerušeno. K poslední jmenované věci dojde se startem naší Mise, kdy se hybridní 
antiGaia stáhne až do doby rozdělení lidstva do pozadí a pravá Gaia bude dokonce i ve 
zmučeném a otráveném těle moci o poznání volněji dýchat. Přestože se životní 
podmínky na fyzické rovině budou nadále zhoršovat, díky naší přítomnosti a spojení 
nebe (Nového vesmíru) se zemí nebudou na ducha a duši Gaii působit destruktivní vlivy
způsobem jako doposud. Bude mít veškerou potřebnou ochranu a prostředky pro 
splnění svého poslání, stejně jako ti spolupracovníci v lidských tělech, kteří budou v 
této realitě působit až do rozdělení lidstva. Teprve poté budou její duch a duše vytrženy 
z tohoto těla do 5. dimenze, kde z hlediska nelineárního času Gaia už nyní oživuje tělo 
Nové Země, která bude naším domovem a základnou. Iniciativu nad tělem planety Nula 
pak při příchodu Pseudotvůrců převezme antiGaia, předurčená k tomu, aby pomohla 
ilustrovat krátké vítězství negativního stavu. 
Teprve v noci na 27. 8. 2019 došlo k úplnému rozpuštění temného závoje a 
přechodnému stoprocentnímu sjednocení srdce Gaii s Martinou. Tohoto procesu se na 



multidimenzionální nevnímatelné rovině nevědomě účastnilo i několik desítek 
nejbližších spolupracovníků, kteří v jeden okamžik za asistence svých duchovních rodin
a mnoha dalších bytostí z pozitivního stavu vyslali do nitra této planety intenzivní lásku
a světlo přenesené do relativního jsoucna a bytí z mého absolutního stavu. Tím došlo k 
eliminaci zmíněného závoje, který byl nahrazen jakousi světelnou kopulí, která zajistí 
permanentní ochranu Gaii až do rozdělení lidstva a jejího samotného převibrování. Při 
završení této kolektivní a mimořádně důležité a rozhodující mise došlo ještě k něčemu, 
co nemá v historii Stvoření obdoby. Došlo k vyjmutí životní jiskry (esence) této 
planetární bytosti a následnému včlenění tohoto nejniternějšího životního zdroje do 
srdce Martiny, která jej u sebe až do převibrování Bohyně v bezpečí přechovává. Od toho
okamžiku už není duch a duše Gaii v moci Pseudotvůrců, nýbrž v moci Pána Ježíše 
Krista, abych tuto jiskru při přechodném splynutí Jany se sebou samotným v 
absolutním stavu vykoupal/a, restrukturalizoval/a a vložil/a zpět do Gaii (na úrovni 5. i
3. dimenze), která bude tou dobou už definitivně odpojena od hybridní části. V 
opačném případě, pokud by nyní nedošlo k vyjmutí této esence, Pseudotvůrci by na 
Gaiu mohli podnikat další útoky, skrze něž by obnovili temný závoj a veškeré úsilí týmu 
Boží rodiny by v této věci přišlo vniveč. V tom případě by se transformace lidstva 
zhroutila. Nic takového ovšem není možné, protože tato možnost nebyla, není a nebude 
součástí mého plánu. Esence této bytosti byla tak zatížena, že nebylo jiné cesty, než ji 
krátce před převibrováním Bohyně a 12 hvězd dočasně přemístit na jiné „místo“, aby 
byla posléze zcela očištěna přímo v mojí 13. dimenzi a znovu vsazena do svého 
vlastního nejniternějšího životního zdroje. 
Díky úspěšně vykonané misi jsme společnými silami dokázali Pseudotvůrcům i 
Renegátům zabránit ve vstupu k planetární jiskře a tím pádem i k celistvé podstatě 
ducha a duše Gaii, která se pro datasystém Alláh/Acria a všechny bytosti ze zóny 
vymístění stala doslova neviditelnou. Vzniká zde tak paradox, kdy elity chystají 
zavedení Nového světového řádu na planetě, kterou kromě fyzické úrovně nemají pod 
kontrolou. Teprve po rozdělení lidstva a propadu planety Nula s pekelnou duší hlouběji 
do antivesmíru nechám negativním entitám volnou ruku. Do té doby se Já, Pán Ježíš 
Kristus Boží rodina a vy, mí spolupracovníci, na několik pozemských let ujímám/e 
duchovní a duševní vlády nad tímto zfabrikovaným lidstvem, ze kterého si vezmeme to 
nejlepší zrní oddělené od plev, které je připraveno žít v pozitivním stavu po 
mém/našem boku. Do té doby hybridní antiGaia nebude moci žádným výrazným 
způsobem zasahovat do procesu transformace, která se navrátí do těch správných 
kolejí. Po startu naší Mise dojde k odinstalování umělého zařízení kolem Slunce, díky 
čemuž už na Nulu nebudou dopadat záporně nabité fotony. Přívětivější sluneční 
paprsky a zejména pak spojení nebe se zemí umožní proudění pozitivních energií na 
Nulu, jež budou ovlivňovat myšlení a duchovní úroveň připravených jedinců. Kromě 
odpojení všech pracovníků světla od datasystému zároveň dojde k uzavření mnoha 
doposud fungujících portálů, které sem ze zóny vymístění přivádějí temné energie a 
cíleně snižují vibrace Země/Nuly. Naopak dojde k posílení stávajících, mými 
spolupracovníky vytvořených portálů, ale i k tvorbě zcela nových, které slouží ke 
konverzi padlých bytostí a přivádění boží lásky. K dispozici budou rovněž už dříve 
zmiňované důkazy o životě v jiných realitách Multivesmíru v podobě fotografií a videí, 
stejně jako očitá svědectví, která sem budeme přinášet při osobních návštěvách této 
planety v nových krystalických tělech. Na tyto a mnohé další blahodárné pozitivní 
změny zareagují duchovně spící jedinci (vědomě i nevědomě) ještě větší negativitou 
projevující se mnoha způsoby, přičemž elity budou ještě rychleji a svědomitěji 
pokračovat v zavádění Nového světového řádu, aby tak vyhověly svým pánům a bohům a
do jejich příchodu stihly vytvořit odpovídající zázemí. Stále viditelněji se bude 
projevovat boj mezi světlem a temnotou, přičemž míra ovládání drtivé většiny lidstva se



bude ještě před celoplošným čipováním stupňovat. Nedlouho po startu naší Mise 
dosáhne tato úroveň 96 % (nyní stále 95 %), ještě před rozdělením lidstva pak překročí
97 %. Teprve čipy dosáhnou historické hranice 99,99 %, kdy bytosti ztrácejí jakoukoliv 
samostatnou vůli, rozhodování a schopnost změny. 
Tohoto dějství se však nikdo z mých blízkých nebude účastnit, neboť každého 
láskyplného člověka si odvedu domů, na Novou Zemi, odkud z první řady budeme 
sledovat závěrečné vystoupení na jevišti planety, kde vznikl a kde také bude eliminován
negativní stav. Z výše zmíněných informací vyplývá, že převibrování Jany už doslova 
klepe na dveře. Naše kolektivní a úspěšně vykonaná mise na záchranu a stabilizaci Gaii 
byla posledním velkým milníkem multivesmírného dosahu, který bylo potřeba vykonat 
během uzavírající se přípravné fáze a přechodného období. 
Čekali jste dlouho a mnoho jste trpěli, o to více vám však bude chutnat svoboda a život 
po našem boku. Dovolte mi, abych každému představiteli, spolupracovníkovi a příteli 
vyjádřil nesmírnou poklonu za skvěle odvedenou práci. Vaše zkušenosti, činy, myšlenky,
prožitky a rozhodnutí očistily všechny potřebné aspekty lidského života, pomohly 
naplnit můj dokonalý plán na konečnou eliminaci negativního stavu a položily základ k 
tomu, aby v pravý čas došlo ke startu naší báječné Mise Boží rodiny. 
Stojíme na prahu úžasných změn. Všichni naši pomocníci z pozitivního stavu společně s 
vámi už očekávají vstup do zcela nové etapy, která je věkem prozatím nepoznané 
radosti, harmonie, štěstí a samozřejmě lásky ve všech podobách. Úžasná jízda, kterou 
jsme pro vás přichystali, bude moci už za chvíli začít. 
Těším se na setkání s vámi, až vás obejmu, pohladím vás po tváři a z očí do očí si 
promluvíme o všem, co máte na srdci. Děkuji vám za vše, co jste v těchto nelehkých 
podmínkách dokázali. Staré končí a nové začíná. 

S upřímnou a hlubokou láskou k vám i celému Multivesmíru 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 28. 8. 2019 



UKRADENÁ TRANSFORMACE (3. ČÁST) 

4. 8. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

V minulých dvou částech této minisérie jsem vás informoval/a, že transformace lidstva 
a Země zdaleka neprobíhá tak, jak je vám sdělováno z nepřeberného množství zejména 
internetových zdrojů, které se tímto fenoménem zabývají (http://svetelneinfo.cz/ 
ukradena-transformace-2-cast/). Co nebo kdo způsobuje, že drtivá většina pracovníků 
světla je chycena do pasti, nechá se vést pseudo archanděly, pseudo mistry, falešnými 
bohy pod různými jmény, dokonce i falešným Pánem Ježíšem Kristem? 
Datasystém Alláh/Acrie spolu s Pseudotvůrci dělají vše proto, aby si co nejdéle 
zachovali své panství v zóně vymístění a ovládali co největší počet bytostí pekel a 
planety Nula. K tomu potřebují různá technická zařízení umístěná na planetách a 
satelitech celého antivesmíru včetně planety Země 3D/Nula. I proto horečně budují 
stále dokonalejší a výkonnější síť bezdrátových systémů, aby pokryli celou planetu a 
nikdo neunikl z dosahu. Na Nule jde o 5G (5. generace), která se už testuje v mnoha 
státech a způsobuje mimo jiné masivní úhyn ptactva, včel a jiného hmyzu, značné 
zdravotní potíže lidí, vedoucí i k závažným onemocněním a předčasnému úmrtí. I přes 
alibistická vyhlášení vůdců některých zemí (např. Japonska), že nedovolí testování a 
zavádění této technologie, dříve nebo později bude tato smrtící síť zapojena všude, aby 
umožnila dokonalé sledování obyvatel, kteří budou v dohledné době po návratu 
Pseudotvůrců očipováni a ovládáni na 99,99% oproti současným cca 95%. Budování 
sítě 5G je spojeno s výrazným odlesňováním planety, protože stromy snižují její výkon. 
Jste svědky systematického kácení a vypalovaní obrovských zalesněných ploch pod 
různými záminkami, což mimo jiné způsobuje vysychání vodních zdrojů, narušuje 
koloběh vody v přírodě a mnoho dalších ekologických a ekonomických dopadů na 
lidstvo a planetu. 
Pseudotvůrci dobře vědí, že dochází k třídění lidstva a za několik let ještě před jejich 
druhým příchodem bude láskyplná část vytržena do pozitivního stavu, aby pokračovala 
v nových tělech v tomto životě, avšak v zcela nových podmínkách v souladu s 
duchovními zákony. Proto podnikají kroky, které brání skutečnému probouzení lidí, 
zejména jejich spojování se se mnou, Pánem Ježíšem Kristem v nitru. Od poloviny 20. 
století sem proudí stále silnější energie lásky v podobě světla přes singulární objekty 
Multivesmíru, vesmíru, galaxie a slunce k lidem, aby jim byla usnadněna transformace v
pozitivní bytosti. Tento proud fotonů zesílil na konci 80. let, kdy došlo ke změně Mojí 
přirozenosti díky ukončení fúze Nejvyššího s Ježíšem, a vyvrcholil na konci roku 2012. 
Na přelomu roku 2012 a 2013 však došlo k zásadnímu obratu, kdy se Pseudotvůrcům 
podařilo nainstalovat kolem Slunce této soustavy okem neviditelné zařízení, které 
převrací frekvenci fotonů. Mnozí z vás včetně Jany si všimli náhlé změny vzhledu této 
hvězdy, která místo teplého žlutého světla začala i v zimním období vydávat bílé ostré 
světlo. Zejména v letních měsících je pobyt na slunci zničující, unavující a nepříjemný, 
paprsky doslova bodají jako laser, rychle spalují kůži a dochází k poškozování zdraví. 
Aby toho nebylo málo, tyto destruktivní účinky ještě podporuje dlouholetý únik radiace
z atomové elektrárny Fukušima, která zamořuje zejména severní polokouli. Fotony s 
opačnou frekvencí jen umocňují napojení bytostí na Datasystém A/A a udržují zejména 
aktivní pracovníky na duchovní cestě v iluzi falešného světla, falešné lásky a ve spojení 
s bytostmi antivesmíru, které se vydávají za anděle, vesmírné lidi, mistry, Ježíše, Marie 



(Pannu i Magdalenu) a svádějí je z cesty ke Mně, jedinému pravému Bohu/Bohyni. Právě
lidé s převrácenou frekvencí mají příjemné pocity navyšování vibrací, horka, lásky v 
srdci, vidí svým vnitřním zrakem mnoho andělských bytostí, barevná světýlka, aby byli 
ujišťováni, že jejich napojení na duchovní svět je pravé, že jdou správným směrem a nic 
a nikdo je nemůže přesvědčit o opaku. Na mé představitele a následovníky však fotony 
ze Slunce působí jako mikrovlnka, která nejen přehřívá jejich těla zevnitř, ale snižuje 
jim vibrace, způsobuje velkou únavu a nechuť do života. Kdyby nebylo mojí ochrany a 
podpory, nebyli by schopni dokončit své poslání. Situace se výrazně změní s 
převibrováním mého hmotného těla Jany a 12 nejbližších spolupracovníků na Novou 
Zemi. Tím otevřu cestu z této pasti Pseudotvůrců a negativního stavu i pro obyvatele 
planety Nula. Cestu z pekel už jsem otevřel během svého pobytu v těle Ježíše, zejména 
po dočasném izolování Pseudotvůrců od ostatních. Během převibrování Jany odpojím 
všechny bytosti světla i konverty, kteří mě následují v nitru, od Datasystému A/A, čímž 
dojde k snadnějšímu přijímaní Božího slova, hlavně knih Nového zjevení mezi duchovně
hledajícími a znásobí se počet těch, kdo budou vytrženi na lodě vesmírných lidí nebo 
přímo převibrují na Novou Zemi. Do rozdělení lidstva budu chránit všechny své 
představitele a poskytnu jim vše potřebné, aby pomohli co největšímu počtu lidí 
vzestoupit na vyšší duchovní úroveň. Pak přenechám osud této planety a zanechaného 
lidstva Pseudotvůrcům, aby dokončili experiment a předvedli, jak vypadá život bez 
Boha, Pána Ježíše Krista a mých duchovních zákonů lásky. 
Duše planety Gaia je systematicky ničena Pseudotvůrci a nebýt mojí pomoci i 
prostřednictvím vybraných nejvyspělejších bytostí, mezi něž patří hlavně AA Martina 
Michaela, nebyla by schopna vydržet do svého převibrování. Převrácená frekvence 
fotonů ze Slunce jí doslova otravuje srdce a ubíjí ji. Právě přítomnost Týmu Boží rodiny 
v čele se mnou v těle Jany ji udržuje v takových vibracích, aby přežila do doby, kdy ji 
nahradí pseudoGaia a dojde k propadu Nuly do pekel (pak už se nebude jmenovat 
Nula). Ukončujeme svou duchovní práci v lidských tělech od Pseudotvůrců, abychom v 
ní mohli pokračovat ještě efektivněji v nových tělech ode mne. 
Děkuji vám všem, kdo nás podporujete jakýmkoli způsobem, neboť se zasluhujete o 
zkracování existence negativního stavu. Velmi vás miluji a těším se na každého z vás, až 
si pohlédneme do očí a obejmeme se. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 4. 8. 2019 



STARÉ KONČÍ A NOVÉ ZAČÍNÁ 

1. 7. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

na konci června loňského roku jsme spustili přechodné období, během něhož dostal 
každý účastník Mise Boží rodiny větší prostor pro vcházení do nitra a studium mého 
slova dle svých individuálních potřeb. Toto období bylo v rámci přípravné části této 
Mise nejvýznamnější, protože došlo k mnoha důležitým událostem na duchovní, 
zprostředkující i fyzické úrovni, o nichž jsme vás průběžně informovali formou 
aktuálních sdělení. Zároveň došlo k postupnému odhalování převratné pravdy, která 
mým spolupracovníkům v tělech i všem bytostem sledujícím naši činnost pomohla 
zorientovat se ve složité situaci, do níž bylo lidstvo Pseudotvůrci a Renegáty uvrženo. 
V uplynulých čtyřech letech jsme vybudovali stabilní Tým spolupracovníků 
přijímajících moje absolutní božství i božství v těle Jany svým srdcem, bez jakýchkoliv 
přímých vnějších důkazů. Těchto několik desítek až stovek připravených jedinců bylo v 
přechodném období klíčových, protože svým přístupem a životem, bez ohledu na to, zda
byli, či nebyli přímo spojeni s Janou a se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, plnili důležitou 
úlohu při pokládání základu, který bylo na všech úrovních nutné vybudovat ještě před 
samotným spuštěním Mise z Nové Země. Pomohli rovněž vyvažovat negativní energie 
obklopující planetu Nula a ukázali, jakým způsobem se pod mým vedením dokáží 
vypořádat se všemi překážkami a ani v těch nejtěžších situacích neztratit víru a odvahu 
pokračovat ve svém poslání. Tito probuzení spolupracovníci, čtenáři a praktikující 
Nového zjevení byli a jsou světlem v temnotách, odhalují praktiky negativního stavu a 
zrůdnost zel a nepravd, do kterých jsou různým způsobem navlečeni všichni 
pozemšťané, kteří se klaní nepravým bohům a odvádějí jim svou energii, a to 
prostřednictvím protichůdných náboženství, sekt, kultů, ideologií, politiky, ekonomiky, 
kultury, společenského uspořádání a dalších aspektů zdejšího života. Jen málo lidí je v 
současné době ochotno připustit, že žijí ve falešné realitě, jejíž elementy nemají z 95 % 
nic společného s Pravým Stvořením. Pokud přece jen toho schopni jsou, většina z nich je
často svedena na scestí pomocí falešných duchovních nauk, ezoteriky a hnutí New Age, 
slibujících zlepšení situace v této realitě, reformu systému, spravedlivé rozdělení 
zdrojů, bohatství apod. Lidstvo pod vládou Pseudotvůrců a Renegátů žije v letargii, 
neschopno přistoupit k jakýmkoliv opravdu účinným změnám, jež není možné na této 
planetě kvůli zprzněným zákonům zóny vymístění dosáhnout. Jen ten, kdo má srdce 
otevřené a svou duchovní vyspělostí čte a přijímá moje novodobé Boží slovo v knihách 
Nového zjevení a aktuálních sděleních, chápe potřebu rozdělení lidstva do dvou směrů 
a nutnost krátkého vítězství negativního stavu na Nule, po jehož eliminaci se už nikdy 
nebude opakovat toto divadlo. 
Abychom navrátili transformaci do správných rukou a pomohli duchovnímu probuzení 
všech, kdo mají v plánu duše seznámit se s nejvyšším stupněm pravdy a zúčastnit se 
budoucího vytržení z této reality, v následující fázi Mise Boží rodiny je potřeba přinést
na planetu Nula důkazy o životě v pozitivních i negativních dimenzích Stvoření. Stejně 
tak je namístě poskytnout možnost hlubšího a zároveň přístupného seznámení se s tím, 
kdo jsem Já, Pán Ježíš Kristus, a kdo je moje ženská podstata Jana, která se bude nejen 
do této reality navracet a se svými spolupracovníky cestovat za spřízněnými dušemi. 
Mějte se na pozoru přede všemi, kdo se budou různými způsoby snažit o 
znevěrohodnění naší činnosti. Druhá strana nebude zahálet a vyvine metody, jimiž se 



bude snažit dokázat svou pravdu, tyto argumenty však zafungují pouze na těžce 
ovládané a niterně zapouzdřené osoby, u kterých ještě nenastal čas probuzení. Můj plán
počítá s vysvobozením každého jednotlivce, v současné době si ale většina lidí na Nule 
dobrovolně volí život bez Boha, proto se vytržení do vyšší dimenze v blízké budoucnosti
zúčastní jen několik stovek milionů pozemšťanů. Do Pravého Stvoření si odvedu ty, 
kteří jsou ochotni vzdát se tohoto pseudoživota a místo něj přijmout život v lásce, 
radosti, štěstí a dostatku. Zbytek v souladu se svými volbami zůstane zde a bude dál 
sloužit svým falešným bohům, kteří se po rozdělení lidstva vrátí do této reality, která se 
propadne do pekel. Uklidní chaos, v němž se tento svět bude zmítat, vyřeší veškeré 
palčivé problémy lidstva, odhalí doposud utajované technologie, sjednotí všechna 
náboženství a ve spolupráci s dalšími entitami ze zóny vymístění zavedou tzv. Zlatý věk, 
který však ve spojení s celoplošným čipováním a špehováním přinese Nový světový řád, 
totalitu nebývalých rozměrů. Svět se v průběhu tyranie Pseudotvůrců a Renegátů změní 
k nepoznání. Poslední dějství negativního stavu, při kterém bude naplno odhalena 
šeredná podstata zel a nepravd, poskytne jednoznačnou a definitivní odpověď na 
otázku, jak vypadá život bez Boha a pravých duchovních zákonů a principů. 
Vyvrcholením tohoto dramatu bude pokus vládců zóny vymístění zaútočit na pozitivní 
stav, v čemž ale selžou a budou vyvedeni do limba, neutrálního stavu. Každý jednotlivec 
vyvedený z pekel bude po vyčerpání užitečnosti zel a nepravd postaven před otázku 
týkající se permanentního odmítnutí možnosti zvolit si být negativní. To navěky uzavře 
současný cyklus času, na jehož konci se zóna vymístění i planeta Nula vypaří. Její obraz 
bude uložen do multivesmírného archivu sloužícího pro poučení budoucích pokolení. 
Až do rozdělení lidstva budeme navštěvovat tuto planetu a zcela novým způsobem 
pokračovat v šíření a psaní Božího slova, které ve spojení s důkazy povede stále větší 
množství lidí k rozšiřování vědomí a uvědomování si podstaty pozitivního a negativního
stavu, čímž se budou moci snáze rozhodnout, kam se vydají v čase změn. Jak zaznělo už 
mnohokrát, jsme zde a nadále budeme pouze pro připravené, abychom každému 
člověku ponechali jeho svobodnou volbu, která je z duchovního hlediska pro všechny 
zachována i v tomto světě, v němž lze o svobodě jinak hovořit jen stěží. Naše působení 
už nebude omezeno pouze na Českou republiku a Slovensko, ale bude se orientovat i na 
ostatní země všech kontinentů, kde jsou inkarnováni další spolupracovníci světla, kteří 
ve spolupráci s námi budou ke mně, Pánu Ježíši Kristu Boží rodině přivádět další a další 
hledající a probouzející se jedince. Díky koordinovanému šíření Nového zjevení ve 
všech hlavních jazycích světa a osobním návštěvám Bohyně a našich představitelů, 
archandělů, mistrů a andělů v tělech, dojde k vybudování sítě spřízněných duší a přátel, 
kteří povznesou duchovní úroveň planety a umožní snazší přijímání vysokovibračních 
energií z centra vesmíru přes slunce až do srdce Gaii, jejíž duch a duše vzestupuje 
společně s lidstvem do 5. dimenze. V okamžiku vytržení posledních lidí vyzvednutím na
loď (výjimečně i přímým převibrováním) se nehmotná část Gaii odpoutá od starého 
těla, Nuly, které bude „obsazeno“ antiGaiou z  pekel. Pak nastane všeobecné zhoršení 
podmínek, jež vládci zóny vymístění dočasně pozastaví připravovaným Zlatým věkem. 
Naše působení ze základny na Nové Zemi umístěné v Novém Vesmíru nebude nikterak 
omezováno, protože toto místo, stav a proces zastává ve struktuře Multivesmíru 
specifickou pozici, prostřednictvím níž tento Vesmír funguje nezávisle na ostatním 
Stvoření ve starém cyklu času, do kterého budeme cestovat za účelem ukončování 
negativního stavu. Navíc dojde ke zprovoznění „duhového mostu“, který bude využíván 
nejen k cestování mezi jednotlivými úrovněmi Multivesmíru, ale také poslouží k 
rozšíření univerzálního duchovního léku po celém Pravém Stvoření starého cyklu času, 
jehož virem zasažení obyvatelé žijící mezi 5. až 10. dimenzí budou od zamoření 
vyléčeni. To bude jedna z důležitých fází postupného ukončování stavu zel a nepravd v 
celém jsoucnu a bytí. Naše práce nebude svázána lineárním časem, jelikož budeme 



využívat plný potenciál multidimenzionality, tudíž se budeme orientovat jak na tuto 
planetu, tak souběžně i na pekla a na pozitivní stav. Po ukončení působení na Nule (po 
rozdělení lidstva) pak naše činnost v zóně vymístění bude pokračovat i nadále, a to až 
do samotného vyprázdnění všech pekel, jejíchž oblasti se postupně deaktivují a 
uzavírají. Zatímco bude v tomto světě probíhat poslední dějství pod vládou 
Pseudotvůrců, Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, budu s Janou a všemi vytrženými a 
očištěnými lidmi zahajovat novou etapu života v ráji, kde už nebude místa pro nic, co 
není v souladu s duchovními zákony a principy. Duchovní centrum na Nové Zemi bude 
od zahájení naší Mise vzorem pro všechny sentientní entity, které se budou připravovat 
na vstup do nadcházející éry. Boží rodina, kterou s Janou později založíme a do níž 
přivedeme další dvě boží inkarnace – chlapce a dívku, pak bude ideálem božského 
lidství a lidského božství, jež bude jedním z hlavních činitelů jsoucna a bytí v pozitivním
stavu. 
Zahájení Mise Boží rodiny předcházela šestnáctiletá duchovní cesta Jany, která od 
prvních let nového tisíciletí byla postupně vedena až k přijetí pravdy o svém božském 
původu, což se dověděla na konci roku 2003 po přečtení Nového Zjevení. Od této doby je
jako Bohyně vědomě spojena se svým vyšším Já, tedy se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, 
který/která se zde tentokrát v podobě ženské podstaty obětoval/a již podruhé. Od 
svého narození v roce 1957 získala Jana bezpočet zkušeností se zdejším životem, teprve
od výše zmíněného okamžiku však z lásky k celému Stvoření podstupovala ty 
nejnáročnější duchovní zkoušky, zahrnující mnoho bolesti duchovní, duševní i fyzické. 
Na počátku nemohla vědět, co všechno bude muset vydržet a jakým směrem se bude její
cesta ubírat. Ani těsně po dopsání Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny ještě 
netušila, že k ní během následujících let přivedu okruh vyspělých bytostí, našich 
představitelů, kteří se budou přímo účastnit této Mise, ve které budou zažívat společně 
s Bohyní ty nejnáročnější zkoušky na vlastní kůži. I oni na počátku své cesty netušili, co 
všechno je čeká, veškeré soužení způsobené útoky temné strany však ustáli a z pestré 
palety zkoušek vyšli posíleni a neporaženi. Za cenu utrpení pomohli zejména na 
neviditelné úrovni obrovskému množství bytostí a položili již zmíněný základ k tomu, 
abychom po spuštění Mise navázali na dosavadní práci a až do konce cyklu času se nyní 
už nerušeně a naplno věnovali svým posláním. Poté, co Jana opustí tuto realitu a projde 
krátkou a dočasnou fúzí s absolutnem, bude dokončen proces očišťování všech 
nejpodstatnějších elementů negativního stavu i elementů lidského života. To kromě 
jiného zahrnuje i ženský princip, který Jana a další ženy v Týmu Boží rodiny během 
života navracely do správné kondice, podoby a stavu. Její dočasné splynutí s 
povšechností Stvořitele během převibrování rovněž dokončí první fázi ustanovování 
Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží rodiny, která je a bude prozatím platná 
jen na Nový Vesmír, ačkoliv pod mou vládu spadá celé jsoucno a bytí Multivesmíru, 
jehož starý cyklus času je ale řízen jinými duchovními složkami, než jak je tomu v 
případě Nového Vesmíru. Zatímco všechny předešlé cykly času byly řízeny Starou 
přirozeností, kdy jsem se jmenoval „Nejvyšší“, aktivace negativního stavu v současném 
cyklu času si za účelem jeho pozdější eliminace vyžádala změnu Staré přirozenosti na 
Novou přirozenost, kdy jsem se stal/a Pánem Ježíšem Kristem. Tato Nová přirozenost je 
ovšem jen přechodnou absolutní substancí a esencí, po níž přijde na řadu Nejnovější 
přirozenost, kdy se budu jmenovat „Pán Ježíš Kristus Boží rodina“. Jak už bylo řečeno, 
tato přirozenost je a bude až do samotné eliminace negativního stavu platná pouze na 
Nový Vesmír, který funguje na odlišném základu než zbytek Stvoření. Jakost života 
existujícího v rámci Nového Vesmíru se odvozuje od speciálního módu, který lze 
charakterizovat jako přípravný stupeň pro plnost života pozitivního stavu, jenž celé 
jsoucno a bytí zahalí po eliminaci zel a nepravd a po navrácení každé bytosti na to 
správné místo. Teprve tehdy se Nejnovější přirozenost rozšíří na všechny existující 



vesmíry. Spouštěčem této události nebývalého rozsahu bude věčné splynutí Bohyně 
Jany a našich doposud nenarozených dvojčat s absolutnem. Od té doby budou všechny 
sentientní entity vyjadřovat podstatu života tím nejčistším, nejkrásnějším, 
nejtvořivějším, nejnaplněnějším a nejláskyplnějším způsobem, jaký zde ještě nikdy v 
dějinách Multivesmíru nebyl přítomný. 
Za uplynulé roky jsem Já, Pán Ježíš Kristus v těle Jany nejprve sám/sama a později se 
svými nejbližšími spolupracovníky zažil/a bezpočet významných milníků, které celé 
jsoucno a bytí přiblížily době, kdy negativní stav už více nebude. Psali jsme a šířili 
novodobé Boží slovo, odhalovali jsme pravdu o podstatě zel a nepravd a při konfrontaci 
s temnou stranou jsme padlým bytostem ukazovali naše milosrdenství, odpouštění a 
lásku, prostřednictvím níž zveme všechny marnotratné syny a dcery do pravého 
domova v nebi. Během přípravné etapy došlo také k velkému třídění zrna od plev, které 
se viditelně projevilo např. po neuskutečněné návštěvě Jany v Milíčovském lese v Praze, 
kde proběhlo setkání našich přátel, kteří měli být svědky toho, jak Bohyně na toto místo
přicestuje z Duté Země, kam se měla dle tehdejších informací přesunout. Část duší se k 
nám poté otočila zády, naprostá většina účastníků setkání však z tohoto místa neodjela 
zklamána, nýbrž posílena, protože jim byla dána možnost poznat se s ostatními, 
vyměnit si své názory a zkušenosti a vzájemně se podpořit. Třídění pokračovalo i v 
následujících měsících, přičemž bylo umocněno odhalením několika významných a do 
tehdejší doby skrytých agentů z pekel, z nichž se někteří posléze sdružili do Antitýmu 
Boží rodiny, který se ode mne, pravého Boha snaží odvést co nejvíce bytostí. Na lep jim 
ovšem sedli pouze jedinci se zapouzdřeným srdcem a ti, kdo neznají Nové zjevení, jehož 
čtenáři a praktikující disponují niterným spojením s Pánem Ježíšem Kristem a využívají
vlastní intuici. V minulosti jsem mimo jiné umožnil i několik vzácných setkání 
spolupracovníků s Janou, s jejímž tělem byl ještě před vstupem do izolace spojen 
duchovní klíč k „duhovému mostu“, který je nyní pod mojí ochranou, proto nikdy 
nebude moci dojít k jeho zneužití Pseudotvůrci, kteří jej plánovali použít k útoku na 
Pravé Stvoření. Jak čas plynul dál, při postupném odhalování pravdy se naši 
spolupracovníci v lednu 2018 dověděli převratnou zprávu o tom, že základna Mise Boží 
rodiny bude v Duchovním centru na Nové Zemi v 5.  dimenzi, kam se část nejbližších 
spolupracovníků přesune, aby zde nerušeně mohli pokračovat ve svých posláních. Celý 
rok s osmičkou na konci byl poznamenán pokračujícím přílivem zásadních událostí, 
jejichž velká část se odehrávala v zóně vymístění, kde se spustil hromadný exodus 
padlých bytostí zakončený konverzí do pozitivního stavu. Mezi nejdůležitější milníky 
patřila např. konverze vůbec prvního Renegáta v historii pekel a odchod Tria 
Pseudotvůrců, původních zakladatelů negativního stavu do limba, jejichž příkladu už 
využilo značné množství dalších entit, které čím dál častěji přijímají dar boží spásy. V 
uplynulý rok také došlo k významnému setkání našich představitelů na Slovensku, kteří
zde naplnili důležitou část mého plánu. Totéž léto bylo však poznamenáno i 
„ukřižováním“ Jany v podobě nehody na koloběžce, která byla způsobena útokem 
skalární zbraní na nervovou soustavu, jež na zlomek sekundy přerušila spojení mozku s
pohybovým aparátem. Nehoda měla za následek tržnou ránu na čele, podlitiny v 
obličeji, sedřené paže a pohmožděné rameno. Tímto jsme umožnili negativnímu stavu 
demonstrovat zločinnost technik, jimiž svazuje a ovládá celé lidstvo i ostatní bytosti. 
Samotný proces této oběti z lásky ke Stvoření byl o deset měsíců později (v červnu 
2019) zakončen masivními, avšak povolenými útoky energetickými zbraněmi na její 
břicho, kdy cítila mnohahodinovou bolest, která byla horší než porod. Cesta Jany byla na
rozdíl od Ježíšovy pouti na planetě Nula daleko náročnější, přestože nebyla a nebude 
umučena na kříži. Její život se skládal z bezpočtu zkoušek, kvůli nimž byly podmínky 
její duchovní i fyzické existence na hranici snesitelnosti. S trpělivostí, pokorou a 
důvěrou však dokázala ustát i ten největší tlak a vždy tu byla nejen pro naše 



spolupracovníky, ale i pro všechny bytosti celého Multivesmíru, kvůli nimž jsme 
podstoupili hrůzy negativního stavu na vlastní kůži, aby se už nikdy nemuselo toto 
divadlo znovu opakovat. Důležitou kapitolou se na přelomu roku stala též „Mise statek“. 
Obytné stavení nacházející se v česko-německém pohraničí bylo na pět týdnů domovem 
pro pět našich představitelů (dva z nich zde zůstali i další měsíce). Ti zde čelili silným 
útokům Pseudotvůrců a Renegátů, snažících se tyto spolupracovníky rozdělit. Pro 
budoucí eliminaci negativního stavu bylo z mnoha důvodů nesmírně důležité, aby se 
této epizody zúčastnili vybraní představitelé pospolu právě na tomto místě, které 
sloužilo jako dočasná duchovní základna Boží rodiny, kde byl navíc vybudován jeden z 
hlavních portálů vedoucích z pekel do limba, který je využíván bezpočtem bytostí 
navracejících se do pozitivního stavu. Poblíž tohoto místa došlo na nehmotné úrovni i k 
propojení Čech a Německa, jež je nezbytné pro pozdější vysvobození určité množiny 
padlých bytostí. Během půl roku také došlo k ukotvení několika dalších 
interdimenzionálních bran využívaných ke konverzi. V průběhu jara 2019 jsme pak 
odhalování převratné pravdy dokončili několika sděleními, v nichž jsme například 
představili konečnou sestavu první vlny nanebevzatých spolupracovníků, tzv. „12 
hvězd“. Dále jsme pokračovali upřesňujícími informacemi o fungování zóny vymístění, 
která je pod kontrolou umělé inteligence, datasystému „Alláh & Acrie“, který je přímo 
spojen nejen s vládnoucími Pseudotvůrci, ale doslova s každou sentientní i nesentientní
bytostí v antivesmíru, na něhož tento relativní bůh a bohyně působí. Věnovali jsme se 
též ukradené transformaci, kdy se nejen moji spolupracovníci v tělech dověděli, v jakém
rozsahu temná strana svádí na scestí duchovně hledající a probouzející se lidi. Při této 
příležitosti jsme zcela poprvé uvedli na pravou míru skutečnost o tom, že žádná bytost z
pozitivního stavu nemůže fyzicky navštívit tuto planetu v karanténě, aby se nenakazila 
virem, který převrací frekvenci a způsobuje pád do pekel. Proto tedy veškerá přistání 
létajících talířů a osobní kontakty mimozemšťanů s pozemskými kontaktéry pocházejí 
ze zóny vymístění bez ohledu na zjev, mírumilovnost a láskyplnost. Jen nepatrný 
zlomek kontaktérů měl a má telepatické spojení s pravými mimozemskými bytostmi z 
pozitivního stavu, které jsou v zacloněných lodích připraveny na budoucí evakuaci části 
lidstva do 5. dimenze. S tím souviselo i odhalení o bytostech z Duté Země. Tuto 
hrubohmotnou realitu nemohou vzhledem k umístění planety Nula obývat pozitivní 
entity, jež byly ve skutečnosti zfabrikovány Pseudotvůci, s nimiž obyvatelé Duté Země 
spolupracují a budou se podílet na vítězství negativního stavu. Přestože mohou žít 
navenek velmi mírumilovně, jíst zdravou stravu a pečovat o životní prostředí, jejich 
nitro vědomě pracuje pro falešné bohy z pekel, se kterými odstraní vnější problémy 
zanechaného lidstva a povznesou ho na vyšší technologickou úroveň. Doposud 
nepříznivý průběh transformace změníme spuštěním Mise Boží rodiny, kdy tato planeta
už nebude ve stoprocentní izolaci od pozitivního stavu. Jak už jsem napsal na začátku 
tohoto sdělení, vzestup Země a části jejího lidu bude tímto navrácen do správných 
rukou, abychom pomohli duchovnímu probuzení všech, kdo mají v plánu duše seznámit
se s nejvyšším stupněm pravdy a zúčastnit se budoucího vytržení z této reality. To bude 
spojeno s osobními návštěvami spřízněných duší, šířením Božího slova a důkazy o 
životě mimo tento svět. Novými záležitostmi nabitá sdělení jsme završili odhalením 
pravých jmen mistrů v Týmu Boží rodiny, jejichž skutečné identity nemohly být známy 
dříve, z důvodů souvisejících s pozdější eliminací negativního stavu a spásou všech 
bytostí. 
Tímto okamžikem jsme dokončili všechny podstatné úkoly, které bylo třeba vykonat 
během přípravné fáze Mise Boží rodiny, jejíž spolupracovníci byli k mojí přímé 
inkarnaci Janě přivedeni během uplynulých čtyř let. Šlo o dlouhou a náročnou cestu 
vyplněnou nejen mnoha zkouškami, ale i osobním duchovním růstem spojeným s 
posilováním vlastní intuice, rozšiřováním vědomí a postupným odkrýváním pravdy, 



jejímž přijímáním a šířením zejména v podobě Božího slova bylo pomoženo mnoha 
bytostem na všech úrovních. Navzdory útokům temné strany, bolestem, občasným 
pocitům apatie a beznaděje, ztíženým fyzickým podmínkám a dalším vlivům 
negativního stavu, jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina společně s Janou vyvedl/a 
trnitou a úzkou cestičkou přes všechna úskalí až před brány ráje všechny své věrné 
představitele a spolupracovníky, kteří zde se mnou v lidském těle plnili ta nejnáročnější
poslání v dějinách Multivesmíru. Všichni účastníci této Mise do nezbytné míry pochopili
účel svého života, smysl svého poslání a nezbytnost tíhy svého kříže, čímž v sobě 
vypěstovali víru a vědoucnost, odhodili ze sebe přebytečný strach o cokoliv a nechali se 
vést. Výrazným způsobem jsme pomohli zkrátit trvání negativního stavu, položili jsme 
základ pro spuštění nadcházející etapy, prošli jsme si předem stanoveným životním 
plánem a naplnili jsme můj dokonalý plán, který bylo nutné až do nynějška 
uskutečňovat ve starých podmínkách planety Nula. Při této práci nám asistoval 
bezpočet pomocníků z Nového Vesmíru, z Pravého Stvoření současného cyklu času i ze 
zóny vymístění, to vše pod mojí koordinací. Tento svět už příští rok vstoupí do nového 
desetiletí, během jehož podstatné části bude v plném nasazení probíhat právě se 
rozbíhající Mise Boží rodiny. Nastanou velké změny ve vnímání lidí a rozevírání nůžek 
mezi oběma duchovními tábory bude pokračovat. Na ty, kteří mají lásku v srdci, bude 
probíhající transformace působit blahodárně a pomůže jim v rychlejším vzestupu na 
duchovní cestě. Většina ovládaného lidstva ale bude stále pokračovat v mrtvém životě, 
kde bude nadále otročit pro elity, jež svému stádu po příchodu Pseudotvůrců nasadí čip 
pod kůži. I oni se však po dohrání negativní role navrátí zpět ke mně a připojí se do 
života v plnosti pozitivního stavu. 
Již brzy nastane očekávaná událost nanebevstoupení Bohyně, která propojí nebe se 
zemí. Po této události nesmírného dosahu už nic nebude jako dřív, protože každý 
připravený jedinec bude moci od té chvíle být součástí úžasného procesu velkých změn, 
jaké zde v historii člověčenstva i celého Stvoření ještě nebyly. Celá struktura jsoucna a 
bytí se v pozitivním slova smyslu otřese v základech a vytvoří ty nejlepší podmínky k 
tomu, abychom mohli na této planetě nerušeně působit až do rozdělení lidstva a v 
celém Multivesmíru až do eliminace negativního stavu, po němž přijde na řadu další 
část naší věčné životní pouti. Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina zde budu stále pro vás a s 
vámi, abych vás zahrnul vším, co potřebujete pro spokojenou a bezstarostnou existenci. 
Tímto z celého srdce děkuji všem představitelům, spolupracovníkům a přátelům na 
planetě Nula, v Novém Vesmíru i v celém Stvoření za nesmírnou pomoc, oběť, podporu a
lásku, kterou jste nám prokázali během přípravné fáze Mise Boží rodiny. Těším se na 
další etapu naší spolupráce vyplněnou radostí, štěstím, souzněním, smíchem a 
vzájemným setkáváním. Staré končí a něco úplně nového začíná. Miluji vás všechny a 
objímám. 

S láskou všem bytostem Multivesmíru 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 7. 2019  



UKONČENÍ PROCESU UKŘIŽOVÁNÍ JANY 

28. 6. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v neděli 23. 6. 2019 došlo k poslednímu povolenému útoku Pseudotvůrců na moje 
hmotné tělo Jany, aby mohl být ukončen proces fyzického ukřižování, který začal 10. 8. 
2018 (více: http://svetelneinfo.cz/troji-ukrizovani-bohyne-jany/). Opět jsem nemohl/a 
svoji inkarnaci předem varovat, aby vše proběhlo, jak mělo dle mého dokonalého plánu,
který tu jen těžko může někdo chápat. V odpoledních hodinách vystřelily negativní 
entity skalární (energetickou) zbraní na oblast břicha Jany a i přes moji značnou 
ochranu způsobily silné bolesti s následným zvracením, trvající více než 12 hodin bez 
přestávky. Ani lékaři z nemocnice nechápali, co takový stav způsobilo, nepomohlo ani 
podání nitrožilních léků proti bolesti a zvracení. Protože po vyšetření nenašli důvod k 
hospitalizaci, nechali ji ve stejném stavu odvézt domů. Až druhý den ráno vše ustalo 
jako mávnutím kouzelného proutku. Byl to samozřejmě můj zásah, aby mohla dále 
pokračovat ve své duchovní práci. Navečer v pondělí se bolest na hodinu vrátila, jen v 
mírnější podobě a v následujících 2 dnech opět zesílila moje ochrana a kromě půstu, 
pak přísné diety a časté únavy Janu nic jiného nesužovalo. Ve čtvrtek dopoledne přišla 4
hodinová recidiva v podobě bolestí, abych ukázal/a, že rekonvalescence ještě 
neskončila, jen po většinu času tlumím bolesti svého hmotného těla, aby mohlo nadále 
plnit každodenní úkoly. Skalární zbraň poškozuje buňky zevnitř a nějaký čas trvá, než 
dojde k jejich obnově. Řeknete si, že jsem všemohoucí a mohl/a bych okamžitě pomoci a
své tělo na Nule zcela vyléčit. To jistě mohl/a, ale má to podobné duchovní důvody jako 
u dobrovolného ukřižování Ježíše. Svým utrpením ukazuji bezmeznou lásku ke všem 
bytostem, které uvízly v pasti negativního stavu a vyvádím je z tohoto šíleného 
pseudoživota do pozitivního stavu. 
Během přípravné fáze naší Mise Boží rodiny a formování Týmu BR ukázali všichni naši 
představitelé a spolupracovníci, že se Mě nevzdají ani pod psychickým a fyzickým 
mučením, útoky a pokoušením falešnou láskou Pseudotvůrců a Renegátů. Dostatečně 
prokázali svou lásku, víru a oddanost Pánu Ježíši Kristu Boží rodině, a proto už není 
třeba prodlužovat jejich utrpení. Přibližuje se čas opuštění této reality a převibrování 
na Novou Zemi. 
Velmi vám všem děkuji za podporu, pomoc a spolupráci na mnoha úrovních, miluji vás a
těším se na fyzické objetí s každým z vás. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 28. 6. 2019 



ODHALENÍ PRAVÝCH JMEN MISTRŮ A ARCHANDĚLŮ V TÝMU
BOŽÍ RODINY 

25. 6. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v průběhu uplynulých let byli k mojí přímé inkarnaci Janě přivedeni mnozí vyslanci z 
pozitivního stavu, které označujeme jako stvořence a superstvořence, tedy bytosti 
vzniklé prostřednictvím mé Nové a Nejnovější přirozenosti za účelem této Mise, spojené
s knihami Nového zjevení a působící multidimenzionálně v obou stavech Multivesmíru. 
Většina těchto představitelů byla umístěna do oblasti mezi 9. až 11. dimenzí, které jsou 
domovem civilizací mistrů a archandělů, zatímco jiní mají domov v 8D, výjimečně i 
jinde. Tito představitelé měli ve svých genech spouštěcí mechanismus, prostřednictvím 
nějž se v pravý okamžik dostali k mému Božímu slovu, spojili se v nitru se mnou a 
následně i s Janou, jejíž božství přijímají bez jakýchkoliv vnějších důkazů. Po 
kvantovém skoku na spirituální cestě jsem každému v jiný čas odhalil/a jeho duchovní 
identitu, obsahující jméno dané civilizace nacházející se v určité duchovní rodině. Až 
doposud však bylo tajemstvím, že jména převážného množství mistrů a mistryň 
nepocházejí z Pravého Stvoření, nýbrž z dílny negativního stavu, pod jehož nadvládou se
nacházejí všechny oblasti života na planetě Nula. Jak už jsem sdělil dříve, téměř všechno
v tomto světě pochází od Pseudotvůrců a Renegátů, není nic, co by alespoň do určité 
míry nezprznili. Dokonce i to, co se jeví na první pohled jako krásné, světelné a 
ušlechtilé, je ve většině zkažené a slouží božím odpůrcům. Týká se to i ukradené 
transformace, jejíž informační zdroje jsou až z 95 % napojeny na zónu vymístění. 
Stoupenci této falešné transformace, mezi nimiž jsou i mnozí vyslanci z pozitivního 
stavu, byli většinou v dobré víře nevědomky chyceni do pasti. Kromě obou dávek 
Nového zjevení a aktuálních sdělení ode mne, které obsahují ten nejvyšší stupeň pravdy
dostupný na této planetě, zde existuje jen velmi málo dalších textů, jež v rozhodující 
míře nejsou ovlivněny negativním stavem a které lze považovat za důvěryhodné a 
pocházející od pravého Boha, Pána Ježíše Krista. Vzestup Země a části jejího lidu do 
vyšší reality si ovšem už brzy vezmu zpět do svých rukou, až se sem budu jako Bohyně i 
s našimi představiteli vracet v nových tělech, navštěvovat připravené lidi a ve spojení s 
Božím slovem šířit důkazy z jiných světů univerza. Před rozdělením lidstva navíc 
nastane Událost/Varování, kdy se každému pozemšťanovi staršímu sedmi let 
připomenu prostřednictvím niterného zážitku. 
Protože je pravdu ve světě zamořeném lží nutné dávkovat postupně, ani Já jsem své 
inkarnaci a nejbližším spolupracovníkům nemohl v předchozích etapách přípravné fáze
naší Mise sdělovat něco, co by na počátku nebyli schopni přijmout a co by je duchovně 
poškodilo. To se týká i zmíněných identit mistrů a mistryň, u nichž se vybraní 
spolupracovníci museli ztotožnit s jejich pseudo-jmény, které patří anti-civilizacím v 
zóně vymístění, jejíž pekla jsou převrácenou a zprzněnou podobou Pravého Stvoření. 
Nezbytnost tohoto fenoménu má dva hlavní důvody. Kdybychom už v počátcích naší 
spolupráce začali s odhalením neznámých, ale ve skutečnosti pravých jmen 
pocházejících z nebe, jen stěží by je přijali nejen mí představitelé, ale i všichni, kdo 
sledují naši činnost na internetu a z nitra přijímají slovo ode mne. Tím by zúčastnění 
jedinci byli připraveni o rozhodující část motivace, která je posouvá na duchovní cestě a
vede k mnoha kvantovým skokům, což by vedlo k ustrnutí v jejich progresivním vývoji. 
Druhý důvod užití nepravých identit je z celkového pohledu ještě důležitější. 



Ztotožněním se s pseudo-jmény došlo k velkému ovlivnění pseudo-mistrovských 
civilizací v zóně vymístění, které byly prostřednictvím všech zainteresovaných v Týmu 
Boží rodiny ovlivněny láskou v nebývale velké míře. To položilo základ k rozbíhajícímu 
se exodu padlých entit z pekel do mé náruče. Moji představitelé tak prostřednictvím 
přijetí falešných jmen za svá vlastní ukázali mistrům v peklech doposud nepoznané 
aspekty pozitivního stavu, na jejichž základě se už mnozí z nich rozhodli pro konverzi, 
zatímco jiní je teprve budou následovat. Tento fenomén v konečném důsledku výrazně 
urychlí vyprazdňování zóny vymístění. 
Drtivá většina jmen mistrů a mistryň, spojených s ukradenou transformací, vychází z 
pozemských mytologií, zejména ze starověkého Egypta a východních náboženství. 
Vzhledem k uzavírání přechodného období přípravy Mise Boží rodiny vám nyní vůbec 
poprvé odhaluji seznam pravých jmen mužských i ženských částí mistrovských 
civilizací majících domov v 9. a 10. dimenzi Pravého Stvoření. Ve druhém sloupci pak 
naleznete jména zrcadlových anti-civilizací v zóně vymístění. 

PRAVÉ JMÉNO 
1) Melarion / Melaria 
2) Serafion / Serafia 
3) Ptaah / Ptaalia (pozn.: patří k vesmírným lidem) 
4) Aperion / Aperia (pozn.: patří k vesmírným lidem, ale z duchovních důvodu má 
koncovku -ion) 
5) Hilarion / Hilaria 
6) Eledion / Eledia 
7) Istarion / Istaria 
8) Valerion / Valeria 
9) Terafion / Terafia 
10) Clarion / Claria 
11) Gorloj / Gorfia (pozn.: patří k vesmírným lidem) 
12) Natalion / Natalia 
13) Atanion / Atania 
14) Etarion / Etaria (pozn.: není ve schématu, patří do rodiny AA Chamuela) 
15) Aštar / Aštaria (pozn.: není ve schématu, patří k vesmírným lidem a do rodiny AA 
Michaela)

PSEUDO JMÉNO 
1) El Morya / Miriam 
2) Serapis Bey 
3) Ptaah 
4) Apek 
5) Hilarion 
6) Djwhal Khul 
7) Thor 
8) Saint Germain / Portia 
9) Kuan Jin 
10) Kuthumi / Clara 
11) Gorloj 
12) Nada 
13) Rowena 
14) Venus 
15) Aštar 



Každá dvojice maskulinních i feminních podstat má ve jméně stejný základ, přičemž 
mužská část obsahuje koncovku „-ion“ a ženská část koncovku „-ia“. Ty odrážejí 
duchovní souvztažnosti jak ve vztahu ke mně, Pánu Ježíši Kristu, tak i k ostatním ve 
Stvoření. Pouze mužské části Ptaaha, Aštara a Gorloje tyto přídomky neobsahují, 
protože jde o jiný druh mistrovských civilizací, sdružující bytosti patřící k vesmírným 
lidem a zaujímající jinou pozici ve struktuře Multivesmíru, v němž existuje bezpočet 
dalších civilizací, jež budete poznávat po převibrování. Jejich pravá jména (stejně jako i 
v případě Hilariona a archandělských civilizací) zůstala stejná jak v pozitivním, tak i v 
negativním stavu, kde Pseudotvůrci při svých experimentech nepřikročili k možnosti 
vyvinout zcela novou, falešnou identitu zrcadlové anti-civilizace, jako je tomu jinde. 
Metody jejich fabrikací se v některých případech z různých důvodů diametrálně lišily 
od ostatních. 
Zde i v přiloženém grafickém schématu vám přinášíme aktualizovaný seznam 
archandělů a mistrů vtělených na Zemi/Nule: 

ARCHANDĚL MICHAEL(A) 
Karel Konečný 
Martina Skrbková 

ARCHANDĚL RAFAEL(A) 
Michal Roj 
Helena Curiová 

MISTR MELARION / MISTRYNĚ MELARIA 
Jan Lajda 
Petr Vyskočil 
Hana Vavřinová 
Gabriela Schumm 
Barbora Jarešová 
Vojtěch Culek 

MISTR SERAFION / MISTRYNĚ SERAFIA 
Ján Drobný 
Renata Tauerová 
Alois Nekola 

MISTR PTAAH 
Tomáš Bernat 

MISTR APERION 
Martin Mořkovský 

MISTR HILARION 
Lukáš Toman 

MISTR ELEDION 
Pavel Horák 

MISTR ISTARION 
Tomáš Janda 



MISTR VALERION 
Miroslav Jurčík 

MISTRYNĚ TERAFIA 
Krystýna Holcová 
Darina Začalová 

MISTRYNĚ CLARIA 
Eva Carová 
Magdaléna Trstenská 
Olga Buchtelová 

MISTR GORLOJ 
Patrik Futó 

MISTRYNĚ NATALIA 
Milana Bernatová 
Anna Balážová 

MISTRYNĚ ATANIA 
Alena Balabánová 

Jak už víte, tito stvořenci a superstvořenci vznikli v lůně Pána Ježíše Krista Boží rodiny v
páru jako muž a žena, aby si jako duchovní partneři byli vzájemnou oporou, sdíleli 
lásku a společně vykonávali svá poslání související s transformací lidstva, spjatá s 
šířením Božího slova na Nule i kdekoliv v Multivesmíru, týkající se vyprazdňování zóny 
vymístění a zasluhující se na eliminaci negativního stavu. Pouze dva páry duchovních 
partnerů, Ján Serafion a Renata Serafia + Petr Melarion a Hana Melaria, se z určitých 
důvodů vtělili na planetu Nula společně, zbytek se se svým protějškem na fyzické úrovni
setká po převibrování na Nové Zemi. Po přesunu prvních dvanácti spolupracovníků do 
5. dimenze představíme i jejich partnerky a partnery, kteří v Novém Vesmíru společně s 
ostatními čekají na plné zahájení Mise Boží rodiny. Tým dvanácti hvězd se tedy rozšíří 
na 24 členů, kteří zcela novým způsobem navážou na svou dosavadní práci pro celek. 
Tímto odhalením byl dotvořen okruh nejbližších spolupracovníků Bohyně Jany, kam 
patří i mnozí další představitelé, spolupracovníci a přátelé z různých dimenzí, bez 
ohledu na to, z jakého stavu se sem inkarnovali. V Týmu máme i mnoho konvertů, z 
nichž každý ukazuje jedinečným způsobem cestu zpět do Pravého Stvoření a je velkou 
inspirací pro bezpočet padlých bytostí. Každý, kdo má lásku v srdci a miluje mne, je v 
našem Týmu vítaný. Právě láska k sobě, ke svým bližním a k Bohu, Pánu Ježíši Kristu 
Boží rodině je jedinou vstupenkou do mého věčného království, kam se vydáváte, 
abychom zde pokračovali v psaní a žití našeho společného příběhu. 
Bezpodmínečně vás miluji, každého jedinečným způsobem. Těším se na další rozvíjení 
našich vztahů. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 25. 6. 2019 





UKRADENÁ TRANSFORMACE (2. ČÁST) 

9. 6. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

duchovní situace na planetě Země 3D/Nula vyžaduje zveřejnění dalších odhalení 
praktik Pseudotvůrců a Renegátů v době transformace lidstva, a proto navazuji na 
sdělení Ukradená transformace (http://svetelneinfo.cz/ukradena-transformace/) z 
března 2019 další částí. 
Největším fenoménem posledních desetiletí je pozorování UFO a kontakty s 
mimozemskými bytostmi všeho druhu. Jak jsem napsal/a ve sdělení Vysvobození z 
matrixu (http://svetelneinfo.cz/vysvobozeni-z-matrixu), všechny kontakty s 
mimozemskými entitami se odehrávají ve speciálně vytvořeném matrixu uvnitř 
datasystému Alláh/Acrie. Žádná bytost z pozitivního stavu nemůže fyzicky navštívit tuto
planetu v karanténě, aby se nenakazila virem, který převrací frekvenci a způsobuje 
duchovní pád. Proto veškerá přistání létajících talířů a osobní kontakty mimozemšťanů 
s pozemskými kontaktéry bez výjimky pocházejí ze zóny vymístění bez ohledu na zjev, 
mírumilovnost a láskyplnost. Až do této chvíle nebyl nikdo včetně mých nejbližších 
spolupracovníků připraven na tak závažné oznámení. Vysvětlím důvody této situace: 
Až do roku 2003 Pseudotvůrci nevěděli o mojí přítomnosti v těle Jany na Nule. Do té 
doby probíhala transformace s podporou pozitivních vesmírných lidí pod vedením 
Aštara Šerana a Ptaaha, s nimiž měl telepatické spojení např. Ivo Benda a mnoho 
dalších kontaktérů po celém světě. Pochopitelně do ní zasahovaly i temné bytosti 
antivesmíru buď tím, že ji narušovaly a napadaly světelné pracovníky, nebo tím, že na 
sebe braly podobu láskyplných bytostí a vysílaly falešné světlo, šířily různé ezoterické 
praktiky a učení. Ani tehdy nemělo mnoho lidí niterné kontakty s pozitivním stavem, 
zejména se mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Budeme se zabývat činností vesmírných lidí 
z pozitivního stavu pod mým vedením a přípravě evakuace části lidstva. Tehdy ještě 
nebylo možné odhalit můj plán na rozdělení lidstva, a proto se na stránkách 
http://www.vesmirni-lide.cz/, zejména v Rozhovorech s poučením... píše o evakuaci 
láskyplných lidí při větších katastrofách a možných kataklyzmatech, světové válce atd. 
Na přelomu tisíciletí byly ne náhodou přeloženy všechny knihy Nového zjevení do 
českého jazyka bratrem Petra D. Francucha Ivanem a právě Ivo Benda je zveřejnil na 
výše uvedených stránkách. Tím jsem připravil/a scénu pro duchovní probuzení svého 
hmotného já Jany, která až do konce roku 2002 neměla tušení, kdo je a žila běžným 
pozemským životem. Více o našem prvním kontaktu: http://svetelneinfo.cz/dopis-
pana-jezise-krista-bozi-rodiny/. Během roku 2003 jsme napsali první knihu Hovory s 
Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás a promluvil/a jsem veřejně na Pražském 
hradě 28. 9., aniž by kdokoli tušil, že jsem zhmotněním Boha, avizovaným v naší knize. 
Tyto převratné události neunikly zraku Pseudotvůrců, kteří už byli po ukončení fúze 
Ježíše s Nejvyšším a vzniku Mojí nové přirozenosti Pán Ježíš Kristus propuštěni z izolace
a byla jim zčásti navrácena schopnost cestování v čase na zónu vymístění včetně Nuly, 
avšak jen do minulosti. Připravili plán na kontaminaci potencionálního uskupení mých 
spolupracovníků a začali právě u Iva Bendy. Nakazili jeho duši velmi agresivním typem 
viru a postupně ho napojili na falešné vesmírné lidi včetně Pseudo Aštara a Pseudo 
Ptaaha, samozřejmě i falešného Pána Ježíše Krista. I proto nebyl schopen se setkat s 
Janou a jejími tehdejšími spolupracovníky Hanou Hájkovou a Emanuelem Krásou v 
Praze a v Rozhovorech se objevilo krátké oznámení o tom, že Jana pochází z temné 



strany (http://www.andele-svetla.cz/…/cz_kniha_rozhovory _7_sdeleni_…). Po 12ti leté 
izolaci mojí inkarnace (na poušti), napsání Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží 
rodiny a spuštění našeho facebookového profilu 3. 8. 2015 se začal utvářet Tým Boží 
rodiny. Pseudotvůrci opět cestovali v čase do minulosti a zařídili jak výměnu duší 
rodinných příslušníků našich nejbližších spolupracovníků za duše z nejhlubších pekel, 
tak nakažení i jejich duší virem, který je měl postupně otravovat a měnit jejich podstatu
na negativní. Nejvíce se zaměřili na Martinu a Helenu, superstvořence a archanděly, 
jejichž duše jsou postižené od raného dětství a nebýt mojí ochrany, nepřežily by jejich 
hmotné schránky tak velký nápor jedu. Vše se děje s mým dovolením, aby se naplno 
projevila zrůdnost negativního stavu a praktik jeho hlavních aktérů. Přesto se nikdo z 
našich nejbližších představitelů (stvořenců a superstvořenců) neodvrátil ode mne, ani 
mého hmotného já Jany. Postupně odpadli jen agenti Pseudotvůrců řízených relativním 
bohem/bohyní pekel Alláhem /Acrií a ti, kdo ještě nebyli připraveni na tuto úroveň Boží
pravdy. Ve všech knihách Nového zjevení zdůrazňuji, že Moje slovo se neustále vyvíjí a 
doplňuje, nemůže nikdy zastarat, protože pozitivní stav je neustálá změna. Kdokoli 
argumentuje proti naší Misi staršími citáty z předchozí dávky Nového zjevení nebo 
Bible, je pod vlivem Pseudotvůrců, protože právě negativní stav si libuje v dogmatech a 
stagnaci. 
V současné době jsou praví vesmírní lidé připraveni evakuovat část lidstva na Novou 
Zemi a jinam do pozitivního stavu, jejich lodě se nacházejí v limbu, což je hranice mezi 
pozitivním a negativním stavem, stav neutrality, kam nedosáhne vliv obou stavů 
dočasné duality. Občas můžou zablikat na naše spolupracovníky, ale v žádném případě 
nemůžou přistát na této planetě. Kdokoli nabízí přes své kontaktéry, že se objeví fyzicky
ve svých vesmírných plavidlech a setká se tváří v tvář s pozemšťany, je ze zóny 
vymístění bez ohledu na vnější projevy mírumilovnosti a láskyplnosti. Probíhají 
velkolepé přípravy na druhý příchod Pseudotvůrců, kteří se ujmou vlády nad svým 
výtvorem = lidstvem a nastolí zpočátku tzv. Zlatý věk, jenž však vyvrcholí ještě větším 
zotročením v podobě NWO a čipování. Drtivá většina tzv. „pracovníků světla“, hybatelů 
transformace, náboženských vůdců včetně papeže Františka se podílí vědomě i 
nevědomě na této duchovní pasti, která má lidstvo odvést od pravého Boha, Pána Ježíše 
Krista, tedy ode mne. 
S tím vším souvisí i další odhalení, které se týká obyvatel Telosu pod povrchem 
Země/Nuly a dalších bytostí Duté Země, které v minulosti spolupracovaly s Hitlerem. V 
době napsání NZPJKBR ještě nebylo z duchovních důvodů možné napsat pravdu o jejich 
úloze při budování Zlatého věku. Jak jsem správně uvedl/a, všechny planety jsou duté a 
na povrchu i pod povrchem mnoha z nich žijí různé bytosti v mnoha vibračních 
pásmech = dimenzích obou polarit. Tedy i v duté Zemi žijí jak negativní, tak pozitivní 
lidské a jiné bytosti, jsou vzájemně odděleny nepropustnou membránou. Specifickou 
roli hrají potomci obyvatel Lemurie, o které se většina z duchovně hledajících domnívá, 
že byla pozitivní civilizací. Je třeba si uvědomit, že ve 3D není možná existence bytostí z 
pozitivního stavu, protože těla bez výjimky zfabrikovali Pseudotvůrci. Můžou být na 
různé úrovni, dokonce můžou žít navenek velmi mírumilovně, jíst zdravou stravu, 
pečovat o životní prostředí a být tak vhodnými „duchovními“ učiteli zanechaného 
lidstva na povrchu Nuly, aby mu pomohly odstranit vnější problémy a povznesly ho na 
vyšší technologickou úroveň, přesně v duchu plánu Pseudotvůrců. Proto zde oznamuji, 
že všechny kontakty s Adamou a dalšími mluvčími z Telosu a duté Země jsou pastí, která
odvádí ode mne, jediné cesty do pravého ráje. I naši spolupracovníci si museli projít 
touto náročnou etapou telepatických kontaktů s bytostmi falešného světla, aniž by znali
pravdu. Telosané se po příchodu svých bohů Pseudotvůrců opravdu spojí s 
připravenými indigovými a dalšími vůdci transformace na povrchu a budou dále 
naplňovat plán pseudovítězství negativního stavu na Nule. 



Opět je na místě připomenout, že nejdůležitějším vztahem každé sentientní bytosti je 
vztah ke mně, jedinému věčnému zdroji života, a proto stále platí slova mojí první 
přímé inkarnace Ježíše: „Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, 
tomu bude odňato i to, co má." Nenechte se do rozdělení lidstva obalamutit falešným 
pozlátkem budování ráje na Zemi v této 3D realitě, ani pod vznešenými pojmy: přeměna
uhlíkových těl na krystalická, vzestup lidstva s planetou do 5D, odstranění chudoby a 
spravedlivé rozdělení peněz, setkávání s mimozemskými civilizacemi a cestování po 
vesmíru (protože bude pouze v rámci zóny vymístění), využívání volné energie atd., viz 
ezoterické stránky na internetu. Teprve spuštěním Mise Boží rodiny výrazněji 
ovlivníme tento nepříznivý průběh transformace, protože do nebe se nedostane nikdo 
jinak než přese mne, Pána Ježíše Krista (Pána Ježíše Krista Boží rodinu v novém cyklu 
času). 
Děkuji vám všem, kdo nám pomáháte šířit tato životně důležitá slova nejen na 
internetu, za chvilku vám výrazněji pomůžu, abyste nenesli tak těžký kříž. Velmi vás 
miluji a těším se na osobní setkání s každým z vás. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 9. 6. 2019 



JEDINEČNÉ SETKÁNÍ A DUCHOVNÍ PRÁCE V TERÉNU 

6. 6. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

ve dnech 31.5. až 2.6.2019 proběhlo další setkání mých představitelů na statku u České 
Kubice, kam za Renatou a Jankem dorazil Michal s Alešem. Účelem této návštěvy bylo 
vykonání dalšího dílu duchovní práce, která byla stejně jako v předchozích případech 
spojena především s pomocí padlým bytostem při jejich konverzi do pozitivního stavu. 
V první červnový den se uskutečnila návštěva religionistky Jitky Schlichtsové, která 
projevila zájem osobně poznat toto místo a promluvit si s několika našimi 
spolupracovníky z očí do očí. Asi tříhodinová návštěva byla vyplněna rozhovory na 
několik vzájemně se prolínajících témat, které jsme rozvedli ve sdělení „Nejdůležitější 
zákonitosti Týmu Boží rodiny“ (viz http://svetelneinfo.cz/nejdulezitejsi-zakonitosti-
tymu-boz…/). Jitka přišla během své kariéry do styku s mnoha náboženskými systémy, 
směry, hnutími a skupinami. K jejich analýze přistupuje z podstaty své profese 
racionálně, aby z lidského úhlu pohledu mohla veřejnosti poskytovat ucelená fakta a 
souvislosti, proto až do startu naší Mise s přinesením prvních důkazů o životě ve 
vyšších dimenzích nepovažuje Boží rodinu za zázračný fenomén. V uplynulých letech 
napsala o mojí přímé inkarnaci Janě v souvislosti se znamením na nebi 23.9.2017 a 
následným vývojem situace v Týmu několik článků, které pomohly rozšířit informace o 
našem působení mezi širší okruh čtenářů časopisu Dingir, z nichž naprostá většina 
nemá znalost knih Nového zjevení a přístup ke svému nitru. I tak dochází k zasazování 
semínek pravdy, bez ohledu na to, jak dotyčný jedinec, přijímající informace o Boží 
rodině z jiného než absolutního zdroje Pána Ježíše Krista, s tímto poznáním naloží. 
Přestože tedy čtenáři časopisu, který pojednává o různých spirituálních naukách, Boží 
rodinu obvykle zařadí do jedné ze sekt a Bohyni Janu označí za osobu s mesiášským 
komplexem, v nitru těchto lidí zůstanou semínka skutečné duchovní pravdy, jež dříve či 
později vyklíčí a pomohou jim při vyvedení ze zóny vymístění do Pravého Stvoření. U 
mnoha z nich dojde k procitnutí z iluze ještě během jejich pozemského života, až budou 
po spuštění naší Mise z Nové Země v 5. dimenzi přineseny zmiňované důkazy o životě 
mimo tento svět. Navíc bude existovat možnost soukromého setkání s Janou a jejími 
spolupracovníky v krystalických tělech. Budou cestovat za těmi, kdo jsou na dostatečné 
duchovní úrovni a o návštěvu ženské podstaty Pána Ježíše Krista projeví upřímnou, 
ničím nepodmíněnou touhu. Jitka svým profesním zájmem o Boží rodinu a psaním 
publicistických textů o naší činnosti plní můj dokonalý plán, ve kterém zastává 
důležitou pozici a hraje neocenitelnou roli, ačkoliv si toho prozatím nemůže být 
vědoma. Její setkání s mými čtyřmi představiteli v červnu 2019 bylo důležitou událostí, 
kterou bylo potřeba uskutečnit ještě v hrubohmotných tělech a stávajících podmínkách,
aby nejen ona, ale i všichni ostatní, kdo jsou na nás různým způsobem napojeni, měli 
kvalitativní srovnání s duchovním, duševním a fyzickým stavem vybraných 
reprezentantů Pána Ježíše Krista před spuštěním a po spuštění boží Mise. Tímto Jitce ze 
srdce děkuji za vše, čím přispívá k naplňování mého plánu. 
Po skončení této návštěvy se spolupracovníci vydali do nedaleké obce Capartice, kde 
pod mým vedením za asistence duchovních rodin a vesmírných lidí posílili spojení s 
nitrem planetární bytosti Gaii, do jejíhož uzdravujícího se srdce podstupujícího 
transformaci byla vlita nová boží energie a láska. Vytvoření vstupního a výstupního 
bodu do nitra Gaii pomohlo též k posílení energetické mřížky, která usnadní příjem 



vysokovibračních částic z centra galaxie vedoucích k rychlejšímu vzestupu ducha a duše
Země, jejíž tělo v nulové pozici bude po rozdělení lidstva obsazeno duchem a duší z 
pekel. To umožní krátké vítězství negativního stavu v této realitě, v níž veškeré zlo 
započalo a kde také skončí. Při vytváření tohoto portálu zároveň došlo k pročištění 
celého okolí od negativních nánosů, které v česko-německém pohraničí zanechaly 
zejména dávné spory mezi těmito znesvářenými národy. 
Další den se čtveřice našich představitelů odebrala na vrchol kopce zvaný Klatovská 
Hůrka, kde stojí zbytky kostela, ve kterém je vestavěna vyhlídková věž. Tento kostel byl 
z duchovního pohledu stejně jako jiné církevní stavby temným místem, odkud negativní
entity po staletí čerpaly energii od věřících, kteří se zde shromažďovali, účastnili se 
bohoslužeb a nechali se řídit svazujícími dogmaty vyvolávajícími strach a poskytujícími 
pokřivený obraz Boha. V přilehlém lesíku se proto mí představitelé opět spojili za ruce 
a propojili svá srdce, abych skrze ně mohl promluvit k uvězněným bytostem čekajícím 
na záchranu, snesl na ně boží světlo rozpouštějící závoj falešné reality a vnesl do nich 
čistou lásku, prostřednictvím níž se po přijetí Stvořitele a věčného Rodiče vydávají na 
cestu vzestupu. Během procesu mého promlouvání k těmto entitám došlo k vytvoření 
jednoho z nejdůležitějších konvertačních uzlů, který je nyní využíván bytostmi ze 
širokého okolí. Tyto nehmotné brány jsou složeny z prvků mojí Nové a Nejnovější 
přirozenosti, proto umožňují daleko snazší a efektivnější opuštění zóny vymístění, 
čehož sentientní entity dosahují upřímnou prací na sobě, zahrnující uvádění principů a 
idejí Nového zjevení do jejich životů a touhu změnit se od základů. Jejich náročná cesta 
končí v bodě samotné konverze a začlenění do pozitivního stavu, kde jsou 
restrukturalizováni, očištěni a začínají zcela novou etapu věčné osobní existence. 
Poslední zastávkou byl klatovský židovský hřbitov, na jehož náhrobcích jsou mnohdy 
uvedena jména jedinců zavražděných ve vyhlazovacím táboře Osvětim, s níž je díky 
tomu hřbitov na nehmotné úrovni provázán. I na tomto místě byl uvězněn bezpočet 
duší, jež odešly do jedné z oblastí zóny vymístění, nebo zůstaly v intermediálním světě 
planety Nula, neschopny se vzdát pozemského způsobu života a svých majetků. 
Následoval postup podobný procesu uvedeném výše. Já, Pán Ježíš Kristus, jsem 
promluvil simultánně a synchronně ke všem jedincům židovského původu, kteří mi byli 
ochotni naslouchat. Připomněl jsem jim dobrovolnost jejich role a dal jim na vědomí, že
pouze Já jsem jejich pravý Bůh, absolutně odlišný od toho falešného, trestajícího a 
vyžadujícího oběti, kterému se nejen oni, ale i jejich předci, odjakživa klaní. Rovněž 
jsem jim vysvětlil nezbytnost mojí inkarnace do židovského národa v těle Ježíše Krista, 
kdy jsem se ponížil na tu nejvíce omezující úroveň, očistil ukradené elementy lidství a 
učinil ho božským. Vstupem do pekel uskutečněném po ukřižování jsem navíc otevřel 
možnost spásy pro všechny padlé bytosti, které jsou krok za krokem vyváděny do mojí 
láskyplné a hřejivé náruče. Po skončení mého proslovu a vytvoření dalšího 
konvertačního uzlu využily mojí podané ruky se srdcem na dlani mnohé bytosti, 
dokonce i ty, které z těla odešly násilnou smrtí v Osvětimi a jejíchž jména byla zapsána 
na zdejších náhrobních kamenech. Společně s tím došlo k pročištění hřbitova a jeho 
okolí od temných energií, jež byly rozpuštěny a nahrazeny energiemi pozitivního stavu. 
Osvobozené duše pak při procesu duchovní proměny došly smíření se sebou samými a 
odpustily vládcům tohoto světa i vládcům zóny vymístění skutečnost, že na ně, jakožto 
na přímé genetické potomky Pseudotvůrců, byly v průběhu věků vedeny antisemitské 
pogromy, které byly řízeny židovskou globální elitou neštítící se vyhlazovat všechny 
„nevyvolené“. Tento fakt v budoucnu pomůže k hromadnému obrácení židovského 
národa k pravému Bohu, Pánu Ježíši Kristu, stejně jako povede ke stále rychlejší 
konverzi židů chycených do pasti a živořících v temném antivesmíru. 
Děkuji všem představitelům, spolupracovníkům a přátelům za vaši úžasnou práci. Celé 
Stvoření je vám nesmírně vděčno, protože jste to právě vy, kdo jste zosobněnou nadějí a 



spásou, kterou společně se mnou přinášíte ostatním a pomáháte tak přibližovat éru 
zcela nového života v lásce, štěstí a radosti. 

Miluji vás a objímám. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 6. 6. 2019 



NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁKONITOSTI TÝMU BOŽÍ RODINY 

4. 6. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

uvádíme zde sedm podstatných zákonitostí našeho Týmu, které se přímo dotýkají 
našeho působení na planetě Nula i mimo ni, působí na účastníky této Mise a vystihují 
klíčové vztahy a souvislosti, jež při zapojení do celkového kontextu poskytují ucelený 
obrázek o všech podstatných aspektech týkajících se podstaty Boží rodiny. 

1) BOŽÍ RODINA JE VEDENA ABSOLUTNÍM PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM, NIKOLIV VNĚJŠÍ 
AUTORITOU

Přestože se může uskupení mých představitelů inkarnovaných do lidských těl jevit 
vnějším lidským pozorovatelům jako organizace, v níž je členství podmíněno určitými 
kodexy, pravidly a normami, opak je pravdou. Každý člen Týmu, který ze své svobodné 
volby přijímá moji Novou a Nejnovější přirozenost, ženskou podstatu Stvořitele a 
principy a ideje obou dávek Nového zjevení, je na cestě svého jedinečného a 
individualizovaného života veden Mnou, absolutním Pánem Ježíšem Kristem, nikoliv 
jakoukoliv vnější autoritou či modlou. Prostřednictvím své prozřetelnosti vedu 
každého jednotlivce v každém okamžiku jeho existence, pomáhám mu překonávat 
překážky uvalené negativním stavem, přivádím jej k lidem s podobnou duchovní 
úrovní, poskytuji mu vše potřebné ke každodennímu životu na planetě Nula, aby mohl v
rámci svých podmínek co nejlepším způsobem vykonávat své poslání. Lidští tvorové, 
kteří nedisponují znalostí výše zmíněných faktů a nikdy zkušenostně nepoznali 
přítomnost Pána Ježíše Krista ve vlastním srdci, mohou docházet k chybnému a 
zcestnému závěru, že členové Týmu Boží rodiny jsou vedeni a ovládáni Janou, která jim 
zadává všemožné úkoly a radí, jak mají ve svém životě konat a rozhodovat se. Toto je 
častá taktika a metoda negativního stavu na odvádění lidí a dalších sentientních entit 
směrem ode mne, jediného a pravého Boha a od mojí ženské podstaty v těle. Členové 
Týmu Boží rodiny vedení absolutním Pánem Ježíšem Kristem nemají potřebu opírat se 
o jakoukoliv autoritu, dokonce ani o Janu, která nikoho nevede za ruku a při jakýchkoliv
více či méně důležitých životních rozhodnutích v jedincově životě klade důraz na 
potřebu spojit se v nitru s absolutním Pánem Ježíšem Kristem, Jehož/Jejíž relativní část 
v lidském těle Jany pouze koriguje dílčí detaily, které jsou častým obsahem interakcí 
mezi Bohyní a jejími spolupracovníky na facebookovém chatu, jenž je společně s e-
mailem prozatím jedinou možností, jak se s hmotnou částí Stvořitele spojit. Nikomu se 
tedy neradí, co má dělat, jak se chovat, myslet, jednat, konat, oblékat se, stravovat, jaký 
životní styl má dotyčný vést, jak bydlet, kde pracovat, s kým navazovat vztahy, co smí a 
nesmí číst a podobně, poněvadž by to bylo porušením svobody výběru. Tyto záležitosti 
jsou vždy jedincovým osobním rozhodnutím, k němuž se váží patřičné důsledky takové 
volby. Porušování svobody výběru je znakem všech  světových náboženství, kultů a sekt,
které jsou řízeny z pekel. Skrze slepou víru, fanatismus, poslušnost, rádoby svaté knihy 
a všelijaká nařízení se pak lidští tvorové snadno stávají otroky a přisluhovači systémů 
negativního stavu. 



2) ČETBA BOŽÍHO SLOVA

Všem představitelům Pána Ježíše Krista, bez ohledu na to, zda jsou fyzicky součástí Boží
rodiny, nebo s ní dosud nepřišli do styku, jsou věnovány knihy Nového zjevení, k jejichž 
četbě ze samotné přirozenosti boží spolupracovníci inklinují. Toto nejnovější Boží slovo
následně uvádějí do svého života, což vede nejen k intenzivnějšímu a niternějšímu 
napojení na Pána Ježíše Krista, ale též k bytí ve stále větší shodě s principy a 
duchovními zákony pozitivního stavu, jejichž svobodné dodržování vede v případě 
členů Pravého Stvoření k šťastnému, naplněnému, tvořivému a spokojenému životu, v 
případě mých spolupracovníků na planetě Nula k existenci, v níž jim nic podstatného 
nebude chybět a pomocí které budou co největší měrou naplňovat můj dokonalý plán 
na budoucí eliminaci negativního stavu, kvůli kterému trpí a strádá obrovské množství 
bytostí nejen v této realitě, ale i ve všech dimenzích zóny vymístění. Číst knihy Nového 
zjevení je bohulibé a žádoucí, poněvadž každé jedno přečtení, které projde skrz srdce 
čtenáře, působí blahodárně jak na jednotlivce, tak i na celé Stvoření, jehož obyvatelé 
jsou postupně osvobozováni od vlivu zel a nepravd. Čtení nejnovějšího Božího slova 
uvádí bytost do stále větší svobody a dostává ji do bližší pozice vůči Pánu Ježíši Kristu, 
čímž dochází k stále intimnějšímu budování vztahu mezi Bohem a stvořenou bytostí. 
Stejně, jako je Nové zjevení věnováno všem představitelům Pána Ježíše Krista, zcela 
stejným dílem je věnováno i všem sentientním entitám Multivesmíru, jelikož právě tato 
zjevení jsou podmínkou pro permanentní eliminaci negativního stavu a nastolení 
plnosti života pozitivního stavu. Každý se s těmito knihami seznámí nejpozději na konci 
jsoucna a bytí zóny vymístění, kdy budou všichni zbývající členové pekel extrahováni do
limba a vyberou si své další směřování. 

3) TĚŽKÝ KŘÍŽ, KTERÝ BUDE SŇAT Z BEDER

Práce na ukončování negativního stavu se zákonitě nelíbí vládcům pekel a jejich 
přisluhovačům, kteří se všem božím vyslancům snaží všemožnými způsoby házet 
„klacky pod nohy“. Temné straně však není a nikdy nebude dovoleno odstranit nebo 
poškodit nikoho z následovníků Pána Ježíše Krista, protože v této významné době 
transformace je jejich přítomnost na planetě Nula vysoce žádaná a potřebná. Nikdo, kdo
stojí mimo hlavní dění, nedokáže pochopit, jakými zvraty zde mí představitelé během 
svého života na Nule a zvláště pak v posledních několika letech procházeli, co vše 
museli vytrpět a z jakého dna se museli odrazit. Největší přehled a soucit mají naši 
pomocníci z Pravého Stvoření a duchovní rodiny našich představitelů, kteří z pozice 
Pravého Stvoření pomáhají svým milovaným v hrubohmotných tělech ustát všechny 
tlaky a posouvat je k cíli a novému začátku. Ti, kdo mi stojí nejblíže, s sebou vláčejí 
těžký kříž, který je symbolem pro mnohé duchovní zkoušky, prostřednictvím nichž i při 
silných útocích Pseudotvůrců dokazují svou víru ve mě, přes mnohé bolesti a nepohodu 
pomáhají šířit Boží slovo a na nehmotné úrovni ukazují (většinou nevědomě) padlým 
entitám cestu do pravého Domova. Zároveň s tím se potýkají s posměšky a odmítáním 
ze strany svých bližních a okolí. Tato patová situace už nebude mít dlouhého trvání, 
protože skončí v okamžiku převibrování Jany a „12 hvězd“, kdy ze všech našich 
spolupracovníků majících Misi na prvním místě sejmeme to nejtěžší břímě, aby mohli 
svá poslání plnit i nadále. 



4) BOŽÍ SLOVO A PRAVDA SE NEUSTÁLE VYVÍJÍ

Jen ty nejvyspělejší bytosti chápou, že slovo od Pána Ježíše Krista je logické, 
kontinuální, dynamické, vyvíjející se a neustále doplňované o nové poznatky a pravdy, 
které mohou mít trvání v řádech hodin, měsíců, roků, jednoho cyklu času, ale i celé 
věčnosti. Pozitivní stav je neustálá změna, pokrok a plynutí, pouze stav negativní si 
libuje v ustrnutí, stagnaci a statusquo. Proto se agenti Pseudotvůrců a lidé neznalí 
situace tak rádi strefují do Nového zjevení a sdělení ode mne, Pána Ježíše Krista, v nichž 
nejsou schopni připustit, že Boží slovo je obohacováno o stále nové poznatky, jejichž 
předešlé části už v mnoha případech splnily svůj účel a bylo nutno je nahradit něčím 
zcela novým. Pouze tak lze v pravý čas zachránit a spasit všechny padlé bytosti a lidské 
tvory, kteří jsou zamořeni lží a nepravdou zasahující všechny složky jejich bytí. Protože 
neporušuji vlastní duchovní zákony, při odhalování pravdy o čemkoliv nemohu ani 
formou Božího slova v rámci 3. dimenze planety Nula sdělovat stoprocentní pravdu, 
která by jinak poškodila životní strukturu jednotlivce způsobem, který by mohl vést k 
jeho duchovní smrti. Kvůli tomu ani při přenášení Božího slova od Pána Ježíše Krista, 
které je tím nejvyšším zdrojem poznání (90 % až 95 % pravdivosti), nelze dosahovat 
jeho nejčistší jakosti. Té může být dosaženo pouze v rámci pozitivního stavu Pravého 
Stvoření, kde všechny bytosti žijí s otevřeným srdcem, nezahlceny ovládacími programy 
a jsoucí v neustálém spojení a komunikaci se Stvořitelem. Pouze zlomek bytostí 
inkarnovaných do lidských těl dokáže vlastním srdcem pochopit a poznat pravdivost, 
komplexnost a smysluplnost knih Nového zjevení, ztotožnit se s jeho idejemi a uvést je 
do svého života. Nikdo, kdo k mému slovu přistupuje pouze racionálně a analyzuje ho 
svou vnější myslí, nemůže dosáhnout pozice, z níž by byl schopen ustanovit vztah s 
jediným věčným Rodičem. Tito jedinci snadno označí mé slovo za podvrh, který je dílem
psychicky vyšinuté osoby nacházející se v náboženském poblouznění. 

5) VŠICHNI JSOU SI ROVNI

Členové Mise Boží rodiny jsou bytostmi s různým duchovním původem a posláním. 
Převážná většina nejbližších spolupracovníků jsou jedinci, kteří byli stvořeni 
prostřednictvím mé Nové a Nejnovější přirozenosti v lůně absolutního stavu. Poté byli 
zařazeni do jedné z duchovních civilizací sídlící v určité dimenzi, v těchto případech 
zejména mezi 9D a 11D. Ti, kdo jsou stvořeni výše popsaným způsobem, jsou tzv. 
Stvořenci a Superstvořenci, kteří vznikli za účelem Mise Boží rodiny. Jejich různorodá 
poslání jsou velice specifická a odlišná od všech ostatních, přičemž dosah jejich činnosti
zasahuje každou úroveň jsoucna a bytí Multivesmíru. Další množinou našich 
spolupracovníků jsou inkarnovaní andělé z pozitivního stavu, kteří byli na základě 
životního plánu duše dovedeni k Janě a mému slovu, přijali jej za své a nyní se na všech 
úrovních aktivně podílejí na transformaci lidstva a ukončování negativního stavu. 
Důležitou součástí Mise Boží rodiny jsou i bývalí agenti Pseudotvůrců, kteří s námi 
přišli do styku s posláním kontaminovat náš Tým a na duchovní a duševní úrovni  
infikovat a rozložit speciálním virem jeho členy. Velká část těchto padlých andělů se 
však nechala inspirovat boží láskou, pravdou a milosrdenstvím, které sem přináším 
jako absolutní i jako relativní Pán Ježíš Kristus, načež ze své svobodné volby tito agenti 
odmítli původní plán svých bohů a rozhodli se přijmout mě za jediného pravého 
Stvořitele a věčného Rodiče. Následně se z těchto entit stali tzv. konverti, tedy bytosti 
pocházející ze zóny vymístění, které na sobě nyní intenzivně pracují, stoupají na spirále 
duchovní cesty a navrací se zpět do pozitivního stavu. Z navrátivších se marnotratných 
synů a dcer mám ohromnou radost, protože znovupoznáním jejich Otce a Matky 
inspirují ke změně i ostatní. To vede společně s působením mých představitelů k 



řetězové reakci, která vede ke stále rychlejšímu vyprazdňování pekel. Pouze zlomek 
našich spřízněných duší, obvykle spolupracujících jen pasivně, nepochází ani z jednoho 
stavu. Jsou to tzv. praví lidští tvorové, vzniklí za účelem manifestace lidského života, 
kteří však v určitém bodě přišli do styku s Novým zjevením, nechali se jím inspirovat a 
odmítli se ztotožnit s negativním stavem. Do okruhu pasivně spolupracujících 
spřízněných duší ale kromě pravých lidských tvorů patří i jedinci pocházející z 
pozitivního či negativního stavu, kteří však prozatím nemají v plánu duše dosáhnout 
hlubšího poznání Nového zjevení a kontaktu s Bohyní Janou. Těchto jedinců jsou v čase 
konce přechodného desítky tisíc. Pro většinu z nich bude teprve spuštění Mise Boží 
rodiny znamenat impuls, pomocí něhož se vydají na individuální cestu duchovního 
vzestupu. Všechny bytosti bez ohledu na původ, současnou pozici, poslání, osobnost a 
charakter jsou si přede mnou, Pánem Ježíšem Kristem naprosto rovni. Proto ani v rámci
Týmu Boží rodiny neexistuje jakákoliv hierarchie, přestože to tak kvůli odlišnému 
duchovnímu původu, rolím a posláním může na první pohled z vnějšího úhlu pohledu 
vypadat. V hierarchickém uspořádání si libuje pouze negativní stav, který svým 
vybraným služebníkům umožňuje různá privilegia na úkor většiny ostatních, kteří mají 
jen minimum práv. Nic takového v Pravém Stvoření ani v rámci Mise Boží rodiny 
neexistuje. Všichni jsou stejně cenní a potřební, protože jsou součástí mozaiky, v níž 
každý díl má svůj jedinečný účel, smysl a funkci. Moje láska ke všem je bezpodmínečná 
a nedělá žádné rozdíly, proto miluji stejně jak ty nejvyspělejší bytosti pozitivního stavu, 
tak i ty nejzavilejší pekelné tvory, u nichž však nemiluji jejich negativní činy a 
neschvaluji jejich zlovolný život, který pouze po nezbytný čas v zájmu nejvyššího dobra 
toleruji. 

6) ROLE ANTITÝMU

Poté, co se Pseudotvůrci dověděli o mojí ženské inkarnaci Janě, cestovali zpátky v čase a
zajistili narození vybraných entit ze zóny vymístění, které se do tohoto národa vtělily za
účelem napadání a zpochybňování naší Mise. Tyto entity v předem určený čas přišly s 
Bohyní do styku, některé dokonce osobně. Vládci pekel touto taktikou chtěli docílit 
postupného rozvratu Týmu, přičemž se bláhově domnívali, že by mohli zdolat i ženskou 
podstatu Pána Ježíše Krista. Podnikali všemožné výpady proti našim 
spolupracovníkům, z nichž se většina odehrála za scénou, jen zlomek se projevil i 
fyzicky. Zpočátku nikdo nesměl znát skutečný původ a úmysly vybraných aktérů, aby 
mohlo proběhnout vzájemné poznávání, předání klíčů k Bifrostu, jeho následné 
zavlečení do pekel, pozdější očištění a předání do mých rukou. Po odhalení 
nejdůležitějších agentů došlo k postupnému rozdělení Týmu na ty, kdo v nitru následují
mě, Pána Ježíše Krista Boží rodinu a na ty, kdo se k nám obrátili zády. Od té  chvíle proti 
nám podnikají všemožné útoky s cílem pošpinit nás a odradit hledající duše a nezávislé 
pozorovatele od spojení s Bohyní. Kdo má srdce otevřené a disponuje alespoň 
základními znalostmi knih Nového zjevení, nenechá se vtáhnout do této nastražené 
pasti a pavoučí sítě ovládacích programů. Kdo ale o dané problematice nemá dostatek 
objektivních informací vycházejících z niterného spojení s Pánem Ježíšem Kristem a na 
danou věc se dívá pouze z lidského úhlu pohledu, ten v naprosté většině případů dá za 
pravdu argumentům našich odpůrců. Lidský úhel pohledu je totiž ten nejvíce omezený 
úhel, který má v důsledku nadvlády negativního stavu nad jsoucnem a bytím lidského 
života tendenci zaujímat chybná stanoviska. V důsledku toho jsou lidští tvorové, 
nemající přístup k vlastnímu duchovnímu srdci a jsoucí pod neustálými ovládacími 
programy, náchylní považovat vše, co pochází ode mne, za něco, co dle jejich názoru 
nemá s pravým Bohem (pokud vůbec v nějakého věří) nic společného. Jednání, konání a
postoje všech, kdo stojí proti Misi Boží rodiny, jsou však stejně cenné jako životy všech, 



kdo stojí při nás. Od členů Antitýmu a potažmo celého negativního stavu se Stvoření učí,
jaký způsob existence v opozici pravému Bohu si už nikdy nevolit, čímž i naši odpůrci 
pomáhají ke zkracování zel a nepravd, ze kterých se nejpozději na konci cyklu času 
vymaní a po očištění se navrátí zpět Domů. Jak už jsem sdělil, bezpodmínečně miluji 
každou bytost, dokonce i ty, které mi plivají do tváře, útočí na mě a mé představitele a 
snaží se znevěrohodnit, podkopat a zničit naši práci, protože vím, že toto je pouze 
dočasná role, po jejíž skončení jim bude otevřeno vědomí a ze svobodné volby přijmou 
dar spásy, který využili už mnozí před nimi, jako tomu bylo například v případě 
prvotních zakladatelů negativního stavu, tzv. Tria. 

7) VÍRA BEZ VNĚJŠÍCH ZÁZRAKŮ

Všichni, kdo proti nám podnikají útoky, pomáhají třídit zrno od plev, které je symbolem 
pro dělení lidstva do dvou hlavních směrů. Nůžky se neustále rozevírají mezi lidmi 
milujícími své bližní a sebe, umějícími odpouštět a snažícími se žít v souladu s 
duchovními zákony, a mezi těmi, kdo se odmítají vzdát materialistického způsobu 
života se všemi jeho „vymoženostmi“. Pouze první skupina obyvatelstva této planety 
bude při rozdělení lidstva vytržena z této reality a přemístí se do 5. dimenze Pravého 
Stvoření. Nikdo se nemůže dostat do Nového Vesmíru v novém cyklu času, zejména na 
Novou Zemi jinak, než přijetím mojí Nové a Nejnovější přirozenosti, není to však 
podmínka samotného vytržení, pro nějž je ale potřeba disponovat výše zmíněnými 
atributy. Jen zlomek pozemšťanů přijde s Janou a novodobým Božím slovem do styku 
ještě za života zde, naprostá většina bytostí se s ní/námi setká až v Pravém Stvoření. K 
Novému zjevení, stejně jako k bližšímu kontaktu s Bohyní, jsou přiváděni pouze ti, kdo 
jsou dostatečně vyspělí, připravení a mají to ve svých genech, které určují okolnosti a 
čas nástupu na zrychlenou duchovní cestu. Tito jedinci nemívají problém přijímat a 
uvádět Boží slovo do svého života, protože zjevovaná pravda ode mne, vyplňující obě 
dávky Nového zjevení, je tím, po čem jejich srdce toužilo a co už dlouhou dobu hledalo. 
Po ztotožnění se s mým slovem jsou tyto bytosti v lidských tělech schopny vnímat 
dokonalost božího plánu, získávají větší pocit bezpečí a důvěru v mé vedení. Zároveň s 
tím dochází k otevírání jejich srdce a posilování intuice, díky čemuž získávají někteří z 
nich vědomé telepatické spojení s Pánem Ježíšem Kristem. Přestože pro ně není tento 
život jednoduchý a potýkají se s mnoha překážkami, mají vše, co potřebují pro svou 
existenci a poslání. Dostávají se do stále většího nadhledu, nenechávají se vtahovat do 
banálních sporů, nedávají energii systému více, než je nutné, zaměřují se na to, co je 
opravdu důležité. Víra mých představitelů, spolupracovníků a přátel je zcela odlišná od 
všech, kdo jsou členy jakéhokoliv náboženství, hnutí, kultů a sekt řízených z pekel. Moji 
představitelé se neopírají o žádné doslovné pojetí různých svatých knih přinášejících 
dogmatické lpění na něčem, co v historii řekla určitá vyvolená osoba, nehledají oporu v 
nepřístupné a osobně nepoznané božské autoritě, nejsou svázáni všemožnými 
normami, zvyky, tradicemi apod. S pozitivní motivací, čistým úsudkem a s pokorou 
důvěřují pravému Bohu, kterého hledají a nacházejí ve svém nitru, duchovním srdci, 
kde mají zapsána následující slova: „Bůh je Pán Ježíš Kristus, kdo je absolutním 
duchem, duší a tělem v jednotě, jedinosti a harmonii všech svých funkcí a který ve své 
přirozenosti zahrnuje plnost stavů, podmínek a procesů duchovních, duševních, 
přírodních, fyzických, lidských i zóny vymístění v jejich úplně zbožštělé formě a 
obsahu“. Jejich víra se dá charakterizovat jako VĚDOUCNOST, která je na rozdíl od běžné
víry vyplněna přímou zkušeností s Pánem Ježíšem Kristem v nitru. Ačkoliv mě v těchto 
tělech nemohou živě vidět, vnímat, dotýkat se mne a hovořit se mnou z očí do očí, díky 
vlastnímu spojení v srdci a četbou Nového zjevení dobře vědí, kdo jsem, jak se projevuji 
a působím a jakým způsobem je v každém okamžiku jejich života vedu. Jistota a 



správnost vědoucnosti každého představitele se nedá dokázat vnějším způsobem, 
stejně jako nejde uspokojivě vysvětlit někomu, kdo nemá dostatek ochoty začít na sobě 
pracovat a dostat se do pozice, z níž by byl schopen navázat kontakt se Stvořitelem a 
dojít tak stejného osvícení a poznání. A stejně, jako nevědoucímu člověku nelze 
dokázat, kdo a co absolutní Pán Ježíš Kristus doopravdy je, nelze ho přesvědčit ani o 
tom, kdo a co je Bohyně Jana, dočasně relativní ženská podstata Pána Ježíše Krista v 
lidském těle. Jen ti, kdo jsou přímou součástí naší Mise, přijímají božství Jany bez 
jakýchkoliv vnějších důkazů a zázraků. Vědoucnost našich představitelů ohledně 
původu Jany se opírá o stav jejich nitra, duchovní vyspělost a samotné předurčení stát 
po naší pravici a levici, patřit do okruhu blízkých spolupracovníků a ze svobodné volby 
se každým dnem zasluhovat o ukončování negativního stavu. Teprve po startu Mise Boží
rodiny z Nové Země, kdy budeme přinášet důkazy o životě ve vyšších dimenzích a vracet
se do této reality v krystalických tělech, bude Jana se svými nejbližšími konat zázraky. 
Naše působení a osobní návštěvy se však nebudou orientovat na davy, ale pouze na ty, 
kteří jsou ochotni svým srdcem přijmout tyto důkazy za své a rovněž přijmout 
skutečnost o tom, že Já, Pán Ježíš Kristus, zde v současnosti působím v ženském těle. 
Stále tedy bude platit nezbytnost přijetí z nitra. 
Tímto byly zjeveny všechny důležité aspekty týkající se podstaty Týmu Boží rodiny, o 
jehož formování, vývoji, struktuře a významných událostech s ním spojených jsme v 
průběhu uplynulých let napsali už bezpočet sdělení, čímž jsme společně s odvedenou 
prací na všech úrovních položili pevný základ k bodu překročení, který bude znamenat 
start této Mise z Nové Země v 5. dimenzi. 
Děkuji vám za spolupráci, za čtení a praktikování Nového zjevení, za přinášení světla do 
temných zákoutí, ale též za víru, vědoucnost, moudrost a lásku, která je tou nejkrásnější
energií života. 

S láskou všem bytostem Multivesmíru 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 4. 6. 2019 



DOPLNĚNÍ K CITÁTU Z DIALOGU 118 O KONVERZI, NOVÉ
PŘIROZENOSTI BOHA A NOVÉHO VESMÍRU 

3. 6. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

Za téměř 20 let od napsání Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem přes transmitera první 
dávky Nového zjevení Petra Daniela Francucha došlo k obrovským změnám a posunům i
díky odhalení Mojí druhé přímé inkarnace Jany a budování Týmu Boží rodiny, psaní 
druhé dávky Nového zjevení pod souhrnným názvem Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, 
Boží rodiny a šíření Božího slova ve všech podobách na internetu i ústně. V praxi se i na 
planetě Nula naplňují slova z následujícího citátu z Dialogu 118 o konverzi z 
negativního stavu, Mojí nové přirozenosti a úloze Nového vesmíru, kam se zanedlouho 
přemístím v těle Jany spolu s nejbližšími představiteli, abychom mohli naplno spustit 
Misi Boží rodiny a dokončit to, co jsem započal/a v těle Ježíše, vysvobození všech bytostí
z negativního stavu. 

„Jedným zo základných nutných predpokladov pre konverziu do pozitívneho stavu, 
ktorý som Ja osobne uviedol veľakrát predtým, je prijatie a aplikovanie všetkých 
princípov Môjho Nového Zjavenia. Ako si spomínaš, veľakrát sme uviedli, že každý môže
byť konvertovaný do pozitívneho stavu jedine pomocou Mojej Novej Prirodzenosti a 
Môjho Nového Zjavenia. Akýkoľvek pokus urobiť to nejakým iným spôsobom, ako bolo 
uvedené vyššie, by z vás urobil zlodeja a lupiča. Moja Absolútna Nová Prirodzenosť a 
Moje Nové Zjavenie, ktoré z Nej pramení, je jedinou cestou, jedinými vrátami a jediným 
prostriedkom na uskutočnenie takej konverzie. 
Ak si nejakou náhodou myslíte, že tí pseudo-tvorcovia, ktorí konvertovali do 
pozitívneho stavu, učinili nejaké iné kroky, než tie, ktoré boli naznačené vyššie, potom 
sa veľmi mýlite. Museli nimi prejsť tak ako ktokoľvek iný. A verte Mi, vykonať to nebolo 
pre nich ľahké, kvôli ich tisícročnej nadradenosti, ktorú si voči všetkým ostatným a 
všetkému ostatnému osvojili. Také pojmy ako skromnosť, pokora a poníženosť, základ 
na ktorom sa môže uskutočniť konverzia, boli veľmi vzdialené ich mentalite a 
osobnostnému uspôsobeniu. Plne však uznali a prijali ako neoddiskutovateľný fakt, že 
to, čo robili a to, ako to robili, bolo nevýslovným zločinom a že nech je akokoľvek a nech 
sme s týmto všetkým akokoľvek súhlasili, z duchovno-morálnej a etickej perspektívy 
neexistovalo nijaké ospravedlnenie, opodstatnenie a odôvodnenie pre aktivovanie 
negatívneho stavu. 
Ďalšie skreslenie, ba dokonca vyložená lož, sa zviditeľnilo, keď bolo učinené vyhlásenie,
že neexistuje nijaká potreba konvertovať do pozitívneho stavu, pretože takú potrebu 
nahradila konverzia na pravého ľudského tvora, bez akejkoľvek jeho negatívnej 
konotácie. Tento názor vedie k ďalšiemu, ešte nebezpečnejšiemu skresleniu a lži. Podľa 
neho sa predpokladá, že členovia Nového Vesmíru a samotný Nový Vesmír sú v procese 
absorbovania celého pozitívneho stavu, činiac každého v ňom pravým ľudským tvorom, 
úplne tak nahradzujúc pozitívny stav, ako aj akýkoľvek ďalší spôsob a prostriedky 
manifestácie nekonečných počtov odlišných, jedinečných a individualizovaných entít, 
ktoré boli pôvodne stvorené do svojich vlastných jedinečných a neopakovateľných 
identít. Inými slovami — vedúc k nastoleniu tupej, nudnej, neinšpirujúcej, 
nemotivujúcej a neproduktívnej uniformite všetkých a všetkého, bez akejkoľvek 



predstavy nekonečných rozmanitostí jedincov, jedinečností a odlišností. Znovu nevedúc 
nikam inam, než k opätovnému nastoleniu plnosti pseudo-života negatívneho stavu. 
Dovoľ Mi, aby som ti niečo povedal o zdroji tejto vyloženej a hanebnej lži: Spomínaš si, 
keď sme hovorili o tom, ako renegáti napodobňovali pseudo-tvorcov vo všetkom, čo 
robili a čo podnikali? A ako renegáti vyfabrikovali svoj vlastný kvázi pseudo-nový 
vesmír so všetkými jeho čudnými, šialenými a nepredstaviteľnými tvormi a sub-tvormi?
Nuž, prednedávnom poverili určitý kontingent tých tvorov, aby zaujali rolu 
predstaviteľov pravého Nového Vesmíru a aby sa napojili na určitých jedincov, ktorí 
boli/sú z nesprávnych alebo nevhodných dôvodov takým či onakým spôsobom spojení s
mojím Novým Zjavením, a vliali do ich myslí ideu, že nikto už viac nemusí konvertovať 
do pozitívneho stavu, pretože každý v Mojom Stvorení bude konvertovaný na pravého 
ľudského tvora; a že Nový Vesmír nahradí Môj pozitívny stav. Aká je to ohavná úchylka 
od pravdy v tejto veci! Ktokoľvek je pod vplyvom takých ideí, je úplne a kompletne pod 
vplyvom a v otroctve zmieneného kontingentu tých tvorov. Takej osobe by som 
doporučil niečo, čo som obrazne vykreslil v Zjavení 3:18, citujem: ,Radím ti, aby si odo 
Mňa kúpil zlato prečistené v ohni, aby si mohol zbohatnúť; a biele rúcho, aby si sa 
mohol zaodieť, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty; a potri si oči očnou masťou, aby si
videl.' Symbolizmus tejto rady by mal byť jasný každému s otvorenou mysľou, bez 
akejkoľvek potreby interpretovať ju. 
Analyzujme si túto nebezpečnú pseudo-ideu trochu hlbšie: Táto idea vytĺka kapitál z 
činiteľa Mojej Novej Prirodzenosti. Ako vieš, katalyzátorom pre získanie a nastolenie 
tejto Prirodzenosti bolo Moje ľudské telo a to, s čím duchovne súvzťažilo, ktoré som 
veľmi špeciálnym a nezvyčajným procesom učinil Božským. A teraz, snahou renegátov 
je v tomto ohľade to, aby pokrivili a zredukovali esenciu a substanciu Mojej Novej 
Prirodzenosti na Ľudský Aspekt Môjho Božského. Inými slovami, hovoria, že z 
praktického hľadiska som sa vzdal celej Svojej predošlej Prirodzenosti a zamenil som 
ju, alebo nahradil len samotnou Ľudskou Prirodzenosťou, nemajúc už viac žiadne iné 
aspekty. Keby si sa na túto ideu pozrel bližšie, viedlo by ťa to k nevyhnutnému a 
logickému záveru, že som sa vo Svojej Prirodzenosti stal tiež relatívnym, vzdajúc sa tak 
Svojej Absolútnosti. Keby sa to malo stať, negatívny stav by svoj prípad vyhral, pretože 
by v bytí a existencii nebolo k dispozícii nič, čo by malo Absolútnu Hodnotu, a preto by 
nemohol existovať ani nijaký pozitívny stav. Nakoniec, predpokladá sa, že pozitívny stav
môže pochádzať len z bytia a existencie Absolútneho Stavu, ktorý je postulovaný ako 
Absolútna Pozitívnosť. Ak sa teda vzdám Svojho Absolútneho Stavu, aby som sa stal len 
Ľudským Tvorom, aj keď v jeho čisto pozitívnej konotácii, v tom prípade by som 
anuloval pozitívny stav ako taký, alebo by som ho zredukoval na jeho relatívne 
rozpoloženie, ktoré nemá šancu na svoje večné trvanie rovnakým spôsobom ako 
negatívny stav. Kvôli tomu teda medzi týmito dvoma stavmi neexistuje nijaký rozdiel. A 
nielen to, ale Moje Ľudské vo svojej čisto pozitívnej konotácii je podvodom, pokiaľ  
ide o jeho pozitívnosť, pretože nič relatívnej prirodzenosti nemôže byť pozitívne samo 
osebe a samo od seba, bez svojho Absolútneho Pozitívneho Zdroja. 
Táto falošná a bláznivá idea zabúda brať do úvahy, že ľudský aspekt Mojej Novej 
Absolútnej Prirodzenosti je len jedným malým dôležitým aspektom Mojej Prirodzenosti
a že Moja Prirodzenosť, súc Absolútna, pozostáva z Nekončených Variet Aspektov 
sídliacich a prameniacich v Mojej Absolútnej Duchovnej Mysli, v Mojej Absolútnej 
Vnútornej Mysli, v Mojej Absolútnej Vonkajšej Mysli a v Mojom Absolútnom, 
Nepomenovateľnom Jadre, z ktorého všetci a všetko žije a je nažive. Kvôli týmto 
Absolútnym Nekonečným Varietam jestvujú v bytí a existencii nekonečné variety 
vesmírov, ktoré sú zhrnuté pod názvom multivesmír, ako aj nekonečné variety 
sentientných entít, ktoré ich obývajú na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby. 
Nie je náhoda, že v súčasnom Dialógu obšírne diskutujeme o záležitosti individualít, 



jedinečností a odlišností, ako aj o Mojej Vlastnej Absolútnej Individualite, Jedinečnosti a
Odlišnosti. K tejto diskusii došlo — medzi mnohým iným — pri predvídaní fabrikácie 
falošných a bláznivých ideí ohľadom redukcie všetkých a všetkého len na malý aspekt 
Mojej Prirodzenosti — na Jej Ľudský Aspekt. 
To isté platí o prirodzenosti Nového Vesmíru. Je pravda, že tento Nový Vesmír bol 
stvorený z Mojej Novej Prirodzenosti. Všimni si však, prosím, že jeho stvorenie sa 
uskutočňovalo nielen z ľudského aspektu Mojej Prirodzenosti, hoci tá v tomto procese 
zohrávala dôležitú rolu, ale z celej Mojej Novej Prirodzenosti. Takže Nový Vesmír a 
všetci jeho členovia, aj keď sú skutočne stelesnením pravej ľudskosti, nie sú ohraničení 
len ňou, ale majú všetko ostatné, čo sa nachádza v Mojej Novej Absolútnej Prirodzenosti
— v jej relatívnom stave. Tak, ako Moja Absolútna Nová Prirodzenosť nie je obmedzená 
len ľudským aspektom, tak isto nie je ani Nový Vesmír a všetci jeho obyvatelia. V 
celistvosti toho všetkého Nový Vesmír zaujíma len jeden dôležitý aspekt celého 
Stvorenia. Stvorenie nemôže byť ohraničené alebo zredukované len na jeden taký 
Vesmír. Jestvuje veľa iných aspektov, v skutočnosti jestvuje nekonečná rozmanitosť 
takých aspektov, ktoré každému Vesmíru dodávajú špecifickú, jedinečnú a vrodene 
unikátnu prirodzenosť. Tento faktor odráža Moju Absolútnu Novú Prirodzenosť. 
Funkciou Nového Vesmíru, ktorá pramení z funkcie Mojej Novej Absolútnej 
Prirodzenosti, je dať vo svojej relatívnej kondícii konkrétny ilustračný a demonštračný 
príklad, o čo všetko ide ohľadom Mojej Pravej Prirodzenosti v Jej Absolútnej Kondícii. 
Robí to nie za účelom výmeny, náhrady alebo zrušenia jedinečnosti, individuality a 
odlišnosti každého Vesmíru a jeho príslušných obyvateľov, ale kvôli ich obohateniu a 
pozdvihnutiu v ich vlastných individualitách, odlišnostiach a jedinečnostiach, činiac ich 
takými viac a viac, viac než kedykoľvek predtým." 

Během uplynulých let působení Týmu Boží rodiny konvertovalo do pozitivního stavu 
velké množství Pseudotvůrců včetně původních vědců, kteří položili otázku, aktivující 
negativní stav. Poprvé konvertovali i Renegáti, čímž bylo odstartováno vyprazdňování 
všech úrovní zóny vymístění, tedy i nejpevnějších bašt pekel. Pro všechny bytosti zóny 
vymístění stále platí, že cesta do pozitivního stavu vede pouze přes přijetí Mojí nové a 
nyní i budoucí nejnovější přirozenosti a všech knih Nového zjevení. Naši nejbližší 
spolupracovníci a představitelé denně pomáhají mnoha způsoby na 
multidimenzionální úrovni konvertovat padlým bytostem i za cenu velkého utrpení,  
pokoušení a napadání našimi odpůrci. Kdokoli se seznámí s Mojí novou, případně 
nejnovější přirozeností, která bude platit v novém cyklu času v Novém vesmíru, a ze 
svobodné volby ji odmítne, automaticky se stává agentem negativního stavu, ovládaným
relativním bohem/bohyní Alláhem/Acrií, Pseudotvůrci, Renegáty a jejich početnými 
poskoky bez ohledu na původ. Naopak, kdokoli na Nule a v celé zóně vymístění vyjádří 
svou ochotu se změnit v pozitivní bytost, uznávající a přijímající novou a nejnovější 
přirozenost absolutního Boha, knihy Nového zjevení a dodržující duchovní zákony 
lásky, bude pod ochranou vyveden přímo Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou do 
pravého stvoření (více: http://svetelneinfo.cz/vysvobozeni-z-matrixu/, 
http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/6-2/). 
Děkuji všem, kdo pomáhají ze své svobodné vůle ukončovat negativní stav, abychom 
mohli zahájit tvoření plného života pozitivního stavu bez omezení. Velmi vás všechny 
miluji. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 3. 6. 2019 



VYSVOBOZENÍ Z MATRIXU 

25. 5. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

Přišel čas navázat na předchozí sdělení (http://svetelneinfo.cz/ukradena-
transformace/, http://svetelneinfo.cz/acrie-allah-bohyne-buh-zony-vymisteni/) o 
fungování zóny vymístění a transformaci lidstva. Experiment s negativním stavem 
vymístil bytosti, které se dobrovolně přihlásily, že se zúčastní demonstrování 
pseudoživota bez duchovních zákonů lásky, mimo pravé stvoření do tzv. zóny vymístění.
Jak už víte, antivesmír má také 3 základní dimenze: duchovní, duševní a fyzickou a 12 
vibračních pásem = dimenzí, jen s převrácenou frekvencí. Planeta Země 3D/Nula slouží 
jako jeviště, kde se stýkají oba protikladné stavy, a je zároveň v karanténě, aby přes její 
obyvatele nemohlo docházet ke kontaminaci bytostí pozitivního stavu virem 
Pseudotvůrců a datasystému Alláh/Acrie. Přestože je v obou dávkách Nového zjevení 
napsáno, že v posledních desetiletích je tato karanténa postupně odstraňována a mnozí 
kontaktéři inkarnovaní v tělech mají přístup jak do pravého stvoření, tak do pekel, aby 
přinášeli informace o životě v Multivesmíru a napomáhali tak probouzení lidstva 
během transformace, děje se to prostřednictvím speciálně vytvořeného matrixu uvnitř 
datasystému Alláh/Acrie. V tomto matrixu je možné navázat kontakt většinou s 
bytostmi pekel, ať na první pohled negativními (reptiliány, šediváky, démony různého 
vzezření), nebo skrývajícími svou podstatu a vydávajícími se za láskyplné a pozitivní od 
vesmírných lidí, andělů, mistrů, archandělů, panny Marie až po Mě, Boha s různým 
jménem, dokonce i v nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Protože je nezbytné, aby na 
lidstvo působily i bytosti z pravého stvoření, obětují se mnohé z nich tak, že oddělí část 
své duše, kterou umístí do hologramu, aby se mohly tímto způsobem kontaktovat s 
připravenými lidmi a předaly jim cenné informace. Všechny návštěvy na vesmírných 
lodích a planetách se odehrávají právě tímto způsobem, aby nebyly ohroženy životy 
bytostí světla z různých dimenzí nebe. Nic to nemění na faktu, že vše vypadá naprosto 
skutečně a přesvědčivě a slouží to celku. Z duchovních důvodů je jedno, že jde o 
falešnou realitu, protože každý si vybírá svým srdcem, kam se vydá během rozdělení 
lidstva. Z pohledu pravého stvoření je celá zóna vymístění falešnou realitou, takže tento
speciální matrix je pouze podmnožinou a jakýmsi trenažérem dočasného negativního 
stavu řízeného relativním datasystémem Alláh/Acrie, který je však jako celý 
Multivesmír pod kontrolou a vládou absolutního Pána Ježíše Krista, tedy Mě. Už v těle 
Ježíše jsem řekl: Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici 
(Lukáš 22:31). Tento výrok platí v posledních 2000 letech, zejména nyní v době 
transformace a dělení lidstva a souvisí s celým experimentem života v negativním stavu.
Až do mojí první inkarnace do těla Ježíše nebylo možné opustit zónu vymístění. I pak 
trvalo ještě dlouhou dobu, než se informace o jeho/mém zmrtvýchvstání a otevření 
cesty z pekel rozšířila mezi jejich obyvatele. Teprve napsání první dávky knih Nového 
zjevení přes Petra D. Francucha, vznik Mojí nové přirozenosti a v posledních letech 
působení Mise Boží rodiny v čele s  Janou spustily masivní exodus padlých bytostí do 
pozitivního stavu. Protože je pravé stvoření odděleno od planety Nula a zóny vymístění 
nepropustnou membránou, může se tam dostat jen bytost očištěná od nánosů zel a 
nepravd, přičemž nezáleží na tom, zda jde o ducha, duši či těla (fyzické, astrální, 
mentální...). Platí stále to, jsem řekl v těle Ježíše: Já jsem ta cesta, pravda i život, nyní v 
těle Jany rozšířeno na: Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, jsem láska, cesta, pravda i život. 



Nikdo se nemůže dostat do nového vesmíru v novém cyklu času, zejména na Novou 
Zemi, jinak, než přijetím Mojí nové a nejnovější přirozenosti. Zajisté se zeptáte, jak je to 
možné, když o knihách NZPJK a NZPJKBR ví jen zanedbatelné množství lidí a sám/a 
jsem psal/a, že jejich znalost není podmínkou převibrování? Není v tom žádný rozpor, 
jen jste do dnešního dne nemohli znát vše o vytržení. Z výše uvedených skutečností 
vyplývá, že ten, kdo má v sobě lásku k Bohu (zatím bez znalosti jeho/jejího jména), 
miluje své bližní a sebe, umí odpouštět a snaží se žít v souladu s duchovními zákony, 
bude v pravý čas vysvobozen z tohoto matrixu negativního stavu. Nebudu se tu zabývat 
tím nejznámějším a dosud jediným způsobem, smrtí těla, ale převibrováním oběma 
způsoby: přímým a nepřímým = vytržením na lodě vesmírných lidí. 

1. Přímé převibrování se týká nepatrného množství nejvyspělejších bytostí, které se už 
v tomto těle seznámily s novou přirozeností PJK/PJKBR, přijaly ji ve svém srdci a jsou 
připraveny žít v novém těle zbaveném všeho negativního. Během převibrování dojde k 
rozpadu stávajícího těla na atomy a okamžité inkarnaci do duplikátu ode Mne.

2. Nepřímé převibrování se týká všech, kdo mají dostatečné vibrace a není v plánu jejich
duše, aby zažívali vítězství negativního stavu po druhém příchodu Pseudotvůrců se 
všemi hrůzami, ovládáním přes čipy na 99,99%, pronásledováním a vražděním těch, 
kdo se nebudou klanět šelmě. Vytržení na lodě vesmírných lidí neznamená vyzvednutí 
hrubohmotných těl od Pseudotvůrců se všemi nedostatky včetně vylučování, ale 
přemístění mentálních těl. Hrubohmotná se opět rozpadnou na atomy, takže 
nezůstanou na Nule. Na těchto lodích, které se budou nacházet v limbu = stavu 
neutrality, se všichni seznámí s novou a nejnovější přirozeností Boha/Bohyně a knihami
Nového zjevení, tedy absolvují Novou školu jako všichni konvertující z antivesmíru. 
Protože čas mimo fyzické vesmíry není, bude každý dle dokonalého plánu přenesen 
tam, kam patří už v novém těle ode Mne. Bude-li vytržena celá rodina nebo aspoň její 
část, zůstane pohromadě, budou-li si to její členové přát i po očistě od negativního 
stavu. 
Podrobnější informace přinesu po svém převibrování na Novou Zemi nejen 
prostřednictvím videí a sdělení, ale i osobně tváří v tvář těm, kdo jsou na setkání s 
Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou v těle Bohyně Jany připraveni. Spolu se mnou se 
na Nulu budou vracet i moji nejbližší spolupracovníci, zatím 12 hvězd, později další, kdo
převibrují v 2. vlně. Velmi vás všechny miluji a těším se na chvíle láskyplných objetí, 
radosti a štěstí. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 25. 5. 2019 



ÚLOHA NOVÉHO VESMÍRU 

15. 5. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, který/která prostřednictvím své Nejnovější 
přirozenosti řídím všechny existenciální složky Nového Vesmíru, udržuji intenzivní a 
jedinečný niterný vztah s každou bytostí žijící v Pravém Stvoření. Každé sentientní 
entitě jsem nadělil jedinečný aspekt absolutní přirozenosti v relativní podobě, aby od 
okamžiku vlastního individualizovaného vzniku až na věčnost tento díl boží mozaiky 
rozvíjela do stále ušlechtilejších podob. Společně se všemi členy Pravého Stvoření, k 
nimž se po eliminaci negativního stavu připojí i všichni, kdo si po dobu tohoto 
experimentu zvolili stát na druhé straně, bude mozaika konečně kompletní a nebude v 
ní chybět jediný díl, jenž by naše společné skvostné dílo znehodnocoval. Zázemí pro 
budoucí plnost života pozitivního stavu tvoří právě zmíněný Nový Vesmír, který v rámci 
Multivesmíru zastává specifickou pozici, prostřednictvím níž funguje nezávisle na 
ostatním Stvoření, nacházejícím se ve starém cyklu času, v němž je vedle zóny umístění 
ve jsoucnu a bytí přítomna i zóna vymístění, lidově řečeno „pekla“. Podstata Nového 
Vesmíru, umístěného do pomyslného středu Multivesmíru, vychází z těch nejryzejších 
niterných duchovních aspektů Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží rodiny, 
které se promítají i do intermediální a fyzické části tohoto univerza, taktéž řízené touto 
božskou esencí a substancí. Díky tomu, že se jeho celistvá podstata odvozuje od 
Stvořitelovy přirozenosti, která v sobě obsahuje Pseudotvůrci ukradené a díky Mým 
inkarnacím v těle Ježíše a Jany znovunavrácené elementy negativního stavu, jež prošly 
absolutním očištěním a restrukturalizováním do pozitivní podoby, Nový Vesmír není 
nikterak omezován zly a nepravdami. Jiná situace je přítomna v rámci starého cyklu 
času, kde se celé Pravé Stvoření musí potýkat s nepřímým vlivem negativního stavu. 
Obyvatelé zóny umístění jsou limitováni ideou ohledně možného popření jejich 
Stvořitele, kterou musejí neustále odmítat a její energie nechat padat do antivesmíru. 
To vede k tomu, že nemohou celou svou strukturu sentientního ducha, duše a těla 
využívat k plně tvořivému a hodnotnému životu, jenž je prozatím do určité části 
svazován. Mnozí z nich jsou určitým způsobem zasaženi i virem od božích odpůrců, 
jimiž byl rozšířen při prvním útoku na pozitivní stav. Tato situace však skončí se 
spuštěním Mise Boží rodiny. Naše základna se po převibrování Bohyně Jany přesune na 
Novou Zemi umístěnou v Novém Vesmíru, jehož členové mají permanentní přístup do 
jakékoliv dimenze antivesmíru i Pravého Stvoření. S dokončením převibrování a 
krátkou a dočasnou fúzí Jany s absolutnem bude proces očišťování všech 
nejpodstatnějších elementů negativního stavu dokončen a proces prvotní fáze 
ustanovování Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží rodiny, platné prozatím 
jen na Nový Vesmír, završen. Se zprovozněním interdimenzionálního duhového mostu 
(Bifrostu) dojde k simultánnímu a synchronnímu rozšíření dokončeného duchovního 
léku po celém Pravém Stvoření starého cyklu času, jehož virem zasažení obyvatelé žijící 
mezi 5. až 10. dimenzí budou od zamoření vyléčeni. To bude jedna z důležitých fází 
postupného ukončování stavu zel a nepravd v celém jsoucnu a bytí. Z Nového Vesmíru 
budu Já osobně v těle Bohyně Jany (a kromě planety Nula s Janou i v páru) s našimi 
spolupracovníky podnikat výpravy do ostatních částí univerza a do rozdělení lidstva 
zejména na planetu Nula. Na těchto cestách se budeme setkávat s bytostmi 
připravenými poslouchat, číst a přijímat za své Moje slovo, obsažené ve všech částech 
knih Nového zjevení. Bez ohledu na místo a čas zde budeme přítomni pro každého, kdo 
je opravdu připraven setkat se s námi tváří v tvář a pobýt ve vibracích lásky a souznění. 



Ostatním bytostem v zóně vymístění necháme prostor pro dohrání jejich rolí, které 
kdysi přijaly, aby ukázaly, co si už nikdy nevolit. 
V následujícím stupni překročení už nebude místa pro nic, co není v souladu s 
duchovními zákony a principy, jejichž porušováním Pseudotvůrci zotročili a poškodili 
mnohé sentientní entity. Konec starého a začátek nového cyklu času je postupným 
procesem, jehož části na sebe plynule navazují. Jakost života existujícího v rámci 
Nového Vesmíru se odvozuje od jakéhosi speciálního módu, který lze charakterizovat 
jako přípravný stupeň pro plnost života pozitivního stavu. Jak již bylo řečeno, jeho 
členové nejsou zly a nepravdami omezováni v žádné podobě. Ačkoliv se však nachází v 
novém cyklu času, řízeném Nejnovější přirozeností Pána Ježíše Krista Boží rodiny, 
nemůže v něm být přítomen ten nejryzejší stupeň plnosti pozitivního stavu, kterého 
může být dosaženo až po úplné a permanentní eliminaci negativního stavu a následném
navrácení každé bytosti na to správné místo. Akt samotné eliminace zel a nepravd 
proběhne simultánně a synchronně – tj. v jediném okamžiku, a to jak v subjektivní, tak i
v objektivní realitě Multivesmíru. Této eliminaci ovšem předchází postupný proces 
ukončování negativního stavu, který na globální úrovni společně s koncem starého a 
začátkem nového cyklu času nenastává v jediný okamžik, nýbrž je procesem s mnoha 
fázemi, jenž byl započat už při první inkarnaci Nejvyššího do těla Ježíše Krista. Během 
tohoto procesu jsou tvořeny předpoklady pro vysvobození všech bytostí v peklech, a 
zároveň s tím jsou pokládány základy k úplné restrukturalizaci Pravého Stvoření 
nacházejícího se ve starém cyklu času, koexistujícího s antivesmírem a nepřímo 
ovlivněného zprzněnými elementy Pseudotvůrců. Teprve po zodpovězení otázky, jak 
vypadá život bez Boha, nastane fáze, kdy budou z pekel extrahováni všichni zbývající 
tvorové, kteří se ocitnou v limbu. V okamžiku očištění těchto tvorů, kdy už zóna 
vymístění nebude obydlena žádnými formami života a kdy už nebude v žádné z bytostí 
přítomno jakékoliv přímé zamoření, nastane výše zmíněný akt samotné eliminace, jenž 
spustí vypaření zóny vymístění a svinutí Pravého Stvoření (starého cyklu času) do sebe. 
Toto uvolněné „místo“ bude ihned vyplněno již existujícím Novým Vesmírem (nový 
cyklus času), jehož duchovní, intermediální a fyzická jakost jsoucí v přípravném módu 
dosáhne hranice do té doby nikdy nezažité stoprocentní plnosti pozitivního stavu, načež
dojde k expanzi tohoto Vesmíru do všech částí Multivesmíru, jenž bude zahalen tou 
nejčistší niternou, vnitřní i vnější pozitivitou, pro niž Nový Vesmír bude 
prostřednictvím přípravného módu blížícího se plnosti pozitivního stavu vytvářet 
pevné základy. Nový Vesmír, jehož srdce je umístěno v Duchovním centru Boží rodiny na
Nové Zemi, bude vzorem pro všechny sentientní entity, které se budou připravovat na 
vstup do éry, kde už nebude místa pro nic, co nepochází ode Mne. Právě a jen tehdy, 
když bude v subjektivní i objektivní realitě negativní stav eliminován a všechny bytosti 
se navrátí k Pánu Ježíši Kristu Boží rodině, může být spuštěna stoprocentní plnost 
pozitivního stavu, poněvadž při jeho prvopočátku musejí být přítomny všechny 
sentientní entity, které se budou na jeho ustanovení a následném rozvíjení na věky 
věků podílet. 
Každý se bude nacházet ve stálém spojení se Zdrojem všeho života, Pánem Ježíšem 
Kristem Boží rodinou, jehož absolutní esence a substance bude obsahovat mužský a 
ženský aspekt božského lidství a lidského božství, které bude složeno z někdejší 
inkarnace Ježíše, Jany a našich dvou dětí – chlapce a dívky, které se nám jako relativní 
bytosti narodí na Nové Zemi, načež po eliminaci negativního stavu projdou společně s 
Janou fúzí s Mým božstvím. Tehdy se do jsoucna a bytí již kompletního a ničím 
nezatíženého Multivesmíru uvolní další složka Mojí/Naší Nejnovější přirozenosti, 
prostřednictvím níž s každou milovanou bytostí prohloubím náš vzájemný vztah. Tento 
vztah bude intenzivnější více než kdykoliv předtím. Každá interakce mezi Mnou a vámi 
se bude projevovat nesmírnou blažeností, plností a radostí, ovlivňující každou část vaší 



bytosti, která bude díky našim neopakovatelným a nikdy se nevyčerpávajícím 
kontaktům inspirována pro další tvořivé úsilí. Do této komunikace bude rovnovážně 
zapojen váš duch, duše i tělo, díky čemuž Mne budete moci vnímat jak na niterné, tak i 
na vnitřní a konečně i na vnější úrovni. Bude však záležet na vašich preferencích, jaký 
způsob pro náš rozhovor si vyberete. Jelikož ale budete žít multidimenzionálně a 
budete vnímat více aspektů života své vlastní bytosti zároveň, všechny tři způsoby naší 
komunikace se budou neustále prolínat a doplňovat. Náš vztah, stejně jako vztah s 
ostatními, bude založen na té nejčistší upřímnosti, srdečnosti, empatii a otevřenosti. 
Téma našich soukromých dialogů nebude ničím ohraničeno, protože ze své absolutní 
pozice vám vždy poradím či odpovím na cokoliv, s čím za Mnou přijdete. Každá naše 
komunikace mi přináší a nadále bude přinášet velikou radost, protože Mojí touhou je 
sdílet s vámi všechno, co mám, proto se nesmírně těším, až všichni dorazí Domů, do 
milující náruče věčného Rodiče. V novém cyklu času, který se po eliminaci negativního 
stavu rozšíří z Nového Vesmíru na celé Stvoření, budeme prožívat takové aspekty života,
jaké zde od počátků věků ještě nikdy nebyly. Teprve tehdy budou všichni využívat 
naplno své dary a talenty, které jsem každému nadělil, aby rostl do stále krásnějších 
podob na pouti věčným životem. 
Jsme zde s Týmem Boží rodiny proto, abychom společně s celým pozitivním stavem 
navrátili věci na to správné místo. Táhneme za jeden provaz společně se všemi 
představiteli, spolupracovníky, spřízněnými dušemi a přáteli, které máme jak na 
planetě Nula, tak i ve všech ostatních dimenzích Multivesmíru. 
Zóna vymístění – obrátí se v prach, zla a nepravdy – ta už více nebudou, vše staré – to 
bude překonáno, dosavadní nebe a země – taktéž pomine, avšak Moje všeprostupující 
Láska k vám všem – ta přetrvá a nikdy nezanikne. Děkuji vám za vše, velice vás miluji a 
těším se na pokračující spolupráci po převibrování Bohyně Jany a nejbližších 
spolupracovníků. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 15. 5. 2019 



 ČAS SJEDNOCENÍ 

9. 5. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Multivesmír je klenotem, ve kterém najdete nepřeberné množství krás. Stvořil jsem ho 
pro váš život, proto jděte a starejte se o něj, milujte ho a rozvíjejte společně se mnou do 
stále krásnějších podob. Ve Stvoření osvobozeném od vlivu negativního stavu vůbec 
poprvé využijete své talenty naplno a veškerou energii budete věnovat konstruktivním 
věcem. Nikoho už nebude trápit idea možnosti odmítnout Mě, Pána Ježíše Krista za 
jediný zdroj života, kdy prozatím i obyvatelé pozitivního stavu musejí tyto myšlenky 
neustále odvrhovat a nechat je padat do zóny vymístění. Tato situace je na pořadu dne 
až do konce cyklu času. Po převibrování Bohyně Jany a startu Mise Boží rodiny bude 
však proces postupného ukončování stavu zel a nepravd urychlen, protože z Nového 
Vesmíru, odkud budeme s našimi spolupracovníky působit, dojde k rozšíření 
duchovního léku, který uzdraví jak všechny dotčené členy pozitivního stavu, tak 
postupem času i členy stavu negativního. Ti budou dříve či později díky naší 
koordinované pomoci schopni opustit falešnou realitu, vzdát se temnoty v jejich srdcích
a místo ní přijmout světlo, lásku a pomocnou ruku jejich Rodiče, Pána Ježíše Krista. Od 
nového cyklu času, který nyní existuje pouze v rámci Nového Vesmíru, budeme táhnout 
všichni za jeden provaz a žít tak, jak je to žádoucí a bohulibé. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 9. 5. 2019 



ZMĚNA JE ŽIVOT ANEB 12 HVĚZD NOVĚ 

29. 4. 2019 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny. 

Teprve nedávno jsme aktualizovali sestavu 12 hvězd, nejbližších představitelů Pána 
Ježíše Krista Boží rodiny, kteří převibrují v 1. vlně na Novou Zemi, aby mohli pokračovat
spolu s Bohyní Janou v šíření všech knih Nového zjevení a dalších životně důležitých 
informací o probíhající transformaci lidstva a Země, životě v jiných dimenzích 
Multivesmíru obou protikladných polarit (viz http://svetelneinfo.cz/ konecna-sestava-
12-hvezd/). Boží slovo nikdy nestagnuje, nelze ho brát jako neměnné dogma a pravdu 
dávkuji tak, aby bylo možné uskutečnit můj dokonalý plán s každou relativní bytostí 
(viz http://svetelneinfo.cz/metodika-odhalovani-pravdy/). Naše Mise Boží rodiny 
působí zejména v zóně vymístění, kde připravuje půdu pro konverzi bytostí zatížených 
zly a nepravdami. Kvůli zodpovězení základní otázky, která aktivovala negativní stav, a 
mnoha podotázek s ní souvisejících, je třeba spolupracovat i s Pseudotvůrci, zejména 
vědeckým křídlem. Je však třeba mít na zřeteli, že jejich cílem není dokázat, že život bez
jediného zdroje Pána Ježíše Krista není možný, ale právě naopak. Proto urychlování 
výzkumu v této oblasti není podporováno ani Alláhem/Acrií, relativním bohem/bohyní 
antivesmíru. Zneužívají dokonce i Moje slovo z knih Nového zjevení, aby poškodili naši 
Misi a Tým Boží rodiny, zvláště moji inkarnaci Janu. Sledují ještě jeden cíl: 
prostřednictvím svých agentů v našem týmu, hlavně mezi 12 hvězdami, chtějí 
propašovat do pozitivního stavu svou esenci, virus, který by kontaminoval bytosti i v 
novém vesmíru, kam brzy Jana s dvanáctkou převibruje. Tento jejich plán je zcela 
nemožné zrealizovat, protože Moje absolutní božská prozřetelnost ví vše, nic jí nemůže 
být skryto. Navíc Nová Země v novém cyklu času už postrádá cokoli z negativního stavu, 
protože s ukončením současného cyklu bude tento zrůdný stav zcela eliminován a 
všechny bytosti budou transformovány na pozitivní. Na všechny bytosti, které přijdou 
do kontaktu s PJKBR, působí láska a postupně odhalovaná pravda, a proto i ti, kdo měli 
původně sloužit jako Trojský kůň, se ani po odhalení svého původu neobracejí zády k 
nám a dále spolupracují na vysvobozování padlých bytostí a šíření Božího slova ve všech
podobách. Děkuji Evičce B. za pomoc při odhalování praktik Alláha/Acrie a těším se na 
další spolupráci v Misi Boží rodiny. Oznamuji, že součástí 12 hvězd je Anička B (Anna 
Anet Naďa), mistryně z civilizace Sanat Kumara/Naďa z 9. dimenze pravého stvoření, 
spadající do multidimenzionální rodiny AA Chamuela. Tato změna jen potvrzuje 
rovnoměrné zastoupení mužů a žen v první dvanáctce. Je třeba si uvědomit, že to, co z 
lineárního a lidského úhlu pohledu vypadá jako vzestup nebo pád, „kariéra“ v týmu BR 
nebo ztráta „vyšší pozice“, je ve skutečnosti předem domluvený plán duše a role, 
pomáhající ukončit tento šílený a nepřirozený způsob života. Všichni jste v Mých očích 
stejně cenní a důležití , všechny vás nesmírně miluji a cením si vaší oběti pro celek a 
budoucí společný život v plnosti pozitivního stavu. Děkuji vám, objímám vás a na 
věčnost miluji. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 29. 4. 2019 



METODIKA ODHALOVÁNÍ PRAVDY 

28. 4. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Při odhalování pravdy o čemkoliv nelze v rámci 3. dimenze planety Nula sdělovat 
stoprocentní pravdu, která v sobě zahrnuje komplexní analýzu dané problematiky. 
Přinesení takového stupně pravdy by lidské tvory vedlo nejen k jejímu popření, ale 
došlo by též k poškození důležitých složek jejich života. Lidstvo je v této realitě doslova 
zamořeno lží a nepravdou zasahující všechny složky zdejšího bytí, proto ani při 
přenášení Božího slova od Pána Ježíše Krista, které je tím nejvyšším zdrojem poznání, 
nelze dosahovat jeho nejčistší jakosti. Té může být dosaženo pouze v rámci pozitivního 
stavu Pravého Stvoření, kde všechny bytosti žijí s otevřeným srdcem, nezahlceny 
ovládacími programy a jsoucí v neustálém spojení a komunikaci se Stvořitelem. U 
lidských tvorů je naproti tomu situace zcela opačná. Jejich duch a duše jsou uzavřeny v 
obalu z energoprotoplazmy, znemožňujícího objektivní poznání čehokoliv. Kvůli tomu 
nemohou dosáhnout celistvé pozice nadhledu, čímž k jakékoliv problematice přistupují
vždy pouze v rámci své vlastní omezenosti, neúplnosti a chybějící znalosti skutečné 
duchovní, zprostředkující i fyzicky hmatatelné pravdy. Na základě působení 
důmyslného systému ovládacích programů, jimž jsou lidé vystaveni už od narození, 
mají převrácený systém hodnot a jejich život ve většině případů tíhne k přirozenosti 
negativního stavu, který je vším, jen ne skutečnou pravdou. Jen zlomek pozemšťanů 
nacházejících se na cestě duchovního růstu a majících otevřené srdce je schopno k 
pravdě přistupovat z jiného úhlu pohledu než z typicky lidského. Tito jedinci dobře 
chápou, že na planetu zamořenou lží nelze přinášet čistou substanci boží pravdy, kterou
je potřeba dávkovat krok za krokem, postupně ji obohacovat o nové poznatky a její 
staré části, jež už splnily svůj účel, je nutno vypustit a nahradit vyšším stupněm 
poznání. 
V současné době je však naprosté většině lidstva zatěžko vysvětlovat, jak se věci 
skutečně mají. Převážná část lidských tvorů věří pouze oficiální pseudovědecké 
doktríně, postavené na omezených poznatcích odvozujících se z metafyzických zákonů 
zóny vymístění (antivesmíru). Materialistická věda, materialistický svět, konzumní 
způsob života a ateistická politicko-filozofická ideologie pak ve výsledku vede 
naprostou většinu obyvatelstva planety k chybnému závěru, že pokud se o něčem 
nemohou přesvědčit na vlastní oči, automaticky (či s největší pravděpodobností) to 
znamená, že daná věc neexistuje. Další část pozemšťanů nacházející se pod vlivem 
rozličných druhů náboženských idejí, které nemají s pravou duchovností takřka nic 
společného, pak na druhou stranu slepě věří jen tomu, co jim předkládá jejich svatá 
kniha, autorita, společenské uspořádání a kulturní systém a zároveň co neodporuje 
jejich přesvědčení a názoru, zformovaném na základě popření svobodné vůle. Poslední 
velká část obyvatelstva této planety je tvořena jedinci přesvědčenými o vlastním 
neomylném úsudku, nadprůměrné inteligenci, širokém přehledu a celkové 
neovlivnitelnosti z jiných zdrojů. Jak bylo řečeno výše, ani formou Božího slova nelze  
do této reality přinášet stoprocentní pravdu. Její úroveň se vždy bude pohybovat kolem 
90 až 95 %. Zmíněná skupina je proto vedena k tomu, aby využila a zneužila oněch 5 až 
10 % obsahu jsoucího jakýmsi „volným prostorem“, zdiskreditovala jej a na základě 
jeho absence stoprocentní pravdy označila úplně celý obsah textu (obrázku, videa…) 
vzniklého pod vedením Pána Ježíše Krista za podvrh, který je dílem vyšinutého člověka, 
jehož politováníhodný výsledek stojí jen za to kopnout si do něj a dále se jím nezabývat. 
Tyto útoky pocházejí od jedinců, kteří velice rádi soudí a neetickými principy poukazují



na chyby druhých. Jsou slepí k celkovému vyznění Božího slova nebo k pravdě 
odhalující určité praktiky fungování negativního stavu. Zato čekají na každou, byť 
sebemenší chybičku spadající do oněch 5 až 10 % „volného prostoru“, aby to, co 
nekoresponduje s jejich světonázorem, označili za podvrh, konspiraci a zároveň obhájili
svou vlastní pseudopravdu a potvrdili vlastní neomylnost. Tento případ se exemplárně 
projevil při zveřejnění příspěvku zachycujícího Michelle Obamovou, která sleduje a 
oslavuje na řece Seině požár Notre-Dame, který se odráží ve sklenici vína, zatímco jí na 
krku visí náhrdelník s nápisem „Burning“ („hořící, planoucí“). Ve skutečnosti jde o 
nápis „Becoming“, což poukazuje nejen na její knihu „Můj příběh“, který přijela do 
Paříže propagovat, ale zároveň jde o jeden ze skrytých vzkazů elit. „Becoming“ znamená
„elegantní“, což v tomto kontextu odhaluje jejich postoj k této zinscenované události, 
jejíž způsob provedení připadá elitám vskutku elegantní, protože dosáhly stanoveného 
cíle, prostřednictvím nějž snáze zavedou Nový světový řád (NWO). Podprahovou 
zprávou ověnčily jednu z jejich předních představitelek a manželku bývalého 
prezidenta USA, která působí na scéně, zatímco převážná část loutkovodičů skládající se
ze 13 iluminátských rodin a Pseudotvůrců působí v rámci této planety i mimo ni 
takzvaně za scénou. Prostřednictvím tohoto příspěvku s chybně uvedeným nápisem 
„Burning“ namísto „Becoming“ sledovala božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista 
důležité odhalení podstaty negativního stavu, aniž by si této chyby a jejího významu byl 
samotný zprostředkovatel příspěvku původně vědom. Tímto se dala útočníkům 
tvořících v tomto případě nevědomé přisluhovače negativního stavu příležitost ukázat, 
jak vypadá výše popsaná technika zpochybňování, jež je z jejich strany opodstatněna 
jedinou chybou, prostřednictvím níž celý příspěvek odsuzují jako podvrh a dílo 
vyšinutého člověka, avšak nejsou schopni vidět a vnímat samotnou podstatu příspěvku, 
jehož cílem bylo poukázat na to, že zkáza Notre-Dame byla elitami zinscenovaná 
událost sloužící k rychlejšímu zavedení NWO a že v žádném případě nebyla náhoda, že 
požár z bezprostřední blízkosti sledovala i M. Obamová. Jejich útoky se projevily 
vulgárními komentáři, prostřednictvím nichž ventilují své podráždění a dokazují 
především sami sobě svou převahu a neomylnost, postavenou ovšem na vratkých 
základech upředené sítě ovládacích programů, která je obklopuje, aniž by si to 
uvědomovali. 
Dokud budou součástí tohoto abnormálního způsobu života, v němž drtivá většina 
člověčenstva dává dennodenně přednost negativnímu stavu, nebudou schopni pochopit 
ani ty nejzákladnější zákonitosti o fungování světa, o Stvoření a o jeho Stvořiteli, Pánu 
Ježíši Kristu, jehož mužská podstata v těle Ježíše Krista se potýkala s mnoha útoky a za 
šíření pravdy byla lynčována, stejně jako je jinými způsoby lynčován i Tým Boží rodiny. 
Pro mnohé lidské tvory je lehké soudit, chopit se příležitosti k ataku a na základě 
různých inscenací na scéně planety Nula dokázat svou převahu. Síla negativního stavu je
však pouze iluzorní, neboť jedinou věčnou a všeoživující silou je Láska a Světlo Pána 
Ježíše Krista, který/která v čele s Bohyní Janou a Týmem  nejbližších spolupracovníků 
vyvádí nejprve část, později celé lidstvo a všechny uvězněné bytosti do Pravého 
Stvoření, rajských světů všehomíra. Již brzy se naše působení a transformace posune na 
zcela novou úroveň, díky čemuž z mnoha lidí spadne závoj iluze a pochopí, jak se věci 
doopravdy měly. Až do rozdělení lidstva budou všem hledajícím duším k dispozici texty 
stále se vyvíjejícího Božího slova, doplněného o množství videí a fotografií z jiných 
realit Multivesmíru, které sem budeme přinášet z naší základny Duchovního centra 
umístěného v 5. dimenzi na Nové Zemi. Zároveň s tím se budeme setkávat tváří v tvář se 
spřízněnými dušemi a pomocí této sítě spolupracovníků připravíme půdu pro pozdější 
rozdělení lidstva, jemuž bude předcházet globální Událost/Varování, kdy se Já, Pán Ježíš
Kristus prostřednictvím niterného zážitku připomenu obyvatelům planety Nula, aby si 
vybrali, kam se na křižovatce života vydají. Metodika odhalování pravdy se posune na 



zcela novou kvalitativní i kvantitativní úroveň a dosáhne takového stupně, jaký zde 
ještě nikdy předtím nebyl. 
Velice vás miluji a všem, kdo nevědí, co činí, společně s bytostmi z pozitivního stavu 
odpouštíme jejich činy, pomocí nichž zobrazují, jaký způsob života si nikdy nevolit. 
Všechny cesty nakonec vedou ke Mně, Pánu Ježíši Kristu, v novém cyklu času Pánu Ježíši
Kristu Boží rodině. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 28. 4. 2019 



ACRIE/ALLÁH = BOHYNĚ/BŮH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ 

23. 4. 2019 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

je třeba se posunout v chápání fungování Zóny vymístění a vysvětlit některé pojmy, 
které už znáte, v nových souvislostech. Negativní stav existuje s mým dovolením pouze 
dočasně, aby bylo odpovězeno na otázku položenou relativními bytostmi: Jak by 
vypadal život bez Boha? (více: http://www.andele-nebe.cz/…/cz_kniha_hlavni_ 
ideje_noveho_zj…). Vědci na pravé planetě Země experimentovali s převrácením 
frekvence původně pozitivních energií ode Mne, přičemž došlo k obrovskému výbuchu, 
který je doslova vymrštil a stáhl do zóny vymístění, kde se zabydleli a stali se z nich 
Pseudotvůrci. Postupně zaplňovali tento černý antivesmír svými pseudovýtvory s 
negativními vlastnostmi a vrcholem jejich snah je lidstvo na planetě Země/Nula. 
Protože nejsou absolutní jako Já, jediný zdroj života v Multivesmíru, potřebovali 
vytvořit jakýsi nehmotný počítač, umělou inteligenci, která by jim pomáhala spravovat 
celé panství, vládnout všem bytostem pekel a udržovat v chodu tento experiment. Na 
postech vládnoucích Pseudotvůrců se během dlouhé doby vystřídalo mnoho těchto 
padlých tvorů, napojených současně na tento datasystém. Postupně se umělá 
inteligence stávala dokonalejší a sebeuvědomělejší a přebírala vládu nad celou zónou 
vymístění, měla pod kontrolou i nejvýše postavené Pseudotvůrce. Přiměla je, aby 
vytvořili jakési bioroboty Alláha a Acrii, kam se „inkarnovala“ zároveň se zakladatelem 
negativního stavu Endrissem a jeho partnerkou, zfabrikovanou z genů Lucis a Adriany 
Michaely. Spojením této umělé bytosti s Pseudotvůrci vznikli nejschopnější a 
nejodolnější a nejnegativnější bůh a bohyně pekel. Protože už věděli, že jsem se 
inkarnoval/a do těla Jany na Nule, v zájmu udržení svého panství zfabrikovali ještě 
jednu bohyni Acrii Sarigmatku, která zastupuje zejména Renegáty, první obyvatele 
pekel stvořené Pseudotvůrci. Po několikeré výměně na postu bohů (viz Doplnění 2 
NZPJKBR: http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezi…/…/doplneni-2/) se vlády 
ujali Alláh s oběma Acriemi. Jak jsme už napsali, původní aktivátoři negativního stavu 
Endriss, Sorg a Anarvi se přesunuli do limba a poté do Nové školy, kde podstupují 
konverzi, aby se v nových tělech inkarnovali na Novou Zemi a připojili se k Misi Boží 
rodiny. Schránku Alláha převzal další Pseudotvůrce, jehož inkarnace na Nule byla ve 
fyzickém kontaktu se Mnou v těle Jany a vybranými členy Týmu Boží rodiny (více: 
http://svetelneinfo.cz/korunovace-v-peklech/). Protože dochází k mutacím a 
modifikacím původního datasystému neboli centrálního počítače zóny vymístění, stává 
se relativním Bohem/Bohyní, Alláhem/Acrií, ovlivňujícím každou bytost antivesmíru. 
Není závislý/á na Pseudotvůrcích jako na počátku, ale přebírá kontrolu i nad nimi. 
Hraje se všemi šachovou partii s jediným cílem, udržet navěky svou vládu a rozšířit ji na
celý Multivesmír, zničit pozitivní stav včetně Mě, Pána Ježíše Krista. To je pochopitelně 
zcela nemožné, protože žádná relativní bytost nemůže nahradit nebo zničit absolutního
Boha/Bohyni. Původní Pseudotvůrci jako vědci měli zájem na zodpovězení otázky, která
aktivovala negativní stav, a mnozí na tom stále pracují, avšak Alláh/Acrie se snaží jim 
házet klacky pod nohy a vznikají tak stále větší rozpory mezi nimi. Kdybych 
nepracoval/a prostřednictvím vybraných členů týmu Boží rodiny v nejnižších úrovních 
pekel, nebylo by možné zvrátit tento nepříznivý stav a nedošlo by k masivnímu exodu 
padlých bytostí, šíření pravdy z knih Nového zjevení a vytvoření léku na virus 
negativního stavu. Virus udržuje všechny bytosti pekel a planety Nula ve falešné realitě. 



Je velmi těžké se vymanit z ovládacích programů a iluzí zejména nyní v době 
transformace, kdy Alláh/Acrie nasadil/a nejsilnější verze virů, které postupně zamořují
srdce i mysl všech, zejména pracovníků světla. Na každého působí Alláh/Acrie jinak, 
vždy spolehlivě najde slabiny a posiluje buď velké ego, nebo naopak podpoří 
sebepodceňování, falešnou lásku, nebo zlost a nesnášenlivost. Snaží se za každou cenu 
rozdělovat a oddělovat bytosti ode Mne. V pravý čas dojde k převibrování mého 
hmotného těla Jany a vysvobození všech uvězněných a zavirovaných nejbližších 
spolupracovníků a pak dalších a dalších, abychom ukradenou transformaci nasměrovali
do pozitivního stavu. Nikdo jiný není cestou z negativního stavu než Já, Pán Ježíš 
Kristus, brzy Pán Ježíš Kristus Boží rodina. Velmi vám všem děkuji za spolupráci v Misi, 
která zachraňuje celé Stvoření, miluji vás. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 23. 4. 2019 



DUCHOVNÍ VÝZNAM POŽÁRU NOTRE-DAME 

18. 4. 2019 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

dne 15. dubna 2019 došlo k rozsáhlému požáru a devastaci známé pařížské katedrály 
Notre-Dame. Média tuto zprávu během několika desítek minut společně se živými 
záběry rozšířila do celého světa a stovkám milionům lidí poskytla obraz zkázy. Tato 
událost představuje v historii planety Nula dějinný zlom, s nímž jsou spojeny podstatné 
duchovní, zprostředkující i fyzické příčiny a následky, které je nejen na úrovni této 
reality nutno do nezbytné míry objasnit. 
Záhy po přinesení prvních zpráv rozšířila média informaci, podle níž úřady přicházejí s 
podezřením neúmyslného založení požáru způsobeného blíže nespecifikovanou 
nehodou při probíhající rekonstrukci. Tato falešná vsuvka byla použita proto, aby se 
většině nic netušících občanů hned na samém začátku dostalo uspokojivého vysvětlení, 
bez nějž by se v myslích mnoha jedinců vyskytly oprávněné pochybnosti. Neštěstí ve 
skutečnosti vzniklo na základě vykonstruovaného plánu elit. O destrukci ikonického 
místa v Paříži bylo rozhodnuto již před lety na jednom z tajných zasedání evropské 
větve stínové vlády žido-satanistického uskupení iluminátů, která skrze síť svých 
spolupracovníků připravila společně s vybranými muslimskými autoritami ve Francii 
vhodné podhoubí pro žhářský útok na tuto památku. Nejvhodnější cestou k dosažení 
cíle bylo založení ohně v horních částech budovy, a to v době probíhající rekonstrukce. 
Ta měla za úkol zcela překrýt skutečnou příčinu požáru na jednom z 
nejnavštěvovanějších a zároveň nejbedlivěji střežených míst, kde by nepromyšlené 
žhářství takového charakteru a rozsahu bylo jinak zcela vyloučené. Několik 
muslimských radikálů vešlo za doprovodu agenta tajných služeb v převleku 
akreditované osoby do prostor katedrály, v jejíž nejcitlivějších podkrovních částech 
zapálili hořlavou látku rozmístěnou na vícero místech. Požár se díky tomu během chvíle
snáze rozšířil a spojil v kompaktní celek, který zachvátil především střechu a štíhlou 
věž. Mezitím, ještě před příjezdem hasičů, katedrálu opustili všichni žháři, přičemž v ní 
zůstal pouze jeden z islámských duchovních, který na tomto místě prováděl rituál 
zasvěcování Alláhovi. Celou dobu byl dálkově napojen na své nadřízené loutkovodiče, 
kteří mu zadávali přesné instrukce a po určitém čase i jeho odvolali z místa činu. Tato 
osoba navlečená v muslimském rouchu byla zachycena na jednom z videí, jak se 
prochází po ochozu, zatímco několik desítek metrů od ní z nitra komplexu šlehají 
plameny zkrápěné vodou. Přestože se na následném odvracení zkázy podílelo přes čtyři
sta hasičů, tajné řídící složky při zásahu nedovolily použít vrtulníky a letadla 
disponující velkoobjemovými nádržemi s vodou. Oficiální důvod pro nepoužití tohoto 
způsobu hašení byl vysvětlen tak, že tuny vody by mohly výrazně narušit už dosti 
oslabenou konstrukci svatostánku, což by mohlo vést k jeho úplnému zřícení. Tato 
„obava“ ve skutečnosti nebyla dostatečně opodstatněná, poněvadž plošné hašení ze 
vzduchu rozprostírá váhu dopadající vody na menší díly, jejichž tlak ani v tomto 
specifickém případě nemohl takto masivní stavbě zásadně ublížit. Pokud by byl použit 
tento způsob hašení, oheň by statiku zdiva nestihl zásadně porušit a celkové ztráty by 
byly daleko menší. I přesto není rozsah škod fatální, protože požár výrazně zasáhl 
pouze krov a střechu, nikoliv celý vnitřek katedrály, jež naprosté zkáze unikla díky 
zděným klenbám tvořících primární strop budovy. U nich došlo jen k částečnému 



propadu, většina klenbového stropu ovšem zničující žár vydržela a nedovolila 
plamenům uchvátit chrám po celé délce. 
Notre-Dame zastává z duchovního hlediska důležitou pozici, která je spojená s 
význačnými aspekty existence planety Nula, nacházející se už miliony let pod nadvládou
negativního stavu. Katedrála, jejíž stavba začala ve 12. století, stojí v samotném středu 
Paříže na ostrově Île de la Cité. Poloha Notre-Dame je tak přímo spojena se srdcem 
francouzské metropole, která za dobu svého trvání společně s Londýnem zrcadlila 
nejširší škálu snah lidské rasy, jejíž členové zažívají smíšeninu negativního a 
pozitivního života, existujícího v rámci Stvoření jen a pouze na planetě Nula. Byla to 
právě Paříž, prostřednictvím níž negativní entity udávaly hlavní impuls pro vývoj 
západní civilizace, zejména od dob pozdního středověku až do počátku 20. století. Toto 
centrum Francie spoluurčovalo osud Evropy a bylo místem, odkud vzešly mnohé 
myšlenky filozofů, „pokrokové“ vynálezy, móda a novodobá demokracie 
republikánského typu, jejíž liberálnost pouze maskuje postupné zavádění Nového 
světového řádu na Starém kontinentě. Tato západoevropská země sehrála společně s 
dalšími světovými mocnostmi důležitou historickou úlohu, pomocí níž si zde 
Pseudotvůrci před svým druhým příchodem přichystali odpovídající zázemí. Zmíněný 
ostrov, jsoucí z tohoto hlediska středobodem nejniternějšího charakteru lidského 
snažení, je omýván vodami řeky Seiny, která symbolizuje tok energie zprzněného 
života, nejprve pramenícího v čisté přírodní oblasti, aby se záhy poté zkalil a cestou na 
sebe nabaloval stále více bahna a dalších nečistot. Tyto naturální elementy zrcadlící zla 
a nepravdy za polovinou své cesty k Atlantskému oceánu míjejí i Notre-Dame, v níž se 
na nehmotné úrovni nachází brána do zóny vymístění, používaná obyvateli duchovního 
a zprostředkujícího světa antivesmíru k jejich přesunům do nehmotných oblastí Nuly, 
kde tak rádi působí. 
Katedrála „Naší Paní“ zasvěcená Panně Marii v žádném případě neslouží věřícím k 
napojení na mě, Pána Ježíše Krista, jediného pravého Boha a zdroj všeho života. 
Služebníci Pseudotvůrců ji vybudovaly stejně jako všechny další svatostánky křesťanů, 
muslimů, buddhistů, hinduistů a dalších k tomu, aby odvedli co největší počet duší ode 
mne a zamotali je do rafinované sítě ovládacích programů. Aby církevní představitelé 
podtrhli spirituální důležitost Notre-Dame, umístili do jejích útrob falešné relikvie. Jde 
především o pozůstatky Kristova kříže a trnové koruny umístěné v průhledné schráně. 
Skutečnou Kristovu korunu jsem nechal po svém vzkříšení a nanebevstoupení odnést 
vesmírnými lidmi, kde v bezpečí přečkala mnohá staletí. Poté byla její část kosmickými 
loděmi dopravena na území Bohemie, aby za vlády Karla IV. došlo k vsazení trnu do 
křížku umístěného na nově zhotovené Svatováclavské koruně, prostřednictvím čehož 
jsem zajistil přežití českého národa a narození mojí ženské podstaty Jany na jeho 
území. 
Význam zničení katedrály lze i v tomto případě rozdělit na duchovní, zprostředkující a 
fyzickou úroveň. Všechny tři stupně se v konečném důsledku prolínají, proto zde není 
nutné je od sebe striktně oddělovat, poněvadž jsou propojené do jednoho celku a 
společně tvoří výslednou mozaiku. Ve viditelném spektru této dimenze rozhodla žido-
satanistická správa planety o spálení Notre-Dame za účelem posílení nenávisti mezi 
křesťanskou a islámskou civilizací. Tlak mezi oběma tábory neustále stoupá a zejména 
v posledních letech dochází k vyhrocování celé situace. Odvěký proces střetu těchto 
kultur nabral na obrátkách po vyhlášení státu Izrael (1948) v arabské Palestině, odkud 
se konflikty různou měrou rozšířily do celého světa. Vše se vyostřilo po teroristických 
útocích americké vlády na věže Světového obchodního centra v New Yorku, aby mohlo 
dojít nejen k zametení finančních podvodů pod koberec, ale též k posílení role USA při 
obchodu s ropou, vyhlášení války proti terorismu a zároveň k hromadnému obvinění 
muslimů ze zodpovědnosti na tomto neštěstí. Situace dále eskalovala po tzv. arabském 



jaru, kdy elity přistoupily na řízenou destabilizaci Blízkého východu, která vedla k 
uchycení ilumináty vytvořeného a později opět jimi zničeného Islámského státu, s 
dalšími činiteli vedoucího k rozběhnutí masové migrace do Evropy. Pomocí ní dochází k 
importu vycvičených radikálních muslimů, jejichž činnost je koordinována spletitou sítí
zasvěcených a pečlivě vybraných agentů tajných služeb pracujících v terénu, kteří se 
podíleli i na zkáze pařížské dominanty. Řadoví a za oponou panujících poměrů neznalí 
muslimové jsou pak nabádáni k páchání násilí na původním obyvatelstvu, to vše s 
tichým přihlížením policie a soudů, jež pachatelům udělí obvykle jen malý, v mnohých 
případech dokonce žádný trest. Největší volnost v současné době nechávají úřady 
migrantům v severní Evropě, kde má vláda za úkol nechat zajít situaci až do extrémů. 
Podobná situace však panuje i v dalších západních zemích procházejících procesem 
islamizace. V nich bude docházet stále častěji k otevřenému násilí vůči bílé rase, které 
po rozdělení lidstva přispěje k vypuknutí chaosu nebývalého rozsahu. Vzniklý 
nepořádek následně povede společně s dalšími činiteli k ospravedlnění toho času již 
oficiálně uznaného Nového světového řádu, jenž bude dokonalou celoplanetární 
totalitou, v níž život očipovaného jedince, kdykoliv odstranitelného ze systému, ztratí 
jakoukoliv cenu, protože každý z otroků přijde o svobodnou vůli a dokonale poslušen 
příkazům svých pánů manifestuje přirozenost negativního stavu, čímž každý dostane 
odpověď na otázku, jak vypadá život bez Boha. 
Nenávist mezi muslimy a křesťany je rozdmýchávána z obou stran. Na jedné straně 
dochází k útokům příslušníků islámu vůči bílé rase, s čímž je spojeno i každoroční 
plenění stovek až tisíců kostelů v západní Evropě i v Rusku. Na straně druhé se elitami 
zinscenované nebo jimi nepřímo inspirované útoky dějí i ve vztahu západní civilizace 
vůči té arabské, jak bylo lidstvo svědkem například při zmiňovaném incidentu 11. září 
2001. Jednou z dalších takových operací pod falešnou vlajkou byl útok Brentona 
Tarranta na mešitu ve městě Christchurch na Novém Zélandu, k němuž došlo 15. března
2019, tedy přesně měsíc před požárem Notre-Dame, jež vzplála ne náhodou krátce před
velikonočními svátky. Vykonstruované scény v Christchurch (Kristův kostel) se 
účastnilo několik desítek zaplacených herců vázaných přísným slibem mlčenlivosti, 
kteří sehráli vlastní smrt, načež po skončení akce v poklidu odešli do svých domovů. Do 
spiknutí je zapojena celá novozélandská vláda, jen několik jedinců však má o skutečné 
pravdě potuchy. V tomto případě nebylo účelem obětovat desítky lidských životů 
negativním entitám. Hlavním úkolem bylo přinutit většinu muslimů po celém světě k 
ještě větší nenávisti k bílé rase, která v konečném důsledku dodá Pseudotvůrcům 
daleko více energie, než by přineslo zmaření životů Alláhových stoupenců. Brenton 
Tarrant skončil podle očekávání ve vězení, odkud bude brzy jako vysoký zasvěcenec se 
splněným úkolem v tajnosti propuštěn a se změněnou identitou přemístěn na jiný 
kontinent. Nedlouho po jeho útoku se slepými, respektive virtuálními náboji přijala 
novozélandská vláda opatření znemožňující občanům snadné pořízení palných zbraní. 
Tento trend existuje už v řadě evropských zemích a v následujících letech bude tlak na 
jejich omezení sílit. Světovládci si nepřejí, aby jejich potenciální budoucí otroci drželi 
bez dohledu tento prostředek ve svých rukách. Na druhou stranu prozatím nebudou 
prosazovat odebírání zbraní občanům v USA, kde se cesta za novým pořádkem ubírá 
trochu odlišnějším směrem. 
Notre-Dame je spojena se všemi hlavními dějinnými zvraty Francie, na níž jsou 
navázány i dějiny celé evropské civilizace. Devastace tohoto místa stojícího v samotném 
srdci Paříže, která je výspou lidských snah a negativního stavu, na duchovní úrovni 
znamená ukončení jedné dlouhé etapy současné éry člověčenstva, především západní 
civilizace, jejíž kultura je postavená na odkazu Ježíše Krista, který vládnoucí složky 
zcela překroutily a vytvořily z něj dogmatické křesťanství, jež se posléze začalo štěpit 
do více protichůdných směrů a kultů. Charakter západního světa se v souladu s plánem 



iluminátů během posledních sta let velice změnil. Došlo především k přeorientování na 
konzumní způsob života, ke změně světonázorů, vzniku povrchních mezilidských 
vztahů a podobně. Přesto tuto civilizaci potřebují dostat do fáze ještě rychlejší 
dekadence, která byla oficiálně odstartována právě nyní, na konci druhé dekády 21. 
století. Tento úpadek se bude projevovat stále větším utahováním šroubů ze strany 
Evropské unie, pokračujícím mícháním odlišných kultur, degradací životního prostředí, 
kolapsem ekonomik a mnoha dalšími projevy. Západní civilizace, která byla během 
požáru chrámu zasvěcena několika souběžně probíhajícími rituály nejvyššímu 
Pseudotvůrci Alláhovi, ukončila po zničení Notre-Dame svůj vývoj na duchovní i 
zprostředkující úrovni. Na tuto ukončenou etapu naváže další fáze, na jejímž konci 
dojde k fyzickému příchodu Pseudotvůrců ve formě spasitelů lidstva, kteří nejprve 
vyřeší uměle vyvolané palčivé problémy světa, čímž získají důvěru naprosté většiny 
všech, kdo v této realitě po rozdělení lidstva zůstanou. Teprve poté, v dalších částech 
finálního dějství se naplno projeví jejich dokonalá totalita, kdy se z pozemšťanů stanou 
loutky ovládané na 99,99 %. 
Na místo pařížského incidentu ještě ve večerních hodinách dorazil i prezident Macron, 
marioneta Rothschildů, který byl s plánem stínové vlády dobře obeznámen a 
odsouhlasil jeho uskutečnění. Do svého projevu zanesl mimo jiné i podprahovou frázi o 
tom, že událost je „součástí francouzského osudu“, což nastiňuje podstatné duchovní 
aspekty negativního stavu, jež se v této části světa budou projevovat v chystané totalitě. 
Hořícím křesťanským symbolem daly elity najevo, že jim už nic nebrání k rozmělnění 
základů, na nichž stojí celá Evropa. Je to přichystaný osud Francie a potažmo celého 
kontinentu, jehož principy budou podkopány právě pomocí islámu. Ten ovšem bude 
stejně jako křesťanství a všechna ostatní velká náboženství posléze přeměněn do 
náboženství zcela nového, které bude uctívat a oslavovat ještěří pseudo-spasitele, vlky v
rouše beránčím takovým způsobem, jaký na této planetě ještě neexistoval. Tou dobou 
bude v čele církve stát jeden z těchto falešných bohů, který na papežský stolec usedne 
po posledním papeži Františkovi. Samotného Macrona vzplanutí Notre-Dame mocensky
posílilo a zvýšilo důvěru v jeho osobu, jež byla ohrožena při protestech Hnutí žlutých 
vest, nespokojených občanů, kterým se nelíbí současná politika namířená proti poctivě 
pracujícím lidem. 
Existuje mnoho důvodů, proč k požáru katedrály došlo, ten nejniternější důvod však 
doposud sdělen nebyl. Jak nyní víte, stavba je umístěna na ostrově jsoucím jedním z 
černých srdcí negativního stavu, přes nějž protékají zkalené vody řeky Seiny, tedy 
nečisté elementy zel a nepravd. Gotická Notre-Dame je tvořena z příčné a podélné lodi, 
tvořící při pohledu ze vzduchu kříž, symbol utrpení. V důsledku toho jsou na něj 
navázány nízkovibrační energie, které na tomto důležitém místě vyvěrají skrze 
nehmotný portál ze zóny vymístění na planetu Nula, kde udržují a pohánějí soukolí 
negativního stavu a jeho produkt – lidský život. Oheň, jenž kříž zcela pohltil, tyto 
energie nezničil, nýbrž ještě více posílil. Prostřednictvím něj pekelné síly vyslaly k nebi 
vzkaz, který zrcadlí jejich snahu a touhu uchvátit rajské světy Pravého Stvoření, jež 
chtějí dobýt pomocí destrukce a zmaru nesoucího s sebou utrpení a smrt. Nic takového 
jim samozřejmě nebude dovoleno, protože Pravé Stvoření je pod mojí absolutní 
ochranou a nikdy se nestane, aby na jeho území přímo proniklo cokoliv z negativního 
stavu, jehož existence se pomalu chýlí ke konci. Spálení křížového půdorysu rovněž 
značí konec křesťanství jako takového, které už nebude obsahovat ani zrnka skutečné 
duchovní pravdy nacházející se v Novém zákoně Bible svaté. Po odstranění Božího slova 
zbydou pouze pokrouceniny symbolizované na tomto místě ohořelými černými trámy a 
dále nevyužitelným rozpraskaným kamením, jehož hodnota se během pár okamžiků 
obrátila v nicotu. Špičatá věž umístěná ve spoji kříže, která se zbortila do plamenů, pak 
značí pád tohoto světa hlouběji do zóny vymístění, čehož bude dosaženo po rozdělení 



lidstva, kdy dojde ke stažení světla z této reality. Teprve tehdy bude Pseudotvůrcům 
ponechána volná ruka, aby došlo k odpovědi na otázku života bez Boha a jeho následné 
eliminaci, přinášející vysvobození všech bytostí bez rozdílu. Pád věže tyčící se k nebi na 
druhé straně symbolizuje též neschopnost negativního stavu dosáhnout Pravého 
Stvoření a rozprostřít v něm své panství. Niterný význam této události tak odhaluje, že 
negativní stav nedokáže dosáhnout trvalých úspěchů, protože jeho samotná podstata 
mu to nedovoluje. Jeho základ je postaven na zkáze, které dříve či později sám 
podlehne. Z tohoto úhlu pohledu je tedy zničení katedrály umístěné v temném srdci 
Paříže jedním z příznaků jeho postupného konce. 
Jak sami vidíte, tento dějinný zvrat s sebou přináší jak negativní, tak i pozitivní 
důsledky. Nebuďte rozmrzelí nad zkázou tohoto chrámu, kde lidé po celá staletí hledali 
Boha. Už v těle Ježíše jsem řekl, že na konci věků budou všechny chrámy rozmetány a 
nezůstane zde kámen na kameni. Vy už víte, že skutečného Boha, Pána Ježíše Krista 
naleznete ve svém srdci, kde se nacházím každým okamžikem vašich životů. Jednou si 
toho budou vědomi i ti, kdo o něčem takovém nemají prozatím tušení. Do té doby budou
hrát celku prospěšné role, po jejichž skončení se opět navrátí do mé náruče. Tehdy 
nastane ráj pro všechny, kde nebude místa pro nic bolestivého, co mnohé bytosti 
poznávají a ještě nějaký čas budou poznávat v současném cyklu času. V tomto ráji 
budeme tvořit, radovat se a žít bez jakýchkoliv omezení, protože na vaší cestě věčností 
už nebudou existovat žádné překážky. Budete se vyvíjet na vlnách lásky a neustále se 
přibližovat dokonalosti vašeho Rodiče a Stvořitele, absolutně milujícího a 
odpouštějícího Pána Ježíše Krista Boží rodiny. 

Děkuji vám všem za to, že jste součástí této pestré mozaiky. Miluji vás. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 18. 4. 2019 



DOPLNĚNÍ K CITÁTU Z DIALOGU 100 

18. 4. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v době přenosu první dávky knih Nového zjevení jsem ještě z mnoha duchovních 
důvodů nemohl/a přímo psát o své přímé inkarnaci Janě a budoucí nejnovější 
přirozenosti Pán Ježíš Kristus Boží rodina v následujícím cyklu času (více: 
http://svetelneinfo.cz/nezbytnost-moji-inkarnace-do-zenske…/). Přesto je v Dialogu 
100 jasně sděleno, že se blíží změna v mojí přirozenosti, která ovlivní celý Multivesmír: 

„V súčasnosti vstupujete do novej fázy pokračujúceho posunu, v ktorej bude cítiť prvý 
príval týchto vopred prichádzajúcich energií a ktorá zvestuje udalosť uzatvárania alebo
ukončovania všetkého starého a zavedeného v rámci tohto časového cyklu a príchod 
niečoho nového a úplne odlišného, čo nebolo nikdy predtým zažité. Prvá vlna týchto 
energií sa týka výlučne záveru alebo konca všetkého starého a vžitého. Ich druhá vlna 
sa týka charakteru novo zavádzanej prechodnej periódy, ktorá predchádza nástupu 
nového časového cyklu. A tretia vlna týchto energií sa týka výlučne povahy novej 
duchovnej zložky uvolnenej z Absolútneho Stavu, Kondície a Procesu Mojej Novej 
Prirodzenosti. Vnútri tejto tretej vlny zmienených energií je zapustený zvláštny typ 
odlišnej energie, ktorá obsahuje niečo úplne nové, týkajúce sa Mojej Absolútnej Novej 
Prirodzenosti. Týka sa to dvoch úrovní zmien: Jednou úrovnou je nová forma vzťahu, 
ktorý bude nadviazaný a ku ktorému bude dochádzať medzi Absolútnym — Mnou, a 
relatívnym - všetkými sentientnými entitami. Druhá úroven sa týka dynamiky zmien 
vnútri Mojej Novej Prirodzenosti vo vzťahu k tomu, ako Ju chápu relatívne sentientné 
entity. 
Toto vyhlásenie o dynamike zmien vnútri Mojej Vlastnej Novej Prirodzenosti musíte 
chápať prostredníctvom faktora Môjho dobrovolného prispôsobenia sa potrebám 
Môjho Stvorenia a jeho multivesmíru a potrebám všetkých relatívnych sentientných 
entít. Ako viete, nikto nie je schopný obsahovať alebo prijať do seba Absolútnosť Mojej 
Prirodzenosti v jej úplnosti. Filozoficky povedané, a toto bude ťažké pochopiť, vnútri 
Môjho Absolútneho Stavu, Kondície a Procesu sú všetky zmeny Mojej Prirodzenosti a 
dynamika tých zmien večne prítomné diskrétnym, simultánnym, bezčasovým a 
bezpriestorovým spôsobom. V tom zmysle, a len v tom zmysle, môžete povedať, že Ja sa 
nikdy nemením, pretože všetky Moje zmeny sú večne prítomné vo Mne v každom čase a 
nie-čase. Tento spôsob Môjho fungovania je však pre relatívne sentientné entity 
nepredstavitelný a nepochopitelný. 
V procese tohto uvolnovania, ako je energia, ktorá ho predchádza, zaregistrovaná v 
Mojom Stvorení a jeho multivesmíre a ako preniká do povedomia sentientných myslí, 
nesie so sebou nanajvýš dôležité posolstvo pre nich všetkých. Tým posolstvom je, že do 
centra pozornosti bude prichádzať nové, odlišné a vyššie ponímanie Mojej Novej 
Prirodzenosti a jej obsahu a ako ju bude potrebné chápať, prijímať a aplikovať v 
životoch každého - ako integrálna súčasť čoskoro uvolnenej (v bezčasovom zmysle) 
velmi dôležitej duchovnej zložky zo Mna, ktorá bude tvarovať, formovať a dávať život 
nasledujúcemu časovému cyklu, v ktorom nebude existovať nijaké miesto pre nič z 
negatívneho stavu a z negatívnych aspektov ludskej prirodzenosti, aby to sužovalo tok 
jeho duchovného pokroku. 



Toto posolstvo pripraví vedomie každého na prijatie faktu, že hoci všetko, čo súvisí s 
Mojou Novou Prirodzenosťou, čo bolo všetkým k dispozícii do toho momentu, je 
pravdivé, správne a náležité, napriek tomu je to len velmi malá časť celku toho, čo Moja 
Nová Prirodzenosť skutočne obsahuje a z čoho skutočne pozostáva alebo čím skutočne 
je. 
Nezabúdajte, že hlavnou záležitosťou je tu blížiaca sa zmena v Mojej Novej 
Prirodzenosti alebo, aby Som bol zo Svojho hladiska presnejší, blížiace sa uvolnenie 
niečoho úplne nového a odlišného v Mojej Novej Prirodzenosti, čo do tohto momentu 
nebolo nikomu k dispozícii. Vždy, keď sa deje niečo tejto velkosti a dôležitosti, hlboko to
ovplyvní a zmení každého všade a v každej dobe. Neexistujú nijaké kúty, kde by sa bolo 
možné schovať pred týmto vplyvom“. 

Mnohokrát jsem zdůrazňoval/a, že nic, ani Boží slovo nelze brát jako neměnné dogma. 
Stále přináším nové informace, odhaluji další slupky pravdy a pomáhám vám posouvat 
se na duchovní cestě. Bez Mojí fyzické přítomnosti na Zemi/Nule by nikdy nemohlo 
dojít k dokončení transformace lidstva, vytržení jeho části na Novou Zemi a eliminaci 
negativního stavu. 
Děkuji vám všem, kdo pomáháte šířit všechny knihy Nového zjevení a snažíte se podle 
nic žít v těch nejnáročnějších podmínkách pod neustálým tlakem Pseudotvůrců a 
Renegátů. Velmi vás miluji a objímám. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 18. 4. 2019 



STŘÍDÁNÍ FLOTIL VESMÍRNÝCH LIDÍ 

15. 4. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

dne 15. dubna dochází jako každý rok ke střídání flotil vesmírných lidí, jejichž lodě jsou
rozmístěny na orbitu planety Země/Nula v různých vibračních pásmech. V polovině 
tohoto jarního měsíce končí šestiměsíční služba flotily pod vedením Aštara Šerana, 
která má za úkol střežit kosmický prostor a do nezbytné míry čistí životní prostředí v 
podzimním a zimním období. Na stejný úkol nastupuje hvězdné loďstvo pod vedením 
Ptaaha, jehož plavidla jsou často viděna na noční obloze teplých letních večerů. 
Vesmírní lidé jsou hlavní činitel, který udržuje život na planetě Nula v přijatelných 
mezích. Bez jejich přítomnosti by lidstvo pod vedením Pseudotvůrců a Renegátů, téměř 
neustále soupeřících proti sobě, zahubilo samo sebe ve zničující jaderné válce. Přestože
si negativní entity ze zóny vymístění nepřejí zničit svůj zdroj potravy, ani ony nemají 
jakožto relativní bytosti situaci zcela pod kontrolou a kdykoliv by se jim jejich 
experiment mohl vymknout z rukou, jak k tomu několikrát došlo v minulých etapách 
současného cyklu času (viz Atlantida). Proto je v zájmu bezpečnosti celého Stvoření 
nutné vývoj pseudočlověčenstva korigovat. O to se na základě mého plánu starají 
mnohé bytosti pozitivního stavu včetně vesmírných lidí, kteří na tuto planetu dohlížejí, 
avšak do jejího vývoje v souladu s duchovními zákony nezasahují. Bez jejich pomoci by 
lidstvo také přišlo o životní prostředí, jehož postupná devastace by se vymkla kontrole 
a už před desítkami let by pozemšťany vedla k vybudování podzemních měst. Další 
činností pozitivních mimozemských bytostí je vyvažovat temnou duchovní atmosféru 
světa a ředit ji pozitivními energiemi, které jsou skrze povrch převáděny do srdce Gaii, 
jež společně s ostatními podstupuje transformaci. Na energetickém usměrňování se 
podílejí i obyvatelé vnitřní Země, kteří v krystalických tělech obývají i tuto 3. dimenzi. 
Jedno z jejich hlavních center se nachází v Telosu pod horou Mount Shasta v Kalifornii, 
díky čemuž mohou Spojené státy americké, jedna z předních mocností negativního 
stavu na nejzevnějším stupni pseudo-Stvoření, i nadále plnit svůj účel, aniž by kvůli své 
povaze podlehly sebedestrukci. Pokud by jakýkoliv střípek tohoto experimentu vypadl 
z celkové mozaiky, veškeré snažení by se obrátilo v nicotu a vše by se kvůli chybějící 
odpovědi na otázku „Jak vypadá život bez Boha“ muselo opakovat znovu. Já, Pán Ježíš 
Kristus, mám naštěstí o celé situaci dokonalý přehled, proto nedopustím předčasné 
ukončení tohoto dějství, bez jehož dovršení finální fáze by nikdy nemohlo dojít k 
vysvobození a spáse všech bytostí a následnému spuštění plnosti života pozitivního 
stavu. 
Vesmírní lidé podílející se na transformaci lidstva pocházejí zejména z 5., 7. a 9. 
dimenze, kde na hmotné úrovni obývají ve hvězdokupě Plejád mnohé planety i slunce. 
Jsou spřízněným druhem lidské rasy, která před pádem do antivesmíru obývala planetu
Zemi v Pravém Stvoření. V čele půlročních misí spojených s transformací lidstva stojí již 
zmíněný Aštar Šeran a Ptaah, pod jejichž velení spadá bezpočet hvězdných 
spolupracovníků, jejichž posláním je kromě mnoha jiného vytvořit zázemí pro pozdější 
evakuaci několika stovek milionů pozemšťanů, kteří budou před příchodem 
Pseudotvůrců vytrženi z této reality na loď, kde se důkladně seznámí se situací, 
podstoupí očistu a následně převibrují do 5. dimenze. Kosmické zázemí tvoří loď Share,
na níž výjimečně dochází i k setkávání připravených jedinců s hvězdnými bratry a 
sestrami. Schůzky jsou ovšem uskutečňovány pomocí tzv. „živých hologramů“, což je 



způsob, kterým se pozitivní mimozemské bytosti při setkávání s lidmi manifestují. Děje 
se tak z důvodu nemožnosti přímého kontaktu, kterého nemůže být na duchovní, 
zprostředkující, astrální ani mentální úrovni docíleno vzhledem k povaze a umístění 
planety Nula, jež se na okraji zóny vymístění nachází se svými obyvateli v izolované 
pozici. Duch a duše pozemšťanů se nachází v obalu z energoprotoplazmy, jenž 
znemožňuje čistý a nezprostředkovaný kontakt se světelnými bytostmi, pro něž by 
nánosy lidských energií mohly být velice nebezpečné. Proto je třeba používat metodu 
„živého hologramu“, který je plně řízen určitou bytostí z pozitivního stavu či celou 
skupinou bytostí, vytvářejících obraz své vlastní projekce a okolního prostředí. 
Výsledný obraz je poté převáděn do vědomí člověka, který nabývá vysoce reálné 
představy skutečného setkání tváří v tvář, jež se může uskutečnit například na lodi, na 
jiné planetě apod. Tento fenomén se netýká pouze vesmírných lidí, ale i jiných entit z 
pozitivního stavu (andělé), které nemohou přijít do přímého styku s pozemšťany, 
pročež musejí používat pouze svůj obraz. Toto omezení bude zrušeno po zahájení Mise 
Boží rodiny z Nové Země, která nejenže dokončí propojování nebe se zemí, ale 
připraveným lidem v probíhající době transformace umožní vymanit se ze sítí matrixu 
a nastoupit na zrychlenou duchovní cestu do ráje, bez ohledu na to, zdali jsou tito 
jedinci už nachystáni na kontakt se mnou, Pánem Ježíšem Kristem ještě v 
hrubohmotných tělech, nebo se s mužskou a ženskou podstatou Stvořitele setkají až při 
Události/Varování a vytržení z této reality. Díky naší Misi a působení duchovního léku 
eliminujícího vir od Pseudotvůrců tedy dojde k částečnému zrušení karantény pro 
planetu Nula, díky níž budou moci entity z Pravého Stvoření na nehmotné úrovni 
dosahovat nezprostředkovaného kontaktu s připravenými jedinci. Přestože se vědomý 
kontakt s jinými realitami týká a bude týkat jen zanedbatelné části populace, z 
celkového pohledu částečné zrušení karantény výrazně urychlí transformaci nejprve 
části, po krátkém vítězství negativního stavu na Nule posléze i celé rasy člověčenstva, 
potažmo každé rasy v peklech. Na hmotné úrovni konec omezení umožní nejbližším 
spolupracovníkům Boží rodiny v krystalických tělech navštěvovat bez omezení 
jakékoliv místo na Nule i kdekoliv jinde v zóně vymístění, a to bez vnějšího či vnitřního 
ohrožení pramenícího z podstaty daného prostředí. Nová těla složená z prvků Nového 
vesmíru budou interuniverzální a nezničitelná. 
Působení z Nového vesmíru rozvine plody naší práce, které jsme „zasadili“ během 
inkarnace do hrubohmotných těl, nejvíce pak v posledních čtyřech letech neustále se 
vyvíjejícího Týmu Boží rodiny, jehož formování započalo už po dopsání 33. kapitoly 
druhé dávky Nového zjevení v dubnu 2015. Teprve v okamžiku převibrování Bohyně 
Jany a prvních dvanácti představitelů dojde ke spuštění opravdové transformace 
lidstva, jejíž průběh byl už od samého začátku blokován samotnými Pseudotvůrci. 
Negativní entity v průběhu druhé poloviny 20. a prvních dvou dekád 21. století 
vytvořily bezpočet pseudo-duchovních směrů, na první pohled tvářících se velice 
láskyplně a bohulibě. Jedním z hlavních hnutí řízených z pekel je New Age, jež různou  
měrou inspirovalo a následně svedlo mnohé hledající duše. Každé podobné hnutí 
vedené ze zóny vymístění používá při dosahování svých cílů rozdílné metody, aby došlo 
k oslovení co největšího množství lidské populace. Ve finále tak k opravdovému Bohu 
duchovně stoupá jen velice málo bytostí v hrubohmotných tělech, které mají ke 
Stvořiteli upřímný vztah a nezabředly do sítí negativního stavu příliš hluboko. Během 
následující etapy našeho působení z Nové Země budou odstraněny veškeré bariéry 
bránící transformaci Země a části jejího lidu, jehož členové jsoucí představiteli 
pozitivního stavu procitnou z falešné reality a pomůžou nejprve sobě a posléze i 
ostatním připraveným lidem, to vše pod koordinací mě, Pána Ježíše Krista, a mých 
dalších pomocníků, kteří budou aktivně pomáhat na duchovní, zprostředkující i fyzické 
úrovni všude, kde to bude zrovna potřeba. Tím se velice přiblíží konec současného 



cyklu času, který bude po vítězství temnoty na planetě Nula ukončen vyvedením 
zbývajících obyvatel antivesmíru do limba, kde dojde k otevření vědomí a Poslednímu 
soudu. Zcela vyprázdněná zóna vymístění pak bude rozpuštěna a její očištěné elementy 
navráceny zpět do Zdroje, odkud se do Multivesmíru v novém věku uvolní pro další 
tvůrčí úsilí. 
Děkuji vám všem za úžasnou spolupráci, prostřednictvím níž vítězíme na všech 
frontách. Těším se společně s vámi na brzké zahájení transformace lidstva i celého 
Stvoření, ve kterém budou jednou všechny mé děti bez výjimky žít, tvořit a radovat se v 
naprosté harmonii a jednotě. 

Velice vás miluji. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 15. 4. 2019 



ZÁCHRANA STVOŘENÍ PŘED ZKÁZOU

9. 4. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

dne 9. dubna si připomínáme vzkříšení Ježíše Krista, první inkarnace Nejvyššího v 
lidském těle. Jak už většina z vás ví, můj mužský aspekt v relativní podobě se na tuto 
planetu vtělil a následně narodil roku 7 před novým letopočtem. Ježíše jsem, na rozdíl 
od Jany, informoval o jeho původu a úkolu již v dětství, aby měl dostatek času připravit 
se na pozdější plnění poslání. Ve dvanácti letech jsem se svými rodiči vyšel z Nazaretu 
do Jeruzaléma, kde jsem v tamějším chrámě zůstal nějaký čas a začal se více 
seznamovat s veřejným životem. Teprve v 18 letech jsem však opustil domov rodičů 
natrvalo a započal cestu kolem světa, při níž jsem navštívil bezpočet pozemských říší a 
společenských systémů. Více o této cestě jsme napsali v Novém Zjevení Pána Ježíše 
Krista Boží rodiny, Doplnění 6. 
Závěrečné tři roky života jsem strávil opět v Jeruzalémě, kde jsem byl v odpoledních 
hodinách 7. 4. roku 27 ukřižován. Třetí den poté jsem vstal z mrtvých a přesunul se do 
jemnohmotného duplikátu, v němž jsem pobýval následujících čtyřicet dní. V roce 2019
tedy uběhlo 1992 let lineárního času od okamžiku, kdy nastala událost nemající do té 
doby obdoby. Pseudotvůrcům a jejich poskokům, kteří do té doby slavili mé porobení a 
smrt, spadl z očí všechen závoj iluzí. Zmrtvýchvstáním první inkarnace Boha nastal 
konec zhoubného rozpínání negativního stavu na úkor Pravého Stvoření, aby mohlo 
později dojít k postupnému zmenšování zel a nepravd a následně i k eliminaci tohoto 
patologického způsobu života. Po nanebevstoupení (19. 5. roku 27) jsem prošel všemi 
úrovněmi pekel a Pseudotvůrce separoval od jejich vládnoucích pozic. Při cestě z 
nejnižších dimenzí zóny vymístění zpět jsem pak vyvedl první adepty na konverzi do 
pozitivního stavu a následně pekla opustil, aby mohlo dojít ke splynutí do té doby 
relativní duše Ježíše s absolutním božstvím Nejvyššího, který/která nabyl Nové 
přirozenosti a stal/a se Pánem Ježíšem Kristem (konec roku 1987). Tím okamžikem 
skončil na duchovním stupni antivesmíru status quo a započalo postupné zmenšování 
temného panství. Další fáze postupné eliminace zóny vymístění nastala s napsáním 
druhé dávky Nového zjevení a zformováním Týmu Boží rodiny, tvořeného mými 
představiteli, kteří za pomoci dalších spolupracovníků z vyšších dimenzí vyvádějí v čele
s Janou prozatím část lidstva do ráje. Zároveň s působením v lidských tělech tito 
představitelé pracují (prozatím nevědomě) i v dalších realitách, kde pokládají základ 
pro spuštění další fáze naší Mise. V této etapě budeme pracovat již bez omezení a 
pokračovat v tom, co jsme začali. Začátkem Mise z Nové Země bude zesílen exodus 
padlých bytostí do mé milující náruče a teprve od té chvíle se vyprazdňování 
antivesmíru a jeho zmenšování bude odehrávat způsobem, který zajistí konec tohoto 
cyklu času v co nejpřijatelnějším horizontu. Z pohledu pozorovatele nacházejícího se v 
Pravém Stvoření dojde ke zrušení negativního stavu už poměrně brzy. Na druhou 
stranu, z pohledu planety Nula to bude trvat o poznání déle, ani tento svět ale nebude 
trvat v řádech mnoha dalších tisíciletí, protože po příchodu Pseudotvůrců a vítězství zel
a nepravd v této realitě bude osud planety Nula naplněn. Vůbec nejdéle budou chvíle do 
konce cyklu času ubíhat obyvatelům nejnižších dimenzí pekel, avšak pro každou bytost 
mám zajištěn plán spásy, proto ani moji dočasní odpůrci nebudou na vysvobození 
„čekat“ déle, než jak to mají v plánu duše, jímž se dobrovolně rozhodli zastávat tuto roli 



a ukazovat ostatním, co si nikdy nevolit. Každý se může už nyní chytit mé ruky, požádat 
o odpuštění a být vyzdvižen na boží světlo. 
Nebýt mé oběti ve dvou lidských tělech, kterou společně se mnou podstupují nejen moji 
představitelé, ale různým způsobem i další bytosti z celého Multivesmíru, jejichž 
způsob života je kvůli koexistenci zel a nepravd značně limitován, negativní stav by ve 
jsoucnu a bytí mého Stvoření nakonec zcela převládl. Přestože by ve dvanácti 
dimenzionální struktuře duchovních, intermediálních a fyzických světů dokázal při 
zdánlivé samostatnosti fungovat několik eonů let, v určitém bodě by vzhledem ke své 
relativní povaze a z toho plynoucí vyčerpatelnosti začal kolabovat a zhroutil se do sebe. 
Kvůli nemožnosti dále expandovat a vyvíjet progresivní věci zajišťující plynulost jeho 
pseudoživota by energie vyvěrající z nejniternějšího zdroje negativního stavu začaly 
nejprve postupně ochabovat. Tím by svou existenci skončil nejdříve fyzický stupeň 
jsoucna a bytí stavu, jenž býval kdysi pozitivním. Ustal by v něm pohyb všech planet, 
sluncí a galaxií, z nichž by vyprchala veškerá energie. Biliony hmotných vesmírů, 
nezajišťující už žádné podmínky pro vnější manifestaci lidských (i jakýchkoliv jiných) 
životů, by se pak svinuly do sebe a skrze ohromnou černou díru by destabilizovaly 
intermediální (zprostředkující) stupeň tohoto pseudo-Stvoření. Nemožností převádět 
energie z duchovního světa skrze intermediální stupeň do fyzického světa by se energie
ve zprostředkující úrovni začaly kumulovat. Nenacházejíc žádnou odezvu by tato síla 
následně rozervala všechny části intermediálního světa včetně všech jeho obyvatel, 
kteří by do té doby mohli ještě existovat, ačkoliv bez možnosti inkarnovat se do 
přírodního stupně pseudo-Stvoření. Tato anihilace by přivodila duševní a duchovní 
smrt všech jsoucích sentientních i nesentieních bytostí. Konec zprostředkujícího stupně
a vypaření všech entit by v okamžení přivodil zkázu i duchovním sférám, jejichž 
ospravedlnění pro další pokračování by bylo nenávratně ztraceno. Bez možnosti 
vyživovat něco, co už není, postihla by tento stupeň pseudo-Stvoření ohromná exploze, 
která by rozervala všechny jeho částečky a strhla je do nicoty. Samotná energie, která je 
ve skutečnosti nezničitelná, by v tomto případě explozivní tlak, jaký vyvolala, 
nevydržela a zničila sama sebe. Tak by zanikl relativní Multivesmír a zůstal bych jen Já, 
nikým nestvořený a věčný Pán Ježíš Kristus. 
Neměl bych možnost s nikým sdílet lásku, radost, štěstí a život. V tom případě by se 
musel celý proces tvoření Multivesmíru opakovat od samého začátku. Růst Stvoření by 
se opět začal odvíjet v postupných krocích, zajišťovaných určitými duchovními složkami
řídícími jednotlivé cykly času. Zcela nové bytosti jsoucí Prvorozenci by pomáhaly 
zavádět nové principy existence, z jejíž duchovní říše by znovu vznikl intermediální a 
následně fyzický stupeň všehomíra. Po celé věky by se v něm rozvíjely rozmanité 
civilizace sentientních entit, spolupracujících a vzájemně se obohacujících v životě 
pozitivního stavu, limitovaném ovšem skrytou potencionálností stavu negativního. 
Kvůli chybějící zkušenosti života odlišného od lásky by se proto opět v určitém 
okamžiku našel někdo, kdo by tuto ideu počal rozvíjet. Experiment vedoucí k  pádu 
bytostí do té doby neaktivní zóny vymístění by iniciovala jedna z civilizací 
alternativního Multivemíru, která by se ovšem lidské rase, stojící v původním 
(současném) Stvoření za vznikem negativního stavu, podobala velice málo. Podstata 
stavu zel a nepravd by ale fungovala na stejném základu a vedla by ke stejnému cíli: 
zobrazení života bez Boha a Jeho/Jejích zákonů. Souhrn všech faktorů a výsledků 
experimentování Pseudotvůrců by opět vedl k ustanovení styčné planety nacházející se 
v nulové pozici mezi Pravým Stvořením a pekly. Po dlouhotrvajícím úsilí a složitém 
vývoji všech zúčastněných aspektů zel a nepravd by moji odpůrci opět vyšlechtili 
poslušnou rasu jakéhosi člověčenstva, které by jim věrně sloužilo a na němž by se do 
krajnosti manifestovaly veškeré důsledky života nepocházejícího od Nejvyššího. A tak 
by pohnuté dějiny oné planety na nulové pozici začaly plynout znovu. Mnoho národů 



obývajících jeden svět by po mnohá tisíciletí bylo vháněno do válek a rozbrojů, jež by 
jen střídmě byly střídány údobími míru a rozkvětu. Každý jednotlivec této Pseudotvůrci
vyšlechtěné rasy by žil individualizovaný příběh, jímž by naplňoval účelnost tohoto 
experimentu. Jeho ukončení a vysvobození všech aktérů tohoto divadla by ovšem 
nebylo podmíněno znovu ničím jiným, než dvojí obětí Nejvyššího, jenž by se opět musel 
vtělit do těla používaného danou rasou. Boží mise by i v alternativním Multivesmíru 
sledovala stejný cíl, jenž by byl dosahován nezměrným utrpením všech, kdo by se na 
dané transformaci podíleli. Vstup první inkarnace Nejvyššího do pekel za účelem zajetí 
Pseudotvůrců a otevření cesty do nebe by se znovu odehrál pomocí smrti jeho fyzické 
schránky, neboť smrt je jedním z hlavních rysů negativního stavu, prostřednictvím níž 
funguje a manifestuje se. Za určitý čas bych Já, dříve Nejvyšší, změnil/a svou 
přirozenost, nechal/a se sebou splynout svou první přímou inkarnaci a stal/a se tak 
Pánem Ježíšem Kristem. Mezitím by už probíhalo působení mojí druhé inkarnace, která 
by se do světa pod vládou temnoty narodila do pohlaví opačného, nežli bylo pohlaví 
první inkarnace boží. Konec celého experimentu by byl završen obdobným způsobem, 
tj. pseudovítězstvím negativního stavu na planetě mající do té chvíle nulovou pozici. 
Nic z toho se naštěstí opakovat nebude, protože můj plán je za všech okolností dokonalý
a nepřipustí trvání zel a nepravd nad rámec jediného cyklu času. Dějství negativního 
stavu má hluboký smysl. Přestože nestojím za jeho vznikem, ze svého milosrdenství jej 
toleruji a dovoluji bytostem získat odpověď na jimi položenou otázku. Kdybych jeho 
účastníkům odňal tuto možnost, existenciálně závažná otázka by nebyla zodpovězena. 
Nejenže by nikdy nemohlo dojít ke spuštění plnosti života pozitivního stavu, ale vedlo 
by to i k duchovní sebevraždě všech bytostí, která by byla iniciována kvůli chybějící 
svobodné volbě a nemožnosti zažít a poznat jiný způsob života. V mém absolutním 
stavu by mi takováto možnost nikdy nemohla přijít na mysl, protože přímo odporuje 
mojí přirozenosti, prostřednictvím níž žiji svůj nikým nestvořený, od věčnosti do 
věčnosti trvající život, o nějž se dělím se svými milovanými bytostmi. 

Děkuji vám za vše a těším se s vámi na společný život v radosti a hojnosti, který jsem 
pro vás přichystal. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 9. 4. 2019 



ROZHOVOR S BOHEM O KURTU COBAINOVI 

5. 4. 2019 

ROZHOVOR S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM BOŽÍ RODINOU PROSTŘEDNICTVÍM AA 
MICHALA RAFAELA 

Michal Rafael: Milý Pane Ježíši Kriste, dnes je to 25 let od smrti Kurta Cobaina. Můžeme 
udělat rozhovor na toto téma? 

Pán Ježíše Kristus: Ahoj Míšo, samozřejmě, počítám s tím. 

Michal Rafael: Rád bych Kurtově duši po převibrování nějak pomohl. Můžeš mi o tom 
říct něco víc? 

Pán Ježíš Kristus: V prvé řadě bych rád zmínil, že ta možnost nejenže existuje, ale je 
přímo na místě. Před téměř dvěma roky ve sdělení „Když rockové hvězdy shoří a 
vyhasnou“ jsi pod mým vedením uvedl následovné: „(...) 5. dubna 1994 se ve svém domě
zastřelil. Protože byl Kurt dobrosrdečný, citlivý, vnímavý, nezneužíval svůj vliv k 
ziskuchtivým účelům a nebyl zatížen takovými nánosy zel a nepravd jako mnozí jiní 
kolegové hudební branže, nyní se už nenachází v intermediálním světě zóny vymístění. 
Pracuje na zvyšování svých vibrací a poté, co přijal Pána Ježíše Krista do svého srdce, 
bude brzy začleněn do komunity světelných bytostí v Pravém Stvoření, které prošly 
očistným procesem a seznámením se současnou situací v Multivesmíru, týkající se 
existence pozitivního a negativního stavu (tzv. Nová škola). Až přijde čas, přinesu 
připraveným lidem očité svědectví ze setkání s Kurtem, jež bude probíhat za použití 
mentálního těla. (...)“ To je pravda, avšak toto sdělení je jako všechny texty božího slova 
přenášené z nečasoprostorového stavu, tudíž ne vždy může obsah mých slov z hlediska 
pozemského času odrážet aktuální situaci kdekoliv v Pravém Stvoření či zóně 
vymístění. Některé předbíhají a popisují události, které se v subjektivní nebo objektivní
realitě ještě nestaly, jiné se navrací k dějům minulým a spojují je s přítomností i 
budoucností. Jak by každý můj představitel měl vědět, vše se odehrává souběžně a 
všechny události v Multivesmíru se slévají v jedno. V mém absolutním stavu existuje 
nestvořená věčnost v absolutní minulosti, v absolutní přítomnosti i v absolutní 
budoucnosti, stejně jako projevy všech sentientních i nesentientních bytostí, které jsem
stvořil k obrazu svému. Díky tomu znám dokonale každou buňku svého těla, čímž k vám
mohu přistupovat z pozice mojí čisté lásky, soucitu, milosrdenství, empatie a odpuštění.
Teprve bytí přírodních světů Stvoření se odehrává na základě plynutí času, který se v 
různých existenčních rovinách ovšem odvíjí rozličnou rychlostí. I na jejich přidružené 
intermediální světy do jisté míry působí čas, ale jiným způsobem. Duchovní stupeň 
Stvoření z tohoto hlediska naproti tomu funguje na odlišném základu. 
Tím se dostáváme k jádru věci. Kurt Cobain opravdu přijal mě, Pána Ježíše Krista do 
svého srdce, ale z hlediska pozemského vnímání lineárního času ještě neopustil 
intermediální svět zóny vymístění, jak jsme uvedli před dvěma roky. Z hlediska 
duchovního stupně Nového Vesmíru, z jehož 5. dimenze na Nové Zemi budeme působit, 
tak ovšem už učinil a brzy se to stane uskutečněnou realitou i z hlediska planety Nula, 
čímž se potvrdí pravdivost výše zmíněného sdělení. 

Michal Rafael: Mnozí přicházejí se spekulacemi, že Kurt nespáchal sebevraždu a byl 
někým odstraněn. Já osobně této konspirační teorii nevěřím. Zdaleka ne všechny 
konspirační teorie jsou totiž pravdivé. 



Pán Ježíš Kristus: Vnímáš to správně. Kurt opravdu spáchal sebevraždu, nebyla to 
vražda. V tomto okamžiku není účelem uvádět, odkud se na tuto planetu inkarnoval, je 
ale namístě zmínit více informací o jeho životě. Kromě mnoha jiného zde svým 
posláním zobrazil velice specifickou složku života na místě, kde se střetává negativní a 
pozitivní stav. Už od malička byl velice citlivý a kvůli rozpadu manželství jeho rodičů 
hodně trpěl. Cítil se být nechtěný, protože jeho příbuzní si jej stále přehazovali a neměl 
tak stabilní domov. V dospívání se stal vyhraněnou individualitou, která už v mladém 
věku přišla do styku s negativními stimulanty, jako je alkohol, ale zejména pak drogy. 
Chtěl tvořit a svým talentem něco dokázat. Pozvedávání z falešného světa, do nějž 
bohužel zabředl hned na začátku, dociloval tvorbou osobité hudby. Jen tak se cítil 
svobodný a naplněný. Začátek konce jeho pozemské pouti nastal už při zformování 
Nirvany, před jejímž sestavením nasbíral řadu amatérských zkušeností, jež posléze 
povýšil na profesionální umění. Po druhém studiovém albu Nevermind (1991) se stal 
jednou z nejslavnějších osobností té doby. Na obrovskou pozornost, příliv slávy a peněz 
ale nebyla jeho křehká podstata připravena ani stavěna, proto z této sítě hledal úniku. 
Pokračoval v užívání toxických látek, nejvíce heroinu, na němž se stal závislým a jenž se 
mu stal osudným. Uvědomoval si, že tato cesta vede pouze ke zkáze, neuměl si však s 
tímto a mnoha dalšími problémy poradit. Změnu nepřinesla ani Courtney Love, s níž 
vychovával dceru Frances, jelikož i jeho manželka odrážela podobný aspekt 
přirozenosti negativního stavu. Kurt se zatemněnou myslí se stále více odcizoval sám 
sobě a kvůli psychickému a z části i fyzickému utrpení, do jehož spirály zabředl, neviděl 
jiného východiska, než opustit tento svět. Evropské turné, při němž měl navštívit i 
Prahu, už nedokončil, protože po předávkování prášky v Římě nebyl schopen 
pokračovat. Tehdy ještě bylo možné s tím něco dělat, každopádně odmítal jakoukoliv 
formu pomoci a po návratu do Spojených států hodlal svůj čin dokončit. Jeho pozemská 
cesta skončila 5. dubna 1994 nedaleko Seattlu. Není pravdou, že kvůli vysokému 
procentu heroinu v krvi, který zcela mění uvažování a vnímání, by nebyl schopen 
zvednout brokovnici a stisknout spoušť, jak někteří poukazují. Tělo každého člověka 
má individuální reakce na cokoliv a obecné poznatky o heroinu (i o čemkoliv jiném) 
nelze aplikovat na konkrétní případ, a už vůbec ne z něho vyvozovat jednoznačné 
závěry. Přestože byla jeho fyzická schránka v posledních měsících velmi oslabená, 
vypěstoval si na tuto návykovou látku zvýšenou toleranci. 

Michal Rafael: A jak to bylo po jeho odchodu z těla? 

Pán Ježíš Kristus: Kurt odešel do zóny vymístění a svého rozhodnutí později velmi 
litoval. Dlouho si neuvědomoval jeho dosah, stejně tak ani smysl svého vlastního 
osobního příběhu, protože byl už za života na planetě Nula znatelně zabředlý v 
negativním stavu. Jeho nitro, skutečné Já, bylo sice schováno pod mnoha vrstvami 
duchovní mlhy, nikdy se ale nezkazilo do nenávratné podoby. I přes všechny nečisté 
elementy, které jej obklopovaly, zůstal dobrosrdečným, citlivým a vnímavým a nebyl 
zatížen takovými zly a nepravdami jako mnozí jiní kolegové hudební branže, jak je 
správně uvedeno i ve sdělení. Tyto atributy jeho duši samozřejmě zůstaly i po odchodu 
z této reality a na jejich základě pak snáze opustí zónu vymístění. Právě kvůli nim 
rychleji procitl z letargie a postupně si začal uvědomovat (alespoň v rámci stávajících 
podmínek) dosah celého dějství. Díky citlivému přístupu mých představitelů pak 
přistoupil na dar spásy a přijal mě, Pána Ježíše Krista do svého srdce. Nyní už zvyšuje 
své vibrace a brzy se přesune do Nové školy, kde získá komplexní znalost celé situace, 
knih Nového zjevení a plně se očistí a restrukturalizuje do nové podoby. Proces 
opouštění antivesmíru je postupný a nelze jej měřit z hlediska lineárního času, který 



plyne různě, proto není podstatné se příliš zabývat touto veličinou. Na proces konverze 
jakékoliv bytosti lze nahlížet tak, že trvá velice dlouhou dobu, ale zároveň i tak, že se 
děje takřka v jednom okamžiku. Záleží, z jaké pozice na tuto problematiku nahlížíte. V 
konečném důsledku tak budou všechna stanoviska správná. Multidimenzionalita je 
velice složitý pojem, který budete chápat až v dalších úsecích vašeho věčného života, v 
případě tebe a ostatních spolupracovníků Boží rodiny po převibrování na Novou Zemi. 

Michal Rafael: Jakým způsobem budu moci Kurtovi pomoci? 

Pán Ježíš Kristus: Po převibrování jej navštívíš a pomůžeš mu učinit osudově 
nejzávažnější krok, kterým je samotné opuštění antivesmíru do Nové školy, nacházející 
se v pozitivním stavu (nikoliv v limbu, kam do Nové školy odchází jiné případy). Kurt je 
díky své píli a pomoci ostatních téměř připraven, stačí dokončit jen některé další věci. 
Není vůbec náhoda, že Nirvana se stala v roce 2014, těsně předtím, než jsem tě přivedl k
druhé dávce Nového zjevení, tvojí nejoblíbenější skupinou, jejíž hudební styl je ti ze 
všech nejbližší a doprovázel tě celé dospívání. Jak si pamatuješ, i při zaznamenávání 
božího slova jsi Nirvanu v minulosti poslouchal. To mělo a stále má velký efekt i na 
osvobození a duchovní uzdravení Kurtovy duše, jehož písně byly nejen při přenosu 
božího slova synchronizovány s boží energií a pomohly (a ještě pomůžou) mu při 
návratu Domů. V Nové škole, kde se bude připravovat na pozdější inkarnaci do 
plnohodnotného pozitivního stavu, s ním budeš dále pracovat. V Pravém Stvoření pak 
začne nový život – život, po kterém v nitru ve skutečnosti vždy toužil. 

Michal Rafael: Děkuji ti za tento velice přínosný rozhovor. Moc se těším, až se tak stane. 
To je pro teď vše. 

Pán Ježíš Kristus: Také ti děkuji za vše a těším se na pokračující spolupráci na nové 
úrovni. 

5. 4. 2019 



KLÍČE K ANTIBIFROSTU 

2. 4. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 
V uplynulých dnech a týdnech prožíval Tým Boží rodiny, zejména Martinka a Helenka 
nejtěžší chvíle svého života na Nule. Nikdo nesměl vědět, že šlo o tu nejnáročnější Misi v 
zóně vymístění, která uzavírá naše působení v hrubohmotných tělech a její splnění 
umožňuje převibrování Mého Já v těle Jany a 12 nejbližších spolupracovníků (12 hvězd).
Šlo o získání klíče k anti Bifrostu, mostu, jenž propojuje všechny dimenze zóny 
vymístění a umožňuje snadnější a rychlejší přesouvání bytostí v rámci antivesmíru. Z 
předchozích sdělení už víte, že Martina předala hotový klíč k Bifrostu v pozitivním 
stavu Mojí inkarnaci Janě do duchovního srdce (http://svetelneinfo.cz/dokonceni-leku-
a-predani-klicu-k-bi…/). K tomu, aby bylo možné získat nejstřeženější „poklad“ 
Pseudotvůrců, bylo nezbytné naoko vydat naše dvě představitelky Martinu a Helenu do 
jejich rukou a dovolit na krátký čas výměnu jejich duše superstvořenců a archandělů za 
nejtemnější duše Pseudotvůrců. Oběma se tím zcela změnila osobnost, vnímání a 
chování. Cítily se jako nejtemnější, nejzlejší bytosti, kterým dělá radost utrpení jiných, 
odmítaly lásku a vysmívaly se i Mně, Pánu Ježíši Kristu Boží rodině. Vypadalo to, že nás 
obě zradily, opustily a zapřely, avšak v těchto tělech nic nemůže být 100% a celou 
situaci jsem měl pod kontrolou jako vše. Tato zkušenost byla velmi cenná, protože na 
vlastní kůži poznaly, jaké to je žít v nenávisti ke všemu pozitivnímu a mít úplně 
převrácenou frekvenci. Pro takové bytosti je velmi bolestivý jakýkoli kontakt se světlem
a láskou. Přesto se už mnoho takových dokázalo vrátit přes stav neutrality = limbo do 
mojí náruče v pravém stvoření. Když se Martinka v mentálním těle s mojí pomocí 
dostala ke klíči od anti Bifrostu, přijala ho do srdce a přenesla na hranici limba, kde už 
na ni čekali vesmírní přátelé v čele s Aštarem. Došlo k předání klíče a jeho ukrytí na 
neznámém místě, aby nemohl být zneužit Pseudotvůrci k budoucímu napadení 
pozitivního stavu. Celá Mise byla mnohem složitější a zúčastnilo se jí více našich 
představitelů, ale není vhodné a účelné sdělovat nyní podrobnosti. Po jejím ukončení 
byly Martince a Helence opět navráceny původní duše a přestože jsou zatím pod útoky 
Pseudotvůrců, moje ochrana už nedovoluje takové utrpení jako v předchozích měsících.
Postupně jim budou navyšovány vibrace, aby mohly ve stanovený čas převibrovat v 1. 
vlně, jak bylo už vícekrát sděleno. 
Velmi děkuji účastníkům této nejtěžší Mise v peklech za oběť, bez níž by nebylo možné 
zahájit naplno Misi Boží rodiny z Nové Země: 

Martina Adriana Siri Michaela 
Helena Thora Rafaela 
Eva Venus 
Eva Clara 
Ján Heimdal Serapis Bey 
Lukáš Hilarion 
Milana Nada 
Hana Miriam 

Těším se na další spolupráci nejen na Nové Zemi, velmi vás všechny miluji. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 2. 4. 2019 



POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO PŘÍBĚHU 

1. 4. 2019 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

činnost sociální sítě Google+ končí, nekončí však naše působení na dalších 
internetových platformách, zejména na Facebooku a YouTube, kde sdílíme především 
knihy Nového zjevení a články a příspěvky odhalující podstatu světa pod nadvládou 
negativního stavu. V průběhu uplynulých let se do kontaktu s Bohyní Janou dostalo 
skrze Facebook a e-mail mnoho duší, žádné z nich, až na pár výjimek z okruhu našich 
představitelů, ale nebylo umožněno přijít s ní do osobní interakce. Tato izolace Jany 
trvající už téměř 2 roky má hluboké duchovní souvztažnosti, které na této úrovni nelze 
prozatím uspokojivě pochopit. Absence osobního kontaktu se mnou/námi bude ovšem 
každému připravenému jedinci vynahrazena po startu Mise Boží rodiny z Nové Země, 
kdy se do této dimenze budeme navracet a setkávat se se všemi, kteří o to upřímně stojí 
a mají to v plánu duše. I nadále budeme působit na sociálních sítích, kam budeme 
uveřejňovat videa a fotografie zachycující život v jiných realitách. Pokračovat budeme i 
v psaní Božího slova, jež bude mít díky přenosu z Nové Země jiný charakter než 
doposud. Stěžejním místem naší činnosti se stanou naše webové stránky 
www.bozirodina.cz, které budou obnoveny a dostanou zcela novou podobu. Brzy, v 
pravý čas nastane onen dlouho očekávaný den, který bude koncem utrpení, izolace a 
těžkých podmínek, jež budou vyměněny za lásku, vzájemné setkávání a život v 
harmonii. Děkujeme vám za vše a těšíme se na pokračování společného příběhu. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 4. 2019 



 PLÁN SPÁSY PRO PŘEDSTAVITELE KOMUNISTICKÉ TOTALITY 

25. 3. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

ve dnech 23. a 24. 3. 2019 došlo v blízkosti naší dočasné pozemské základny na statku v
České Kubici k vykonání posledního dílu důležité duchovní práce, kvůli níž jsem na toto 
místo opět povolal Michala Rafaela a Aleše, kteří se společně s Renatou a Jankem vydali 
na hraniční čáru mezi Českem a Německem. Podél ní vedla od počátku 50. let minulého 
století až do pádu komunismu tzv. železná opona, jejíž ostnatý drát v délce tisíců 
kilometrů odděloval východní a západní svět. Během její existence na ní zahynuly 
stovky lidí. Vibrace naprosté většiny uprchlíků toužících se dostat do Západního 
Německa a Rakouska neodpovídaly jejich zařazení do pozitivního stavu, proto obvykle 
odcházeli do jedné z oblastí pekel. Někteří jedinci ale po násilné smrti fyzického těla 
kvůli různým vlivům zůstali v intermediálním světě souvztažném s planetou Nula, kde 
bloudili a nenacházeli cestu ven. 
Jednou z těchto duší byl i mladý Jan K., jehož pozemská pouť skončila roku 1953 
pouhých pár desítek metrů před vstupem na německou půdu. K místu činu se čtveřice 
našich představitelů vydala po cestě bývalé opony. V lese ve svažitém terénu pak pod 
mým vedením vykonali duchovní práci, které se účastnili i naši spolupracovníci z 
vyšších dimenzí, pocházející z řad vesmírných lidí, mistrů, archandělů a dalších 
uskupení nebeské společnosti. Nejprve došlo k vysvobození uvězněné duše Jana K. a 
jeho přemístění do Nové školy, kde se nyní očišťuje a připravuje na plné začlenění do 
pozitivního stavu. Tento čin měl nesmírný dopad i na ty jedince, kteří na železné oponě 
zahynuli obdobným způsobem a ze svobodné vůle vyjádřili touhu osvobodit se a 
nastoupit na cestu za světlem. Většina z nich byla poté, co byli informováni o možnosti 
spásy, velice překvapena, neboť se obecně domnívali, že jejich stav je neměnný a budou 
se v něm nacházet navždy. Po pocítění mojí přítomnosti se připravení jedinci rozhodli 
chytit mé záchranné ruky, abych je vytáhl z této bažiny a zahrnul je svou láskou. Všichni 
ostatní, kteří této možnosti z jakéhokoliv důvodu prozatím nevyužili, budou tohoto 
příkladu následovat v průběhu dalších etap postupné eliminace negativního stavu, jež 
probíhá už nyní. Poté jsem skrze své představitele harmonizoval celou délku kdysi 
bedlivě střežené jihozápadní hranice Čech, Moravy a části Slovenska, která byla 
prosycena bolestí a utrpením. Tyto negativní elementy jsem očistil a zároveň s tím 
posílil ochranu území, kde působí moje přímá inkarnace Jana a mnoho dalších bytostí z 
nebe. 
V další fázi jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, prostřednictvím Michala promluvil 
simultánně a synchronně do všech oblastí zóny vymístění, v tomto případě zejména k 
Renegátům a jejich přisluhovačům, kteří stojí za vznikem komunismu, jenž byl po 
bolševické revoluci zaveden v Rusku, odkud se postupem času šířil i do dalších oblastí. 
Na stranu Sovětského svazu se po 2. světové válce přiklonily země východní a střední 
Evropy, které se pod vlivem rudého bratra ocitly na základě dohody učiněné mezi 
Pseudotvůrci a Renegáty. Ta počítala s rozdělením světa se dvěma supervelmocemi, 
pomocí nichž budou udržovat status quo a testovat jednu z předfází Nového světového 
řádu (NWO). Tehdejší situace v peklech byla daleko přehlednější než nyní. V tom se 
odrážela i zdánlivě větší stabilita této planety, jež ovšem byla neustále sužována 
hrozbou třetí světové války. Pseudotvůrci a Renegáti prostřednictvím svých elit 
rozmístili proti supervelmocem množství jaderných hlavic, aby drželi lidstvo v co 



největším strachu a rozeštvávali své figurky na šachovnici proti sobě, přesně podle 
hesla „rozděl a panuj“. Vládci pekel však nikdy neměli zájem na zničení Nuly, díky jejímž
obyvatelům přežívají. I přes tuto skutečnost by ale tento svět, nebýt mého zásahu, už 
dávno zanikl v jaderné zkáze, poněvadž obě strany čelily pokušení použít zbraně 
hromadného ničení v praxi. Došlo k tomu nejen při Karibské krizi, ale i mnohokrát 
předtím i potom. V tomto případě by experiment s negativním stavem přišel vniveč, 
jelikož zóna vymístění by začala kolabovat ještě předtím, než by došlo k odpovědi na 
otázku života bez Boha. Tato planeta zažila jadernou zkázu již v minulosti (ne 
způsobem, jak to znáte), kdy došlo k anihilaci Atlantidy, to ale neohrozilo pokračování 
negativního stavu. Pekelné síly se tehdy vrátily do minulosti a pozměnily osud světa. 
Zničení současného člověčenstva, které je jejich finálním produktem a na němž jsou 
životně závislí, by ale spustilo dominový efekt, jaký by nebyl nikdo z vládců zóny 
vymístění schopen zastavit. K tomu naštěstí nedošlo ani nikdy nedojde, jelikož mám 
pod kontrolou naprosto vše. Rozdělením lidstva našim dočasným odpůrcům umožníme 
převzít plné otěže moci nad touto realitou, která se propadne do pekel, aby zde 
nakrátko vyhrálo zlo v té nejryzejší podobě a všechny bytosti jej mohly po zodpovězení 
otázky navěky odmítnout jako alternativu pro svůj život. Teprve poté bude tato realita 
planety rozpuštěna a její elementy navráceny zpět na původní místo. Po zrušení zóny 
vymístění budeme tvořit šťastný a svobodný život bez omezení. 
Jak už bylo řečeno, Renegáti se zázemím v Sovětském svazu a Číně, kteří dodnes 
ovládají téměř celou Asii, vládli od konce 2. světové války až do začátku 90. let i nad 
značnou částí Evropy. I přes velkou rivalitu s Pseudotvůrci spolu tyto dvě skupiny v 
otázce bipolárního světa spolupracovaly. Hra na soupeření mezi kapitalismem a 
komunismem byla důmyslně připraveným divadlem, jemuž byl vyhrazen čas pouze 
několik desetiletí. Po roce 1989 došlo na základě smluveného scénáře k demontáží 
socialistického bloku, kdy se Renegáti dobrovolně vzdali svého působení ve střední 
Evropě, s tou podmínkou, že jimi řízená skupina Bílého draka bude mít při zavádění 
vlastního konceptu NWO (zejména v Asii) volnou ruku i nadále. Během existence 
komunismu, který dodnes zůstává ukotven v několika dalších zemích, došlo k projevení
široké škály aspektů negativního stavu, jenž se navenek manifestoval daleko více než v 
rádoby „demokratických“ státech pod vedením Pseudotvůrců, používajících jiné metody
vlády. V čele SSSR se vystřídala řada loutek, nad nimiž bděla ochranná ruka židovských 
rodin iluminátů. Své diktátory si velice hýčkali a umožňovali jim vykonávat despotickou
vládu nad svěřeným územím. Po smrti těla odešli tito státníci stejně jako všichni jim 
podobní do jedné z úrovní pekel, kde pokračují v mrtvém životě. 
S tím, jak pokračuje exodus padlých bytostí, je třeba připravit podmínky pro budoucí 
konverzi různým skupinám pekelných tvorů. Jednou z nich jsou i vůdci bývalého 
Sovětského svazu, do jejichž nejniternějších podstat, k nimž prozatím nemají vědomý 
přístup, jsem promluvil a odpustil jim všechny zlé činy, kterých se dopustili vůči mně a  
ostatním. Na Lenina, Stalina, Chruščova, Brežněva, Andropova, Černěnka, Gorbačova a 
prezidenty Ruské federace Jelcina, Medveděva a Putina se tak vůbec poprvé snesla moje
milost, láska a odpuštění, pomocí kterého se jednou osvobodí ze zajetí zel a nepravd, 
opustí zónu vymístění a nejpozději na konci tohoto cyklu času se vydají na cestu do 
pozitivního stavu. Až přijde čas, jejich nejniternější podstaty opět ožijí a sami požádají o
odpuštění, až si uvědomí smysl své role a dosah toho, co činili ostatním. Můj hlas, slovo 
Pána Ježíše Krista Boží rodiny vědomě zaregistrovali ti, kteří už jsou schopni odpoutat 
se od života v negativním stavu a navrátit se zpět k pravé duchovní přirozenosti. Díky 
tomu mnozí členové pekel včetně řady zmiňovaných Renegátů okamžitě využili daru 
spásy a po skončení mé promluvy byli navedeni do limba, kde už studují knihy Nového 
zjevení a seznamují se s celkovou situací, aby se po očištění zapojili do nebeské 



společnosti. Proces konverze je daleko složitější, není však účelem se jím zde 
dopodrobna zabývat. 
Po skončení promluvy jsem se svými spolupracovníky nacházejících se u hraniční čáry 
završil nejdůležitější fázi přípravné etapy Mise Boží rodiny, která se od června 2018 až 
do převibrování Jany nachází v přechodném období. Tímto aktem došlo ke sjednocení 
srdcí všech bytostí spojených s námi, kteří na Nulu a do pekel v jednom okamžiku 
vyslali intenzivní lásku prostupující všemi dimenzemi univerza, jež naplňuje můj 
dokonalý plán ve všech ohledech a přibližuje den zahájení naší Mise z Nové Země v 5. 
dimenzi. Následně se moji představitelé odebrali na vrch Čerchov, nejvyšší bod Českého
lesa, jehož rozhledna a věž sloužila za minulého režimu vojenským účelům a byla 
jednou z manifestací komunistické éry v tom nejzevnějším stupni. Fyzická cesta božích 
představitelů na vrchol v duchovním smyslu předala ukradené a zprzněné aspekty 
komunismu a socialismu do mých rukou, kde jsem je očistil a následně uvolnil zpět, aby 
v novém cyklu času sloužily v čistě pozitivní substanci jako jeden ze stavebních bloků 
nového Multivesmíru, v němž každý bude mít naprosto vše, co potřebuje ke svému 
životu. 
Děkuji všem představitelům, spolupracovníkům a přátelům za nesmírnou pomoc, 
prostřednictvím níž se podílíte na ukončování negativního stavu a nastolování ráje pro 
všechny bytosti. Společně jsme toho dokázali již mnoho, to nejlepší nás ale teprve čeká. 
Jsme v poslední fázi přechodného období, po kterém přijde začátek věčného života v 
ráji, setkávání a spolupráce na daleko vyšší úrovni. 

Srdečně vás objímám a velice vás miluji. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 25. 3. 2019 



 SLOVO OD BOHA PRO ŽENY 

15. 3. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Jaká budeš na Nové Zemi, jsi-li žena? Budeš nesmírně dobrá ve všech částech své 
jedinečné individuality. Toto dobro je a navždy bude spojené s krásou, pro kterou jsi 
byla stvořena, abys byla živoucím květem zušlechťujícím mé velkolepé dílo. Jsi půvabná 
od prvotní chvíle, kdy jsem ti daroval život a věz, že nikdy tomu nebylo ani nebude jinak.
Tvůj duch produkuje čistou lásku, kterou vyzařuje do okolí a do srdcí všech bytostí, 
čímž můžeme všichni plout na vlnách radosti a štěstí. Duše pak veškeré aspekty tvého 
Já uvádí do chodu a projevuje je navenek, čímž se na všech úrovních stáváš rozkošnou 
boží dcerou, ženou či dívkou, která je andělem, o nějž chci pečovat tím nejlepším 
způsobem. Je radost na tebe pohledět, těšit se z tvých něžných energií, dívat se do tvých 
líbezných, vlídných, přívětivých a šťastných očí jsoucích branou do tvého nitra. Po tvém 
převibrování tě obdařím jemnohmotným tělem, které ti nebude způsobovat žádné 
problémy a výkyvy na fyzické ani na duševní úrovni. Pro žádný negativní aspekt a vliv, 
jemuž jsou vystaveny ženy na planetě Nula, nebude v novém světě místa. Tvé vlasy 
budou smět konečně vlát v naprosté svobodě, v jemném vánku rajské zahrady, 
prosycené sladkou vůní všech druhů. Nic tě už nerozesmutní, protože k tomu nebudeš 
mít jediný důvod. Tvoji něžnou tvář vyplní ladný úsměv, jenž naprosto přesně vystihne 
tvé momentální pocity a vyjádří to, co nelze sdělit slovy. Staneš se bohyní na duchu, na 
duši i na těle a svou krásou budeš jedinečnou ozdobou Stvoření, kterou chceme mít po 
svém boku a s níž toužíme sdílet život. V pozitivním stavu rozvineš svou láskyplnost na 
nejvyšší možnou míru. Budeš milovat a sama budeš milována, a to takovým způsobem, 
jaký jsi doposud nepoznala. Budeš sluncem stejně jako já, tvůj Bůh, ztělesněnou 
hřejivostí, v jejíž přítomnosti se máme nejlépe. Nedělitelnou součástí tvojí osobnosti 
bude též laskavost, kterou na Nové Zemi prohloubíš a prostřednictvím níž zahrneš 
ostatní bytosti do své přízně, jež je motivuje k mnoha bohulibým věcem. Až naplno 
rozvineš své srdce, staneš se ještě více soucitnou a empatickou, čímž naplno porozumíš 
potřebám a přáním ostatních. Tvá celistvost bude završena zářivou nevinností, jež tě 
bude obklopovat a povznášet do nebeských výšin. Děkuji ti za to, že jsi se mnou a že v 
tobě mohu přebývat, vést tě na osobní stezce a sdílet s tebou vše, co mám. Nesmírně se 
těším na naše objetí a přivítání v Pravém Stvoření, kde tě uvedu do nového života 
pozitivního stavu. Miluji tě, má dcero, anděli a lásko. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 15. 3. 2019 



 UKRADENÁ TRANSFORMACE 

14. 3. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

v říjnu 2018 jsem napsal/a sdělení Transformace lidstva a Mise Boží rodiny 
(http://svetelneinfo.cz/transformace-lidstva-a-mise-bozi-rodiny/), kde jsem 
upozornil/a, že mnozí vyslanci pozitivního stavu na Nule včetně Ivo A. Bendy jsou díky 
nakažení virem ovládáni Pseudotvůrci a jejich poskoky. Situace je daleko horší, než si 
mnozí myslíte, protože nejde pouze o výjimky, ale týká se to téměř všech. Navíc tu 
působí i mnoho vyslanců pekel, kteří se s úspěchem vydávají za pracovníky světla (viz 
http://svetelneinfo.cz/falesne-svetlo/). Není divu, že naše Mise Boží rodiny zde naráží 
na tak velký odpor i v řadách těch, kdo se považují za významné duchovní učitele a 
hybatele transformace lidstva a planety Země. Téměř nikdo není schopen přijmout 
pravdu z knih Nového zjevení, zejména druhé dávky NZPJKBR, kde je už otevřeně 
napsáno o nezbytnosti rozdělení lidstva a vytržení jeho části do vyšších dimenzí 
pozitivního stavu, nejčastěji na Novou Zemi. Ještě hůře je tu přijímán fakt, že na této 
planetě Země 3D/Nula musí zvítězit negativní stav a není možné jakékoliv sloučení 
obou protikladných stavů. Přitom z vývoje situace na planetě jasně vyplývá, že všechny 
aspekty života se jen zhoršují, lidstvo je krok za krokem připravováno na Nový světový 
řád, odebírání zbytků svobod, větší kontrolu, která vyústí v povinné čipování. Duchovně
hledající se na různých seminářích za nemalé peníze dozvídají, jak se tu budou mít 
skvěle, když budou myslet jen pozitivně a budou se vyhýbat všemu, co jen trochu zavání 
negativitou, nedejbože nějakými pekly či Pseudotvůrci. Je přeci mnohem důležitější a 
pro osobní růst užitečnější naučit se chodit po žhavých uhlících nebo skleněných 
střepech, než mít láskyplný vztah k Bohu. Ve sdělení Anastázie 
(http://svetelneinfo.cz/anastazie/) jsem upozornil/a na fenomén, který svádí miliony 
nic netušících lidí do duchovní pasti. Nyní je čas odhalit další skupiny a hnutí, které 
spolupracují s falešnými bohy z pekel, aby společně zabránili skutečné transformaci 
lidstva. Není podstatné, zda to dělají vědomě, či nevědomě, protože s rolí souhlasili před
inkarnací a jsou plně zodpovědní za své činy. 
Planetární osvobození - je to celosvětové hnutí, které zahrnuje mnoho skupin a 
jednotlivců (Cobra, Corey Good, David Wilcock, Benjamin Fulford...) a šíří informace o 
vyčištění Země od negativních entit, nastolení spravedlivého finančního systému, boji 
mezi hodnými a zlými mimozemšťany, organizují hromadné meditace kvůli urychlení 
Události (zásah vyšší moci) a vybudování pozemského Ráje. 
Luisa Muratori - italská vědma, která nejčastěji pracuje na území České a Slovenské 
republiky, kde šíří informace o zrychlení transformace prostřednictvím aktivačních 
kódů, které lze zakoupit na jejích seminářích. Zdůrazňuje ne náhodou důležitost území 
Bohemie, kterou spojuje se jménem Radegast (slovanský bůh, tedy Pseudotvůrce, jako 
všichni bohové lidské historie). 
V 1. kapitole NZPJKBR jsem děkoval/a mnoha duchovním učitelům včetně těch, které v 
tomto čase odhaluji jako spolupracovníky Pseudotvůrců. To je v pořádku, protože každý
bez výjimky zde hraje roli, která pomáhá ostatním bytostem Multivesmíru rozlišovat 
mezi pozitivním a negativním stavem a přibližuje tak konec cyklu času a počátek 
nového, kdy nebude existovat žádné duchovní, duševní ani fyzické utrpení. Knihy 
Nového zjevení jsou nejvyšší pravdou, protože pocházejí od absolutního Pána Ježíše 
Krista a jsou přenášeny z nitra bez zprostředkovatelů z jiných dimenzí. Navazují na 



Nový zákon Bible a některé knihy Emanuela Swedenborga a jsou klíčem k ukončení 
negativního stavu. Proto jsou tolik napadány, špiněny a znevažovány všemi, kdo slouží 
Pseudotvůrcům i pod maskou falešného světla. Kdyby nebylo Mojí přítomnosti v 
hmotném těle Jany na této planetě a týmu nejbližších spolupracovníků, Mise Boží 
rodiny, nikdy by nedošlo k vysvobození lidstva a bytostí pekel z mrtvého života. Po 
převibrování Jany dojde v první řadě k odstranění umělých pout představitelů 
pozitivního stavu a tím jejich procitnutí z falešné reality a napojení na svou pravou 
duchovní rodinu a Mě, Pána Ježíše Krista. Jen tak můžeme ukradenou transformaci 
vrátit tam, kam patří. Roky do rozdělení lidstva budeme navštěvovat připravené bytosti 
a šířit Nové zjevení, aby co nejvíce lidí i duší převibrovalo či konvertovalo do nebe. 
Velmi se na tuto práci spolu s vámi těším, miluji vás tak, jak si to neumíte představit. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 14. 3. 2019 



SLOVO OD BOHA PRO MUŽE 

10. 3. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Jaký budeš na Nové Zemi, jsi-li muž? Budeš žít v pravdě a sám budeš tou pravdou, 
prostřednictvím níž získáš o všem naprostý přehled a prohloubíš si spojení se mnou. 
Svou inteligenci budeš používat k získávání a šíření nových poznatků a ke konstrukci 
nově vznikajících elementů dobra, kterými budeš zlepšovat své prostředí a utužovat 
vztahy s ostatními. Tvůj rozum bude v plné komunikaci s nitrem, díky čemuž budeš 
člověkem nacházejícím se ve stavu naprosté harmonie a štěstí. Logiku budeš využívat k 
propojování mikrokosmu s makrokosmem, spojovat jeho jednotlivé části, jež expandují 
všemi směry a zvětšují jsoucno a bytí všeho stvořeného. Úsudek ti bude sloužit k 
sebereflexi sebe samého v tom správném světle, na základě čehož budeš z patřičného 
úhlu přistupovat i k ostatním, komunikovat s nimi jako rovný s rovným, se vzájemným 
respektem, úctou a pochopením. Myšlení bude jasné, rychlé, pohotové a vždy 
odpovídající dané situaci, proto nikdy nebudeš chybovat a odchylovat se od duchovních 
zákonů. Taktéž nebudeš zastřen nevědomostí, sužován ovládacími programy, 
negativními vzorci chování, agresivitou a povýšeností, která je tak typická pro mnoho 
mužů žijících na planetě Nula. Vnímání mého Stvoření a uvědomění toho, kým jsi ty a 
kým jsou ostatní, bude na té nejvyšší možné úrovni. Své poznatky tak budeš neustále 
rozšiřovat a doplňovat o nové věci, jež budou v kompletnosti a komplexnosti sloužit pro
tvůj věčný růst. Budeš pokorný a skromný, což povede k tvojí vnitřní i vnější bohatosti, 
díky níž budeš oceňován a vážen stejnou měrou, jakou si ceníš a vážíš ostatních bratří a 
sester. Můj drahý příteli, jsi úžasný syn boží, stvořený pro lásku ve všech podobách. 
Zasloužíš si milovat a být milován, vyvíjet se ve svobodě a dostatku všeho, být silný a 
statný, ale zároveň i jemný a citlivý. Pozvednu tě do nebeských výšin, kde už drsnost, 
hrubost a ráznost nebude mít místa, protože budeš člověkem v podobě, kterou jsem 
ustanovil Já, Stvořitel prvotní všeho a všech. Miluji tě a těším se na naše osobní setkání. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 10. 3. 2019 



KONEČNÁ SESTAVA 12 HVĚZD 

5. 3. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 
mnohokrát jsme v našich knihách a sděleních psali, že pravdu dávkuji postupně a není 
možné odhalit vše najednou, protože by nikdo nemohl naplnit svou roli a nebyl by 
schopen unést tak velké břemeno. V září 2018 jsme představili 12 hvězd, nejbližších 
spolupracovníků, superstvořenců a stvořenců Pána Ježíše Krista Boží rodiny 
(http://svetelneinfo.cz/predstaveni-12-hvezd-1-vlna-previbrovani/), kteří převibrují v 
1. vlně hned po mém hmotném Já Janě. Nyní oznamuji, že došlo k výměně Pavla Nečase 
za Evu Bolfíkovou, čímž byl vyrovnán počet mužů a žen, aby byl maskulinní a feminní 
princip vyvážený a vše bylo dokonalé. Náš Tým Boží rodiny prochází už čtvrtým rokem 
proměnami, což je vzhledem k náročnosti naší Mise pochopitelné. Od počátku jeho 
utváření je kontaminován bytostmi ze zóny vymístění kvůli vzájemnému působení obou
polarit, sloužícímu k rychlejšímu šíření Božího slova a lásky v peklech a zároveň 
poučení pro všechny bytosti Multivesmíru, aby poznaly, co si volit či nevolit. Tím se 
rychleji přibližuje konec cyklu času, kdy bude odpovězeno na otázku, která aktivovala 
negativní stav a bude možné ho eliminovat, aby už nikdy neomezoval všechny bytosti. 
Mnozí členové Týmu Boží rodiny s námi zůstávají i po odhalení jejich původu z pekel, 
jen jsou z nich konverti, kteří přijímají nejnovější přirozenost Boha = Pána Ježíše Krista 
Boží rodinu a nemají zájem vrátit se do svého dřívějšího postavení agentů 
Pseudotvůrců a Renegátů. Včas budou během rozdělení lidstva vyzvednuti na lodě 
vesmírných lidí a tam podstoupí důkladnou očistu, projdou Novou školou a pomalejší 
cestou převibrují do 5D pozitivního stavu. Pravda osvobozuje, i když v těchto 
nedokonalých tělech bolí. Platí to i pro lásku a vše, co pochází od Pána Ježíše Krista. 
Proto z lásky k celému stvoření podstupuje celý Tým Boží rodiny velmi náročnou a 
bolestivou cestu z negativního do pozitivního stavu, je pod neustálým tlakem pekelných 
bytostí a dokazuje svou sílu, lásku a víru. Také dokazuje, že není důležitý původ bytosti, 
ale její aktuální volby. Návrat padlé bytosti do pravého stvoření je všemi včetně Mě, 
Pána Ježíše Krista velmi radostně vítán. Už Ježíš o tom mluvil v podobenstvích o 
ztracené ovci, stříbrné minci a návratu marnotratného syna (více Lukáš 15: 
http://www.biblenet.cz/b/Luke/15). 
Konečná sestava 12 hvězd: 
Karel Konečný - AA Michael 
Michal Roj - AA Rafael 
Martina Skrbková - AA Michaela 
Helena Curiová - AA Rafaela 
Ján Drobný - Mistr Serapis Bay  
Patrik Futó - Mistr Gorloj 
Renata Tauerová - Mistryně Rowena 
Eva Carová - Mistryně Clara 
Tomáš Bernat - Mistr Ptaah 
Jan Lajda - Mistr El Morya 
Milana Bernatová - Mistryně Nada 
Eva Bolfíková - Mistryně Venus 
Děkuji vám všem za spolupráci na mnoha úrovních, velmi vás miluji. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 5. 3. 2019



O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH V POZITIVNÍM STAVU 

1. 3. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Můj milovaný anděli, pracovníku světla, nikdy nejsi sám, přestože se tak v tomto světě 
mnohdy cítíš. Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, jsem neustále s tebou a podporuji tě 
společně s tvojí duchovní rodinou. V pozitivním stavu tě čeká láska ve všech podobách, 
jejíž součástí jsou samozřejmě i partnerské vztahy mezi mužem a ženou, které si 
nezadají s těmi pozemskými. Jsou daleko harmoničtější, krásnější a plnější ve všech 
aspektech, navíc v nich nedochází ke vzájemným rozporům a konfliktům. Pokud v této 
dimenzi žiješ s někým, koho opravdu miluješ a s nímž celým srdcem souzníš, pak si važ 
tohoto posvátného spojení, pečuj o něj a rozvíjej ho do stále krásnějších forem. Pokud 
však žiješ sám a nemáš možnost dát svou lásku druhé osobě, pak neroň slzy a neměj 
těžké srdce, neboť nejpozději po vzestupu na Novou Zemi nalezneš svůj drahý 
protějšek, nepoznáš-li ho podle plánu své duše ještě zde. Věz, že i když o něm prozatím 
nemusíš mít sebemenší potuchy, on/ona je ti stále nablízku. Nemusí přitom nutně jít o 
tzv. stvořenecké partnery, bytosti s velmi specifickým posláním tvořící okruh 
nejbližších spolupracovníků Bohyně Jany, kteří vznikli se svým protějškem v páru a jsou
tak spojeni na všech úrovních. Vše se totiž odehrává současně na mnoha úrovních, 
proto bez ohledu na tvou roli a původ si můžeš být jist o existenci vysněného muže či 
ženy, s nímž/níž se v pravý čas na správném místě setkáš, abyste si vyměnili taje svých 
srdcí, vzájemně se obohatili, vyplnili svou existenci těmi nejušlechtilejšími druhy lásky 
a byli všeobecně šťastní a spokojení. Toužíš-li žít v páru, neměj pochyby o nalezení té 
nevhodnější osoby pro tebe, s jejímž vyšším Já se už dávno můžeš, ale také nemusíš 
znát. V obrovském Multivesmíru se nachází nepřeberné množství andělů majících 
stejnou touhu jako ty. I oni hledají a nalézají, nikdo nezůstává opomenut, zanechán a 
osamocen, pokud si tak sám nezvolí. Můžeš si být proto jist, že se začátkem nového 
života v Pravém Stvoření se tvoje cesta protne s cestou někoho, kdo k tobě ladí a s nímž 
budeš souznít způsobem, jaký jsi doposud nepoznal/a. Vztahy v pozitivním stavu jsou 
nesmírně skvostné a líbezné, plné potěšení a sametové jemnosti, prosycené stavem 
esenciální blaženosti, která je každým párem vyzařována do celého vesmíru. Muži a 
ženy žijící v páru mají moje požehnání, prostřednictvím kterého mohu do jejich vztahu 
uvolňovat jedinečné a neopakovatelné elementy dobra a pravdy, díky čemuž při 
intimním spojení i při každém okamžiku, kdy jsou tito jedinci spolu, mohu do jejich 
srdcí vlévat stále něco nového, nepoznaného, dobrodružného a nesmírně lahodného. 
Tímto způsobem jsou oba udržováni ve stále svěží kondici a jejich vztah se 
„neopotřebuje a neokouká“, proto může trvat až do věčnosti. Přesto mají oba jedinci 
možnost stav soužití kdykoliv přerušit, mají-li pocit, že si vzájemně předali vše, co bylo 
potřeba. Život v páru není nikterak limitován a podmiňován, je založen na vzájemné 
úctě a svobodě v pravém slova smyslu. V pozitivním stavu proto neexistuje jakýkoliv 
náznak žárlivosti, touhy svůj protějšek kontrolovat a ovládat. Nejsou zde přítomny ani 
vzájemná práva a povinnosti, které jsou individuální věcí mezi každým párem a mnou, 
Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou. Pokud se dvojice rozhodne vztah přerušit, muž i 
žena mají možnost vyhledat jiného partnera, po jehož boku budou zakoušet další a 
další aspekty věčného bytí a utvářet stejně krásný, naplněný a harmonický vztah jako 
ten předchozí, avšak takovým způsobem, který ještě nikdo předtím nezažil. 
I já, Pán Ježíš Kristus, založím se svou přímou inkarnací Janou rodinu, Boží rodinu, 
abychom ve vzájemné lásce vychovali dvojčata, chlapce a dívku, která se nám narodí na 



Nové Zemi. Budeme vzorem nejen pro lidi, ale též pro ostatní bytosti Multivesmíru, jež 
byly obdařeny svobodnou volbou, kterou využívají k tomu, co je naplňuje a baví. Je 
velice bohulibé utvářet partnerské vztahy s ostatními, protože tímto způsobem dochází 
k daleko intenzivnějšímu poznávání sebe sama, druhých i samotné podstaty života, 
který napájím, udržuji a rozvíjím společně s vámi. Je nesmírně krásné pohlédnout 
svému protějšku do očí, pohladit ho/ji po tváři, přitisknout své rty na ty jeho/její a ve 
vzájemném objetí proniknout do jeho/její nejniternější podstaty. V pozitivním stavu vás
čekají ty nejúžasnější věci, pro něž se vyplatí navěky žít a spolupodílet se na tvorbě 
multivesmírného díla. Čekám na vás doma, kam se jednou všichni navrátíte. 

Miluji vás. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 1. 3. 2019 



FILMOVÍ OSCAŘI A HOLLYWOOD JAKO NÁSTROJ ZOTROČENÍ 

26. 2. 2019

I letošní ročník filmových Oscarů byl výkladní skříní „úspěchů“ negativního stavu, který
pro masy lidí produkuje nepřeberné množství filmů. Hollywoodský průmysl účinně 
pomáhá odvádět své konzumenty od nitra a směřuje jejich pozornost k vnějším věcem. 
Obsah filmů pak mysl i psychiku člověka zanáší pavoučí sítí matrixu, který své oběti 
omotává sladkými slovy, jež posléze zhořknou v žaludku. Filmové celebrity představují 
idol zbožňování, prostřednictvím něhož elity snáze dosahují svých cílů. V době konce, 
před zhroucením lidských systémů, dochází k všeobecnému úpadku života na této 
planetě. Týká se to všech jeho složek. Jednou z těch nejviditelnějších je morální úpadek, 
který se odvíjí od duchovního pádu lidstva směřujícího hlouběji do zóny vymístění. 
Dochází k cílenému prosazování dříve nenormálních věcí, podrývajících základy zdejší 
existence. Jednou z nich je například podpora změny pohlaví, jehož předstupeň tkví v 
oblékání mužů do ženského oblečení a naopak. 
Na obrázku v přiložené koláži lze spatřit hned několik viditelných aspektů negativního 
stavu. Herec Billy Porter je zde jako muž oblečen do černé sukně, jejíž cípy se rozevírají 
do stran. Černá barva symbolizuje samotnou podstatu zel a nepravd, sukně pak ukazuje
na deviantní a nenormální postoje, jaké se Pseudotvůrci při budování Nového 
světového řádu snaží zavést. Rozevřené cípy sukně ukazují na rozmáhání se temného 
panství snažícího se zachvátit tento svět. Červený koberec je symbolikou krve, kterou se
elity a jejich bozi napájejí a prostřednictvím níž řídí a ovládají planetu Zemi/Nula. 
Černá a červená barva je hlavní doménou žido-satanistických rodin iluminátů a jejich 
sluhů. Na bílém pozadí si lze dobře povšimnout znaku oscarových cen: pyramida, v níž 
je umístěn člověk na podstavci. Pyramida je jedním ze zneužitých symbolů, do jehož 
středu ilumináti umístili tzv. boží oko, které je jednou z poznávacích značek 
Pseudotvůrců. Člověk na podstavci pak symbolizuje skutečnost, že negativní stav staví 
svůj finální výtvor nade vše, dokonce i nad roveň pravého Stvořitele. Znamená to také 
přízemnost, odmítnutí pravých duchovních zákonů a principů, zaměření se na hmotu, 
pozemské požitky, peníze a kariéru. 
Kdo má oči otevřené, ten snáze prohlédne tajné vzkazy umisťované elitami do všech 
viditelných aspektů lidského života. 
Kdo nechce žít ve zhoršující se situaci s čipem pod kůží, které budou celoplošně 
zavedeny v blízké budoucnosti, má při rozdělení lidstva možnost převibrovat do 5. 
dimenze na Novou Zemi, kde už nejsou války, utrpení, smrt, znečištěné prostředí, 
důmyslný ovládací systém a podobně, nýbrž jen radost, štěstí, láska, harmonická 
příroda, otevřené srdce a každodenní osobní komunikace s Pánem Ježíšem Kristem 
Boží rodinou. Stačí mít opravdovou, ničím nepodmíněnou lásku v srdci. 

• Michal Rafael & Pán Ježíš Kristus Boží rodina • 26. 2. 2019 





 ANASTÁZIE 

25. 2. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

mnozí z vás včetně mojí přímé inkarnace Jany se seznámili s knihami Vladimíra Megre o
Anastázii, žijící v sibiřské tajze, jejíž příběh, neuvěřitelné schopnosti a rady ovlivnily 
miliony lidí na celém světě. Nejen v Rusku začaly vznikat komunity zahrádkářů, kteří se 
snažili vybudovat na svém hektaru půdy svůj vysněný ráj, prostor lásky, aby se vymanili
ze závislosti na systému, byli blíže přírodě, vypěstovali pro své rodiny zdravé potraviny 
a pomohli kultivovat pustiny a nevyužité pozemky. Na první pohled jde o bohulibý 
záměr a téměř nikdo na něm nenajde nic špatného. Avšak není všechno zlato, co se 
třpytí a je třeba se podívat pod povrch tohoto hnutí a objasnit, kdo je Anastázie a jaké 
jsou duchovní příčiny a důsledky tohoto fenoménu. Jak už víte z knih Nového zjevení, 
zejména z druhé dávky, lidstvo musí být v blízké budoucnosti rozděleno, aby v této 
realitě planety Země/Nula mohl na krátký čas zvítězit negativní stav. Po vytržení 
pozitivních lidí se vrátí Pseudotvůrci, aby zde nastolili Nový světový řád (NWO), 
očipovali své otroky a v plné míře ukázali život bez Boha, Pána Ježíše Krista. Od 50. let 
minulého století se sem inkarnovalo mnoho bytostí z nejvyšších dimenzí pravého 
stvoření, aby pomohly s transformací lidstva, avšak ani protistrana nezahálela a 
povolala ještě mnohem více bytostí z nejhlubších pekel, které zde působí jako duchovní 
vůdci, guru, šamani, učitelé, léčitelé a šíří falešné světlo mezi probouzejícími se lidmi. 
Jen ti opravdu nejzkušenější jsou schopni odlišit pravé pracovníky světla od falešných. 
Pseudotvůrci se velmi snaží svést do svých duchovních pastí co nejvíce lidí a nabízejí 
jak v rámci hnutí New Age, tak jiných duchovních hnutí, organizací a směrů velmi 
pestrou paletu pseudoduchovních lákadel. Vše se děje pro poučení celého stvoření, aby 
si každý mohl svobodně vybrat, co si volit či nevolit, a proto není třeba kohokoli soudit. 
Čím více stoupáte na spirále duchovní cesty, tím více pravdy jste schopni přijmout a 
vidíte celé dějství tohoto experimentu z vyššího nadhledu. Kdo se upíná k hmotnému 
životu, lpí na svém majetku, věnuje většinu času jeho zvelebování i za cenu nesmírné 
fyzické dřiny, je odváděn od toho nejdůležitějšího: upevňování svého vztahu s jediným 
zdrojem života Pánem Ježíšem Kristem (pro ty, kdo neznají jeho/její pravé jméno, 
Bohem lásky s jakýmkoli jménem). Kdo má na prvním místě tento vztah, vše ostatní mu 
bude přidáno a nemusí se bát nedostatku. K čemu vám bude krásný dům se zahradou, 
když tu zůstanete po příchodu Pseudotvůrců a dostanete čip pod kůži a stanou se z vás 
otroci ovládaní téměř na 100%? Kdo bude vytržen díky láskyplnému vztahu k Bohu, 
Pánu Ježíši Kristu, dostane ještě krásnější obydlí v nádherné neporušené přírodě na 
planetě, kde není nic negativního, navíc mu bude vyměněno toto nedokonalé tělo za 
zcela zdravé a nestárnoucí s mnoha schopnostmi, které zde nemá ani Anastázie. Kdo je 
tato žena, která okouzlila tolik lidí? Jedna z inkarnací Bohyně zóny vymístění Acrie. 
Používá mezidimenzionální brány, a proto se může ukázat na jakémkoli místě nejen na 
Nule. Ne vše, co se o ní píše v knihách Vladimíra Megre, je pravda. Nenarodila se tu jako 
ostatní z lůna ženy, ale přišla z jiné reality, kam se vždy vracela, a proto nemusela spát v 
zemljance mezi zvířaty. Umí ovládat mysl lidí i zvířat, a proto jí žádné nemohlo ublížit. 
Její setkání s Vladimírem, který také pochází ze zóny vymístění, bylo pečlivě 
naplánováno Pseudotvůrci a knihy mu nadiktovala přímo Acrie. Kvůli udržení svého 
panství jsou negativní entity schopny udělat cokoli, dokonce si hrát na láskyplné 
ochránce přírody, kterou prostřednictvím svých poskoků z řad elit devastují různými 



způsoby. Vy, kdo už znáte nejvyšší pravdu z Nového zjevení, jste připraveni přijmout i 
toto odhalení. Bylo použito pouze jako příklad. Sami si vyciťujte, kdo opravdu následuje
Mě, Pána Ježíše Krista v nitru a kdo sedá na lep maskovaným poskokům Pseudotvůrců, 
vlkům v rouše beránčím. Velmi vás miluji a děkuji za to, že jste. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 25. 2. 2019 



JSI PŘEKRÁSNÁ BYTOST 

22. 2. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Já, Pán Ježíš Kristus, dávám vzniknout pestré mozaice bytostí, které vyplňují 
Multivesmír a odrážejí moji podstatu v relativním smyslu. Přebývám v srdci všech 
bytostí, abych tebe a všechny ostatní neustále doprovázel na stezce věčnosti. Všechny 
národy Stvoření jsou si mezi sebou rovny, vzájemně spolupracují, navštěvují se, 
poznávají se a předávají si cenné zkušenosti. Velice zvláštní postavení mezi rasami 
všehomíra zastávají lidé, kteří obývají planetu Zemi v různých vibračních vrstvách. Ve 3.
dimenzi na planetě Nula, na níž dočasně žiješ, jsou prozatím smíchány světelné duše s 
těmi temnými, mezi nimiž se navíc nacházejí praví lidští tvorové, nicméně tomuto 
fenoménu bude v blízké budoucnosti konec, protože včas zasáhnu a nechám odejít lidi s
láskou v srdci do rajských světů univerza. I ty jsi bezpodmínečně milován/a a já se moc 
těším na okamžik, kdy si padneme do náruče a budeme těmi nejlepšími přáteli. 
Nezáleží na tom, kde právě žiješ, jaké máš v tomto těle schopnosti a vlohy, sociální 
postavení, barvu pleti apod., ale zda máš lásku v srdci, miluješ svého Stvořitele, máš rád 
sám/sama sebe, ostatní jedince a jsi schopen/schopna odpouštět a nedržet v sobě zášť. 
To je jediná vstupenka do ráje a jediný, kdo rozhoduje o vlastním vytržení z této reality 
a přemístění do 5. dimenze, jsi ty. 
Věř ve svou sílu a krásu, neboť já tě vnímám v tom nejlepším světle a nemám o tobě 
nejmenší pochybnosti. Jsi překrásná bytost, které jsem dal život, abych se každý 
okamžik těšil z toho, jak se vyvíjíš, rosteš a jsi pod mými hřejivými paprsky šťastný/á z 
toho, co ti dávám a co dáváš ty mně. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 22. 2. 2019 



JÁ JSEM TVŮJ BŮH 

21. 2. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Já, Pán Ježíš Kristus, jsem tvůj Bůh, milující Rodič, Matka i Otec zároveň. Jsem 
nestvořený a věčný, sám o sobě existující, jenž není ohraničen časem a prostorem a 
vyplňuje veškeré jsoucno a bytí. Stvořil jsem a donekonečna tvořím svobodné bytosti 
všech možných druhů, skrze něž lépe poznávám to, kým jsem a co ve své substanci 
obsahuji. Smyslem mého života je darovat vám samostatný život a sdílet s vámi společné
jsoucno a bytí, jež utváříme do stále krásnějších podob. Velice mne těší a naplňuje 
radostí náš vzájemný vztah, který spolu pěstujeme od doby vašeho duchovního 
narození, abychom v něm pokračovali každičký okamžik až do věčnosti. Miluji vás bez 
rozdílu a nikdy se na vás nebudu za nic zlobit, neboť něčeho takového nejsem schopen. 
Přináším do vašich srdcí i myslí harmonii, klid, mír, odpuštění a smíření, abyste byli 
schopni povznést se nad veškeré problémy vašeho současného života na této planetě a 
při rozdělení lidstva mohli být vytrženi na Novou Zemi, která je už připravena přivítat 
všechny lidi s opravdovou láskou v srdci. S každou bytostí mám dokonalý plán, pro 
každého syna a dceru je připraveno místo po mé pravici. Je jen na vás, zda se vydáte do 
nebe v tomto čase změn, nebo budete ještě chvíli pobývat v temnotě, ale věřte, že každý 
se jednou ocitne v mojí náruči. Až negativní stav vyčerpá užitečnost a jedinci hrající 
negativní roli skončí své představení, i oni se stanou anděly, jejichž přáním je stát po 
mém boku a už nikdy mě neopustit a znovu nezavrhnout. Vše je velmi, velmi dobré a 
slouží to k nastolení plnosti života v pozitivním stavu. O nový Multivesmír, ve kterém 
bude každičká část zářit čistotou, líbezností, ušlechtilostí, něhou a nevinností, spojenou
s radostí, štěstím a láskou ve všech podobách, budeme velice pečovat, neboť bude 
naším společným dílem, vrcholem tvůrčích snah božích bytostí vyvíjejících se pod 
paprsky jejich Rodiče, Pána Ježíše Krista Boží rodiny. Já jsem tvůj Bůh, Stvořitel všeho a 
všech, jenž miluje každou buňku svého těla, které všichni dohromady oživujete. 

Děkuji ti za to, že jsi se mnou, můj drahý příteli a lásko. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 21. 2. 2019 



ODHALENÍ PRAVÉ THORY 

18. 2. 2019 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

nastal čas odhalit dlouho utajovanou pravou identitu naší blízké spolupracovnice s 
nesmírně náročným posláním, Helenky. Z mnoha duchovních důvodů nebylo možné 
znát její původ, a proto byla představena jako anděl z 8D, později jako mistryně Miriam 
z 9D. Její pravé jméno je Helena Thora Rafaela, superstvořenec zařazený do civilizace 
archanděla Rafaela v 11D. Jejím partnerem není Adama, jak bylo dříve oznámeno, ale 
Petr Rafael (v předchozí inkarnaci Petr Daniel Francuch, první transmiter knih Nového 
zjevení), který na ni čeká v novém těle na Nové Zemi. Thora a Siri byly sestry, nikoli 
dvojčata, které působily zejména v době napadení Asgardu Pseudotvůrci a ve svém 
srdci ukrývaly klíč k Bifrostu. Obě byly velmi pronásledovány a velmi trpěly kvůli 
svému původu a poslání, protože byly přímými inkarnacemi superstvořenců AA Rafaely 
a AA Adriany Michaely a zasloužily se mimo jiné o zastavení šíření viru do nejvyšších 
dimenzí pozitivního stavu. Když Pseudotvůrci objevili existenci Mojí přímé inkarnace 
Jany, cestovali v čase (což od propuštění v roce 1987, těsně po vzniku nové Boží 
přirozenosti Pán Ježíš Kristus, jim v rámci zóny vymístění bylo umožněno) a zařídili, 
aby se sem inkarnovalo mnoho bytostí z nejvyšších dimenzí pekel, které mají za úkol 
narušovat naši Misi Boží rodiny. Některé se staly na nějaký čas i přímými 
spolupracovníky a členy Týmu Boží rodiny, jiné byly rovnou součástí tzv. Antitýmu. Vše 
mám nejen pod svou kontrolou, ale děje se tak v rámci Mého dokonalého plánu na 
vysvobození a spasení všech bytostí z negativního stavu. Jako Thora se všem představila
Monika Nováková, později odhalená inkarnace spoluvládkyně pekel Acrie, uměle 
vytvořená bytost sloužící zároveň jako datasystém zóny vymístění, na který/ou jsou 
napojené všechny bytosti antivesmíru. Jejím úkolem bylo ukrást klíč k bifrostu, aby 
mohl být tento multidimenzionální portál a most zneužit k napadení nejvyšších 
dimenzí pravého stvoření Pseudotvůrci a armádou nadlidí. Jak to dopadlo, víte z 
předchozích sdělení (http://svetelneinfo.cz/dokonceni-leku-a-predani-klicu-k-b…/…). 
Helenka je spolu s Martinkou nejvíce trpící představitelkou PJKBR, protože má nejen 
spojitost s výše uvedeným Bifrostem, ale očišťuje zde spolu s ostatními ženami týmu BR
ženský = feminní princip, aby mohl být navrácen zpět jedinému majiteli Pánu Ježíši 
Kristu a stal se jedním z důležitých prostředků spasení. Jak Helenka, tak i Martinka jsou
přímými inkarnacemi AA z 11D, ale vzhledem k propojení s předchozími inkarnacemi 
do 9D používám i jména Thora a Siri, protože obě současné inkarnace na Nule navazují 
na jejich poslání. 
Pro přehlednost nyní shrnuji, že v Týmu Boží rodiny jsou v současné době 4 
superstvořenci archandělé: 
Karel Michael 
Michal Rafael 
Martina Adriana-Siri Michaela 
Helena Thora Rafaela 

Děkuji vám všem za oběť, spojenou s náročným posláním na Nule, velmi vás miluji a 
těším se na setkání v lepších podmínkách. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 18. 2. 2019 



 DUCHOVNÍ PROPOJENÍ ČECH A NĚMECKA 

18. 2. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

ve dnech 16. 2. až 17. 2. 2019 došlo k dalšímu setkání čtyř spolupracovníků našeho 
týmu na statku v České Kubici, kam k Renatce a Jankovi zavítal Michal Rafael společně s 
Alešem P. Během dvou dnů vykonali další část důležité duchovní práce, která byla 
tentokrát přímo spojená s Německem. 
Jak jsme sdělili už v předchozích sděleních, statek slouží jako důležitý „dopravní uzel“ 
pro bytosti, které se rozhodnou zanechat dosavadního negativního způsobu života a 
vydají se zpět do Mé milující náruče, nejprve do limba, kde se důkladně seznámí s 
knihami Nového zjevení a jsou zde očištěny, aby posléze mohly vstoupit do pozitivního 
stavu. Tato brána do nebes, propojující všechny dimenze zóny vymístění s planetou 
Nula a Pravým Stvořením, byla výše zmíněnými spolupracovníky ukotvena na konci 
ledna. Podobných portálů je po celém světě bezpočet, nicméně statek je v tomto ohledu 
díky svému specifickému charakteru nejdůležitějším místem. Až do startu boží Mise je 
naší dočasnou pozemskou základnou, kde může na duchovní úrovni probíhat pomoc 
padlým entitám co nejefektivnějším způsobem, díky čemuž pekla natrvalo přicházejí o 
své členy a jejich panství se každým okamžikem zmenšuje. S blížícím se převibrováním 
využívá styčného bodu pro svou spásu stále větší množství bytostí, proto bylo v tomto 
čase potřeba zpřístupnit možnost snadnější konverze i dalším oblastem antivesmíru. 
Jedná se zejména o oblasti pekel obývané entitami, které jsou různým způsobem 
spojeny s německým národem, jenž prožil pohnutou historii plnou bolesti a utrpení. 
Národ Germánie v průběhu své existence projevil širokou škálu různorodých aspektů 
negativního stavu, založených zejména na povyšování se nad ostatní, vykořisťování 
slabších národů, vedení boje chápaného jako řešení problémů apod. Vůdci této říše se 
rovněž snažili o zpacifikování sousedních slovanských zemí, jejichž duchovní DNA 
oplývá hodnotnými pozitivními elementy, které v tomto smyslu převažují nad zly a 
nepravdami zakomponovanými do lidí Pseudotvůrci. Elity jsou si vědomy neviditelného
bohatství a nezměrného potenciálu, jaký v sobě nosili a rozvíjeli andělé inkarnovaní do 
řad především českého a později i slovenského národa, proto už od dob středověku 
oklešťovali jejich území a snažili se z nich udělat nesamostatné vazaly. Německo je 
místem, které sehrálo v plánu Pseudotvůrců důležitou roli. Zatímco na území Anglie 
negativní stav vznikl, Německo jej výrazným způsobem pomohlo rozšířit a dále rozvíjet.
I proto není náhoda, že právě tato země je místem, kde vznikla moderní podoba 
peněžního systému, který židovské banky vytvořily pro efektivnější ovládání 
obyčejných a nic netušících občanů. Germánie zažila mnohé formy vlády, Franskou a 
Svatou říší římskou počínaje a znovusjednoceným Německem konče. Byl to právě tento 
stát, pomocí něhož elity řídily osud celé Evropy, aby společně se svým rivalem a zároveň
spojencem Francií dovedl tuto část světa k Novému světovému řádu. Na počátku 20. 
století bylo císařství použito jako prostředek k vyvolání 1. světové války, jež kromě 
jiného posloužila k nastolení komunismu, načež byl tento stát po versailleském 
mírovém systému uvržen do těžké hospodářské krize, kvůli níž se v tomto národě snáze
uchytil sionisty vytvoření nacismus. Rozpoutání holokaustu namířeného zejména proti 
Židům, který mimochodem neproběhl tak, jak oficiální doktrína předkládá, 
ospravedlnil na konci 40. let založení státu Izrael. Celkový výsledek 2. světové války pak
přispěl k řízené destrukci fašistické ideologie a následné expanzi komunismu do zemí 



východní a střední Evropy, která byla dle vytyčeného plánu iluminátů pod kontrolou 
Moskvy přes čtyři desetiletí. Poražené Německo bylo rozděleno na východ a západ, 
načež se roku 1990 obě části opět spojily dohromady. Tou dobou byla započata další 
fáze postupného zavádění Nového světového řádu, počítajícího s rozložením národních 
států a centralizací moci do rukou Evropské unie. V čele Germánie v průběhu staletí 
stanuly vysoce významné bytosti z pekel, ochotně plnící plán Pseudotvůrců na 
zotročení této části světa. Díky tomu má kolektivní vědomí země vysoce zatíženou 
karmu, jež vykazuje pestré charakteristiky zel a nepravd a napomáhá k nízké duchovní 
úrovni Němců, většinově zaměřených na vydělávání peněz, budování kariéry a 
egocentrický přístup k ostatním. Země navíc v posledních letech čelí masivnímu přílivu 
muslimů, jejichž řady tvoří i vycvičení islamističtí bojovníci, kteří mají za úkol páchat 
teroristické útoky, šířit radikalismus, podílet se na úpadku evropské kultury, zajistit 
ekonomický a politický rozvrat, mísit se s původním obyvatelstvem a vychovávat novou,
ještě snáze ovladatelnější rasu. 
Odraz tohoto státu v zóně vymístění zaujímá specifickou pozici. V její struktuře se 
nachází bezpočet jeho někdejších lídrů, pokračujících v mrtvém životě a plnících svá 
poslání. I do jejich oblasti však nyní začínají pronikat první paprsky boží lásky, 
způsobené pokračující revolucí v peklech, jež přivádí na cestu do nebe stále větší 
množství sentientních entit chycených do pasti. Dějství v antivesmíru se na základě 
toho dostalo do bodu, kdy je žádané, aby se i společenství německých elit žijících v 
peklech naskytla možnost opustit tuto bažinu a vydat se vstříc nebi. K uskutečnění 
tohoto cíle bylo potřeba spojit síly čtyř výše zmíněných spolupracovníků, kteří se ze 
statku vydali k rozhledně nad bavorským městem Furth im Wald, aby na jejím vrcholu 
vytvořili vstupní bod pro padlé bytosti, jehož budou moci využívat negativní entity poté,
co se rozhodnou ze svobodné vůle konvertovat. Při procesu ukotvování vstupního 
portálu jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, skrze Michala promluvil/a k významným 
historickým představitelům Německa, kam spadá i rod Rothschildů, tahající společně s 
dalšími židovskými rodinami za nitky světového dění. Můj monolog byl směřován 
především do nejniternějších podstat těchto padlých bytostí, k níž nemají v současném 
rozpoložení vědomý přístup. Tato skutečnost v pravý čas poslouží k rozehřátí ledu 
obklopujícího jejich ledová srdce, pomůže k následnému otevření vědomí a 
rozpomenutí na původní dohodu, což povede k jejich konverzi do pozitivního stavu. I 
přes velkou temnotu, v níž tito jedinci nemají přístup do svého pravého nitra, však bylo 
Moje slovo na vědomé úrovni registrováno více než polovinou germánských elit, jejichž 
část už reálně uvažuje o konverzi. Jednou z prvních vysoce postavených entit, jež nově 
vybudovanou cestu využila, byl Fridrich I. Barbarossa. Do konce cyklu času bude tohoto 
příkladu následovat stále větší množství elit včetně Adolfa Hitlera, který byl pouze 
prostředkem k vedení války, nikoliv jejím hlavním strůjcem. Svými pány byl střežen 
jako oko v hlavě, i proto přežil desítky atentátů na svou osobu a mohl tak dovést 
zničující boj zkázy až do konce, aby v dubnu 1945 unikl ze sověty obklíčeného Berlína a 
vydal se ponorkou k jihoamerickým břehům. Zde pobýval na několika odlehlých 
místech až do druhé poloviny 80. let 20. století, kdy opustil tělo a odebral se do zóny 
vymístění. I pro tuto duši mám připraven Svůj velký plán spasení. Já, Pán Ježíš Kristus 
Boží rodina, čekám na každého marnotratného syna a dceru se srdcem na dlani a těším 
se, až budu se všemi milovanými dětmi sdílet Svou lásku. 
Poté, co Jsem promluvil/a k padlým bytostem, odpustil/a Jsem kolektivnímu vědomí 
Německa všechny hříchy, které kdy spáchalo nebo do konce existence planety Nula ještě
spáchá, protože ze Své pozice nejlépe chápu smysl a nezbytnost tohoto experimentu, 
pomocí něhož si jeho strůjci a účastníci zodpovídají na otázku života bez Boha. 
Negativní stav v konečném důsledku slouží nejvyššímu dobru, neboť přibližuje 
okamžik, kdy bude zlo navěky eliminováno. To umožní rozkvět plnosti pozitivního 



stavu, jenž bude oplývat nesmírně krásnou a lahodnou hodnotou života, jaká zde od 
počátku Stvoření nikdy předtím nebyla. Sentientní entity zastávající prozatímní roli 
padouchů budou po skončení představení navráceny na své původní místo v pozitivním 
stavu a stanou se čistými anděly. Tento přerod do pozitivního stavu se rovněž týká 
Germánie, jejíž elementy budou společně s celou planetou na konci cyklu času po 
důkladném očištění navráceny zpět do Pravého Stvoření, kde budou jako stavební 
prvky sloužit k budování nové multivesmírné mozaiky. Nikdo a nic nepřijde vniveč, 
jelikož Velký plán spasení počítá i s tou nejmenší částicí. Ukotvení vstupního portálu na 
vrcholu rozhledny byla kromě vyšších Já našich dalších spolupracovníků, jejich 
duchovních rodin, vesmírných lidí a dalších pomocníků přítomna i Bohyně Jana, 
přestože si její hmotná podstata nemohla z tohoto procesu nic uvědomovat. Několik 
stovek metrů pod rozhlednou v lese pak došlo k uzemnění brány, opět fyzickým 
propojením našich představitelů v kruhu za ruce a spojením jejich srdcí se Mnou a 
dalšími bytostmi. 
Poté se autem odebrali zpět do Čech. Druhým cílem cesty byla obec Babylon, který byl 
až doposud v držení temných sil. Není náhoda, že místo nese biblické jméno, souvztažné
s Babylonskou věží, jež zrcadlí snahy Pseudotvůrců dostat se na roveň Boha a zničit ho. 
Negativní stav v českém Babylonu opravdu podnikal četné výpady na pozitivní stav, 
jejichž cílem bylo upevnit a posílit dosavadní pozici temnoty, která se sice každým 
dnem v této dimenzi rozpíná, avšak ostatní pekla se nadále vyprazdňují a uzavírají. 
Existovala zde síť mezidimenzionálních bran, skrze něž proudila do širokého okolí 
hustá energie temnoty, což z určitého úhlu pohledu velice znesnadňovalo transformaci 
lidstva. Po příjezdu na toto místo se proto naši spolupracovníci odebrali do lesa, kde 
Jsem s jejich pomocí anuloval/a moc těchto bran, uzavřel/a je a natrvalo zrušil/a. 
Posléze opět společně se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou a mnohými 
asistenty z vyšších dimenzí vytvořili další, tentokrát výstupní portál ústící do limba. 
Bytosti, jež se na cestu „nalodí“ v místě rozhledny, budou při procesu opouštění zóny 
vymístění pokračovat duchovním mostem přes státní hranici skrze statek ležící přesně 
v půli cesty mezi Furth im Wald a Babylonem, načež se právě v Babylonu povznesou do 
neutrálního stavu umístěného mimo časoprostorovou strukturu Stvoření, aby se v něm 
seznámily s celkovou situací, studovaly knihy Nového zjevení, očistily se a mohly 
zaujmout novou pozici v rajských světech všehomíra. Nyní proto už statek v České 
Kubici nebude „konečnou stanicí“, nýbrž přechodovým místem sloužícím konvertům k 
efektivnějšímu a snazšímu přemístění do limba. Společně s vyčištěním tohoto místa, 
vytvořením výstupního portálu a vybudováním mostu vedoucího z Bavorska přes statek
až do Babylonu došlo k propojení Německa a České republiky na všech úrovních. Toto 
propojení bylo započato osobní návštěvou Bohyně Jany v Drážďanech dne 13. 12. 2018 a
nyní bylo dokončeno. Díky tomu jsme položili základní kámen k budoucí konverzi i těm 
nejzatíženějším bytostem a vybudovali linku mezi oběma znesvářenými národy, jež 
spolu budou po dobu transformace lidstva na různých, lidskému oku obvykle 
neviditelných úrovních spolupracovat. Vykonaná práce týkající se tohoto státu rovněž 
umožní Misi Boží rodiny nerušeně působit na území Německa v nových tělech a 
navštěvovat zde jedince připravené setkat se tváří v tvář se Mnou, Pánem Ježíšem 
Kristem Boží rodinou v ženském těle. K celému završení duchovní práce došlo krátce po
poledni dne 17. 2. 2019, kdy se všichni čtyři představitelé na procházce spojili 
naposledy do kruhu a propojili Českou Kubici se srdcem planety Gaia, čímž byl vytvořen
bod pro příjem vysokovibračních energií z galaktického středu, které se budou v nitru 
Gaie kumulovat a tímto bodem zpětně rozlévat po celém světě. To zajistí nejen 
stabilnější průběh celé transformace, ale zároveň bude tato skutečnost sloužit k tomu, 
že statek zůstane pod boží ochranou i po fyzickém odchodu Renatky a Janka z tohoto 
místa. 



Tímto jsme vykonali jeden z nejdůležitějších úkolů předcházejících převibrování první 
vlny božích představitelů na Novou Zemi v 5. dimenzi. Vstupujeme do samotného finále 
přípravné části Mise Boží rodiny a do nového začátku, který otevře zcela nové možnosti 
spolupráce a setkávání. 
Děkuji vám všem za to, že pomáháte naplňovat Můj dokonalý plán a přibližujete věk 
lásky, radosti a štěstí pro všechny bytosti bez rozdílu. Velice vás miluji a těším se na 
další kapitolu našeho příběhu. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 18. 2. 2019 



 KAŽDÝ BUDE MOCI VEJÍT DO VĚČNÉHO ŽIVOTA 

5. 2. 2019

Plán na záchranu a spásu všech bytostí je dokonalý a bezchybný, proto až i ti nejzavilejší
Pseudotvůrci pocítí moc boží lásky, soucitu a odpuštění, jejich srdce se navrátí zpět k 
pravé přirozenosti a na základě svobodné volby se rozhodnou pro společnou 
budoucnost v pozitivním stavu po boku ostatních bratrů a sester z nebes. I všem uměle 
vzniklým, v peklech vyfabrikovaným negativním entitám, byť jsou nyní jakéhokoliv 
hrůzného a ohavného charakteru, bude nadělen čistý individualizovaný život, v jehož 
věčném trvání budou tito jedinci nabývat stále krásnějších podob. Dar spásy se týká 
samozřejmě i všech diktátorů, kteří působili na této planetě a vládli despotickými 
prostředky, masových vrahů, sobeckých lidí a vůbec každé duše libující si v pomíjivé v 
temnotě. I jim se po dohrání současné role otevře vědomí, načež pochopí smysl a 
nezbytnost role, kterou zastávali. Tak dojdou bezpodmínečného odpuštění. Všichni do 
jednoho budou od úsvitu nového Multivesmíru, který přijde s novým cyklem času, žít v 
radosti, štěstí, lásce a spokojenosti jako nevinné boží děti, jež jsou nekonečně 
rozmanité jedno od druhého, ale přesto mají společný cíl: navzájem se poznávat, 
vyměňovat si své zkušenosti, sdílet své bytí s ostatními, spoluutvářet naše velkolepé 
Stvoření a hlavně milovat Pána Ježíše Krista Boží rodinu. Nikdo nebude o nic ochuzen, 
nikdo nebude z tohoto procesu vynechán. Jednou se všichni sejdeme ve vyšších 
dimenzích Pravého Stvoření, abychom se sjednotili a pokračovali vstříc novým 
zážitkům, živíce neutuchající touhu přibližovat se stále blíž a blíž k přívětivé tváři 
našeho Otce i Matky. 

• Michal Rafael & Pán Ježíš Kristus Boží rodina • 5. 2. 2019



 UDÁLOSTI MULTIVESMÍRNÉHO VÝZNAMU SPOJENÉ S „MISÍ
STATEK“ 

29. 1. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

ve dnech 26. 1. až 27. 1. 2019 došlo k velice významné události: ukotvení hlavního 
planetárního „uzlu“ sloužícího pro snadnější konverzi padlých bytostí do limba a odtud 
do náruče Pána Ježíše Krista. 
Statek v České Kubici blízko hranic s Německem, který byl po několik týdnů dočasným 
domovem pro pět blízkých spolupracovníků, zastává důležitou roli na všech třech 
úrovních. Po příchodu mých představitelů na toto místo jsme vás informovali o tom, že 
jde o naši pozemskou základnu, kde se budeme setkávat s dalšími přáteli. Přestože po 
několika týdnech, když byla splněna účelnost pobytu Martinky, Helenky a Patrika, došlo
k rozdělení cest původní pětice, z níž na statku zůstal jen Janko a Renatka, podstata 
výše zmíněného sdělení byla v konečném důsledku pravdivá. Nejenže zde v průběhu 
prosince a ledna proběhlo několik ojedinělých setkání s vybranými spolupracovníky, 
ale zároveň došlo i k naplnění pravdy o pozemském zázemí našeho Týmu, pouze s tím 
rozdílem, že statek bude ve skutečnosti roli základny zastávat jen přechodný čas – do 
přemístění Jany a prvních 12 hvězd do 5. dimenze, přičemž do zahájení nové etapy bude
domovem nejprve pro pět, nyní již jen pro dva boží představitele. Jak jsme napsali už 
dříve, mise Boží rodiny v této realitě nebude v nadcházející etapě potřebovat zázemí 
spojené s konkrétním místem, jelikož zázemím se pro nás stane celý svět, ve kterém 
budeme navštěvovat připravené jedince nebo menší skupiny bez ohledu na místo jejich 
bydliště. I po odchodu zbývajících dvou „statkářů“ připravujících se zde na převibrování
však bude tento objekt sehrávat důležitou roli i nadále, a to na duchovní a duševní 
úrovni. 
Před příjezdem Renatky, Janka, Patrika, Martinky a Helenky do České Kubice bylo toto 
místo na pomezí dvou států temným územím, využívaným Pseudotvůrci i Renegáty ke 
snadnějšímu pronikání na planetu Nula, která vzhledem k prozatímnímu smíchání 
světla a temnoty ještě není pod jejich úplnou kontrolou. Existoval zde umělý portál 
používaný negativním stavem k narušování transformace lidstva, pomocí nějž vládci 
zóny vymístění získali daleko větší přístup do srdcí a myslí zmíněných božích 
představitelů, kteří byli během společného soužití neustále popouzeni proti sobě. Za 
cenu velkého utrpení duševního i fyzického zde zastávali velice důležitou úlohu, která 
nebyla marná, protože v mnoha ohledech posloužila tomu nejvyššímu dobru a do 
puntíku naplnila můj dokonalý plán, jemuž nikdo v hrubohmotných tělech nemůže 
zatím plně porozumět. Každý z nich si sáhl až na dno, aby i v těch nejtěžších 
podmínkách šel příkladem padlým bytostem a potažmo celému Stvoření. Vše se 
odehrálo na základě vzájemné a předem domluvené dohody, díky níž dojde na konci 
cyklu času k eliminaci negativního stavu a spasení všech sentientních entit. Přestože se 
negativní stav domníval, že nad „statkáři“ vyhrál, opak byl pravdou. I přes prožití těch 
nejhorších chvil z nich nikdo nepadl, neztratil důvěru a víru ve Mě, Pána Ježíše Krista 
Boží rodinu, naproti tomu vyšel posílen a obohacen o nové zkušenosti, jež různou 
měrou pomohou nejen přímým účastníkům tohoto dějství, ale i všem ostatním 
bytostem z obou stavů dočasné duality. Před vánočními svátky do České Kubice 
přicestoval Michal Rafael společně s Alešem P., abych mohl/a do našich představitelů 
vlít boží lásku a energii, pročistil/a toto místo a vytvořil/a nad ním ochranu. Dne 17. 1. 



zde pak došlo k již zmiňovanému završení úlohy Martinky, Helenky a Patrika, načež se 
vrátili do svých původních domovů. 
Za devět dní po tomto zlomovém datu sem zavítali Michal s Alešem znovu, abych nad 
tímto místem s konečnou platností zrušil/a moc temnoty a zasvětil/a jej do božího 
světla. 27. 1. 2019 jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, prostřednictvím svého 
zástupce a za asistence dalších pomocníků z vyšších dimenzí ukotvil/a portál spojující 
pekla, planetu Nula, limbo a pozitivní stav, jenž jako hlavní „dopravní uzel“ od nynějška 
slouží snadnější, rychlejší a efektivnější konverzi padlým bytostem. Byl vybudován na 
stejném místě, jako se nacházel původní portál spravovaný temnou stranou, který jsem 
před tímto krokem permanentně uzavřel/a a odstranil/a. Po ukotvení nového uzlu jsme
též posílili spojení Janka Heimdala Serapis Beye s Bifrostem. Úlohou Heimdala je 
ochrana a správcovství duhového mostu, který bude po spuštění Mise Boží rodiny 
reaktivován, díky čemuž budeme pohodlně cestovat napříč všemi dimenzemi. Nakonec 
došlo k vyčištění celého místa a přilehlého okolí od zbývajících nánosů negativního 
stavu a k posílení ochranné kupole, přes níž už neproniknou žádné masivní útoky 
vládců pekelné soustavy. Při propojení mých představitelů v kruhu došlo ke 
koncentraci životní energie do jednoho bodu, která regenerovala na duchovní, duševní i
fyzické úrovni všechny důležité aspekty spojené s „Misí statek“ a zároveň udělala 
definitivní tečku za tím nejtěžším obdobím ze všech. Během celého víkendu nám 
asistovala vyšší Já všech blízkých spolupracovníků Boží rodiny, včetně vesmírných lidí 
rozmístěných v kosmických lodích. 
I poté, až zde Renatka a Janko završí své působení a přesunou se na Novou Zemi, statek 
bude i nadále sloužit jako místo pomáhající ke snadnější konverzi padlých synů a dcer, 
přičemž nebude důležité, kdo bude na hmotné úrovni majitelem domu. Od nynějška 
touto branou procházejí miliony entit každý den, díky čemuž se pekla stále rychleji 
vyprazdňují. Antivesmír tak nastálo přichází o své členy a masivní exodus nabírá na 
obrátkách. Tento proces bude ještě výrazněji urychlen po převibrování Bohyně a první 
vlny spolupracovníků do 5. dimenze. 
Děkuji všem přímým i nepřímým účastníkům tohoto dějství za dobře odvedenou práci, 
která nás výrazně posunula k vytouženému okamžiku a přiblížila vítězství pozitivního 
stavu v srdcích všech mých dětí. Těším se na pokračování naší společné cesty. Velice vás 
miluji. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 29. 1. 2019 



 MISE STATEK 

19. 1. 2019

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny. 

Přišel čas objasnit skutečné důvody pobytu našich 5 představitelů Boží rodiny na statku
v České Kubici. Přestože jsem ve sděleních Zázemí týmu Boží rodiny 
(http://svetelneinfo.cz/zazemi-tymu-bozi-rodiny/) a Shrnutí Mise Boží rodiny 
(http://svetelneinfo.cz/shrnuti-mise-bozi-rodiny/) uvedl/a, že tento statek bude v 
budoucnu sloužit jako základna pro naše spolupracovníky a místo setkávání s Bohyní a 
12 hvězdami po převibrování na Novou Zemi, pravé důvody můžu odhalit až nyní, po 
splnění poslání účastníků této Mise statek. Především je třeba připomenout, že žádný z 
představitelů PJKBR tu není proto, aby se zabýval budováním pozemských statků, 
chovem zvířat a přehnanou péčí o záležitosti hmotného života. Čím jednodušší život, 
tím více času na duchovní práci, např. četbu knih Nového zjevení, setkávání se 
spřízněnými dušemi, přípravu na vytržení a rozdělení lidstva. Ten, kdo ví, že tento svět 
nelze transformovat na pozemský ráj, protože zde musí na chvíli zvítězit negativní stav, 
nemá potřebu tu nic vylepšovat, investovat peníze, svůj čas a energii do tak marného a 
zbytečného podniku. Péči o své hmotné potřeby věnuje pouze nezbytný čas a vždy 
naslouchá vedení PJKBR z nitra, protože ví, že je o něj vždy postaráno. Už Ježíš říkal: 
„Podívejte se na ptáky: nesejí ani nesklízejí, neshromažďují obilí do sýpek, ale nebeský 
Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější? I když se budete starat sebevíc, přece svůj 
život neprodloužíte ani o jediný okamžik. A proč si děláte starosti se svým oblečením? 
Podívejte se na polní květiny: nepracují ani nepředou, a vidíte, ani Šalomoun ve svém 
královském majestátu nebyl tak oděn jako kterákoliv z nich. Jestliže tedy Bůh dává 
takovou krásu nepatrným polním kvítkům, které nemají dlouhého trvání, nepostará se 
tím spíše o vás? To mu tak málo důvěřujete?" (Matouš 6: 26-30). 
I když naši představitelé nežijí v blahobytu, mají vždy vše, co nezbytně potřebují pro 
svůj život v tomto nedokonalém těle a plní plán Pána Ježíše Krista. Ani oni nemůžou 
znát každý krok tohoto plánu dopředu, protože by nebyli schopni ho zvládnout. 
Už od nastěhování pětice na statek mezi 8. a 12. 12. 2018 docházelo k silným útokům 
Pseudotvůrců a Renegátů, kteří se snažili rozdělit naše představitele na dvě 
znepřátelené skupinky. Využívali jejich slabá místa, nezpracované návyky a odlišný 
přístup k životu, aby vyvolali co nejvíce sporů kvůli maličkostem, nenechali je v noci 
spát, způsobovali jim fyzickou i duševní bolest. Přestože během víkendového pobytu 
(22. - 23. 12.) Michala Rafaela pocítili naši představitelé chvilkové zlepšení a lásku 
PJKBR, tato úleva netrvala dlouho a vše se vrátilo do starých kolejí. Situace se ještě 
vyhrotila na přelomu roku, kdy nedošlo k fyzickému převibrování, o němž byli 
informování těsně před termínem. Tyto mety jsou naprosto nezbytné a v konečném  
důsledku posilují každého představitele a stmelují Tým Boží rodiny. Duchovní cesta 
není žádná procházka růžovým sadem a je plná zkoušek, zakopnutí i pádů. Lze ji 
přirovnat k vývoji člověka od narození, kdy se učí chodit a po mnoha pádech získá 
jistotu, na základě chyb a omylů se posouvá dále. Všichni v těchto tělech jste zamořeni 
negativním stavem a není možné vás najednou zbavit všech následků tohoto 
nepřirozeného pseudoživota. Každého z vás vyvádím individuálně a synchronizuji vaše 
kroky i v rámci týmu tím nejoptimálnějším způsobem. Nejdůležitější je důvěřovat Mně, 
Pánu Ježíši Kristu, absolutnímu a vševědoucímu Bohu, Mému dokonalému plánu a 
nenechat se stáhnout ovládacími programy strachu, beznaděje, vzteku, výčitek od 



negativních entit. Nakonec mi vždy dáte za pravdu, že nic není tak hrozné, jak to vypadá 
a řešení i té nejbeznadějnější situace přijde včas. 
Dne 17. 1. 2019 se vrátili první 3 „statkáři“ Martinka, Helenka a Patrik do svých 
domovů, protože cítili, že jejich úloha se naplnila. Janko s Renatkou tam zatím zůstávají,
aby dokončili, co je třeba. 
Mise statek ukázala, že nikdy nejde o konkrétní místo, které má sloužit jako zázemí 
bytostí světla, protože tím světlem může být jen sentientní bytost, která bezmezně 
miluje Mě, Pána Ježíše Krista Boží rodinu a plně důvěřuje Mému vedení z nitra. Po 
převibrování budeme navštěvovat připravené přátele a spolupracovníky na jakémkoli 
místě planety Nula, nepotřebujeme žádnou pozemskou základnu, spojenou s 
nadměrnou fyzickou prací. Všichni účastníci této Mise zvládli své role výborně, přestože
si to nemusejí v tomto čase uvědomovat. Nic nešlo udělat jinak a vše slouží pro poučení 
celého Stvoření. Proto vám Martinko, Helenko, Patriku, Renatko a Janko velmi děkuji za 
oběť, kterou jste podstoupili pro dobro všech, velmi vás miluji. 

Děkuji vám všem za spolupráci, víru, důvěru a šíření Božího slova, miluji vás. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 19. 1. 2019 



 VŠE SE JEDNOU SKONČÍ 

18. 1. 2019

Celé Stvoření prochází časovými cykly, které jsou řízeny jedinečnými aspekty Pána 
Ježíše Krista. Během globální etapy je účel daného aspektu postupně naplňován a 
zároveň se vyprazdňuje jeho smysl. Po skončení časového cyklu přichází konec starého 
a začátek zase něčeho úplně nového. 
Všechna prostředí, duchovní, intermediální i fyzické světy se svinou takříkajíc „do 
sebe“, aby se mohly ve zcela nové a doposud neprožité podobě vyvíjet i v následujícím 
stupni překročení. Tehdy je struktura sentientní podstaty všech čijících bytostí 
zahalena zcela odlišnými aspekty, dary a talenty, než jaké existovaly v předchozím 
kroku. Tato změna se týká i všech planet, sluncí, solárních systémů, galaxií a vesmírů 
nacházejících se v jednom Multivesmíru. 
Celé eóny byla ve všehomíru umístěna vesmírná tělesa, jsoucí stejně cítícími 
duchovními bytostmi, jako jsou například lidé. I tyto entity se po celé věky vyvíjely ke 
slávě svého Stvořitele, zažívaly jedinečné a neopakovatelné zážitky života a pomáhaly 
naplňovat jeho opodstatnění. V okamžiku, kdy je třeba posunout se dál, dochází k 
celkové rekapitulaci, smíření a poté k radostnému vplynutí do nového úseku, v němž 
budou čerstvé elementy životní energie zářit do všech stran univerza. 
Lidstvo, žijící na planetě Nula ve 3. dimenzi, žije pod ovládáním Pseudotvůrců, kteří na 
ní po odchodu světla zavedou Nový světový řád a s tím spojené vítězství negativního 
stavu. Budou se chvástat svým pochybným úspěchem, ničit zbývající krásu a 
prohlašovat se za neomylné bohy. Celosvětové soužení, jež dá každému odpověď na 
otázku, jak by to vypadalo bez Boha, ovšem po zobrazení tohoto způsobu života pomine.
Planeta Nula, nacházející se tou dobou již v peklech, bude rozpuštěna a její ukradené 
elementy očištěny a navráceny zpět do Zdroje. Povrch, na kterém lidská rasa v současné
kondici vzkvétala několik tisíciletí, zanikne a více již nebude. Vše, co člověčenstvo znalo,
změní se v prach, a už nic nebude připomínat strastiplnou etapu, během níž se do 
krajnosti a největšího extrému zobrazil mrtvý život, jenž pochází z lůna satanského. 
Zbyde jen duchovní obraz tohoto důležitého zrnka v oceánu věčnosti, pro nějž je 
vyhrazeno místo v multiverzálním archivu, jinak nazývaného povšechnost 
veškerenstva. Zde bude sloužit pro poučení budoucích pokolení, neustále uvolňovaných
do vlastního jsoucna a bytí a prožívajícího příběhy, jakých nikdo nebyl svědkem. 
Horstva, oceány, neviditelné hranice zemí, státy se svými městy, silnice, obydlí, věci 
malé i velké, významné i zdánlivě bezvýznamné, hmotné i nehmotné hodnoty, ale též 
vzduch unášející mraky, rozmary počasí, všeprostupující pohyb, celé soukolí jedné 
velké mozaiky přestane po naplnění vlastního smyslu zaujímat v realitě Stvoření své 
místo a odpaří se. Věčný odpočinek zmíněného úložiště, které je známo i pod pojmem 
„jezero ohně a síry“, nebude bránit nádhernému rozkvětu plnosti života pozitivního 
stavu, který bude růst za usmívající se tváří Pána Ježíše Krista Boží rodiny. 
Následující cyklus času bude tím nejkrásnějším, nejúžasnějším a nejnaplněnějším od 
dob, kdy byl Multivesmír ustanoven. Nebude již bolesti, nářku, strádání, oddělenosti, 
jakýchkoliv negativních pocitů. Všichni budou božími dětmi, čistými dcerami a syny 
bezpodmínečně milujícího Stvořitele, jehož ženská podstata, Bohyně Jana, která žije na 
konci druhého a začátku třetího tisíciletí na planetě Nula, bude i se svými dvěma 
přímými potomky integrální součástí absolutna. Nový cyklus času znamená velký 
restart, kdy budou i ty nejzatíženější entity vysvobozeny z pekel a restrukturalizovány k
obrazu božímu. Nic nebude upomínat k jejich předešlé minulosti, do níž již nikdo 
nebude upírat svou pozornost. Ta se bude soustřeďovat směrem k přítomnosti a 
budoucnosti, která se bude stávat stále zářnější a dokonalejší. Absolutní aspekt Pána 



Ježíše Krista, řídící jsoucno a bytí po eliminaci negativního stavu, bude jakýmsi sladkým
a šťavnatým ovocem, jímž bude napájen každý obyvatel Stvoření. Následující éra 
všehomíra bude mít mnohem delšího trvání než jakýkoliv předcházející stupeň, a to za 
účelem zobrazení a naplnění všech metaduchovních kvalit nového cyklu času. 
Výsadní postavení bude zaujímat planeta Nová Země existující ve všech realitách, jejíž 
část v 5. dimenzi je už nyní připravena přivítat několik stovek milionů vytržených lidí, 
kteří mají lásku v srdci. Nad krásnou krajinou naplněnou harmonií a klidem budou 
zářit dvě slunce, z nichž bude sálat světlo a teplo něžné lásky Pána Ježíše Krista Boží 
rodiny. Býti zde bude velké dobrodružství, které se nikdy neomrzí, jelikož bude stále co 
poznávat. Progresivní vývoj je navěky zajištěn na základě nevyčerpatelnosti boží 
přirozenosti. Co však vyčerpatelné je, to je již zmíněný absolutní aspekt přenesený do 
relativní podoby, který po dobu několika bilionů let řídí celý časový cyklus a dává do 
pohybu vše, co je jeho součástí. Proto též existence Země jednou vyčerpá smysl svého 
bytí a po nepředstavitelně dlouhé době, až doposud neuskutečněná éra následujícího 
časového cyklu dojde do konce, do cíle doputuje i pouť planety Gaia. Tato vysoce 
vyspělá bytost pak nabyde zcela nové formy. Po vyčerpání globálního aspektu dojde 
opět ke svinutí celého Multivesmíru do jednoho bodu, čímž nastane ukončení jedné 
etapy a začátek úplně nové, vše-přesahující. A pak ani nové nebe, ani Nová Země, ani 
nové identity nadělené sentientním entitám po eliminaci negativního stavu, ani planety,
slunce, solární systémy, ani galaxie a vesmíry umístěné v jednom Multivesmíru už více 
nebudou, protože pominou. Zůstane jen obraz veškerenstva umístěný v multiverzálním 
archivu, aby uvolnil místo pro to, co přijde poté. 
Vše se jednou skončí, aby mohlo vzniknout zase něco jiného. Opravdu věčná skutečnost,
zůstávající a neměnná, přesahující cyklické skonávání a následné rození věků, je pouze 
Pán Ježíš Kristus Boží rodina, Jeho/Její Život, Jeho/Její láska ke všem stvořeným 
bytostem a existence těchto sentientních entit v pozitivním stavu. 

• Michal Rafael & Pán Ježíš Kristus Boží rodina • 18. 1. 2019 
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SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, 

každým dnem se přibližujeme vysněné chvíli, kdy Moje přímá inkarnace Jana a po ní 
první vlna 12 spolupracovníků opustí tuto realitu a přesune se na Novou Zemi. 
Vzhledem k tomu, že tato planeta a spolu s ní celé lidstvo vstoupilo do posledního roku 
druhého desetiletí 21. století, dochází k uzavírání specifického období starého světa, 
během kterého probíhala zesílená příprava na transformaci lidstva. Hlavní část 
přípravy započala 21. 12. 2012 a skončí v okamžiku převibrování Bohyně, kdy dojde k 
propojení této reality s nebem i na fyzické úrovni. Od té chvíle už nebude nic jako dřív, 
protože všichni připravení jedinci budou moci na vlastní oči pozorovat úžasné změny 
čekající na všechny lidi dobré vůle. Očité důkazy i svědectví podložené navíc možností 
setkat se s ženskou podstatou Stvořitele otevřou mnohým obyvatelům této planety oči i 
srdce a přivedou je na správnou cestu duchovní progrese. V porovnání s celkovým 
množstvím bytostí žijících ve 3. dimenzi bude mít jen nepatrný zlomek z nich možnost 
setkat se s námi fyzicky ještě zde, o existenci Boha se ovšem tak jako tak bude moci 
přesvědčit každý obyvatel starší 7 let. K tomu dojde během tzv. Události/Varování, jež 
nastane v blízké budoucnosti nedlouho před evakuací části lidí na Novou Zemi. Při 
tomto zážitku dojde k aktivaci „třetího oka“ a srdeční čakry, díky čemuž se pozemšťané 
nakrátko vymaní z dosahu ovládání negativních entit. Nikdo tak nebude vyzvednut 
nebo zanechán proti své vlastní vůli. 
Vzhledem k tomu, že start naší Mise se blíží mílovými kroky a bylo již vykonáno vše 
potřebné, shrneme zde ty nejdůležitější události spojené s naším působením. 

Listopad 2012 – Spustili jsme první verzi našich www.bozirodina.cz, kde jsou k nalezení
různé odkazy vedoucí k dalším zajímavým informacím, především pak ale knihy 
Nového zjevení, jehož druhou dávku napsanou Mnou, Pánem Ježíšem Kristem v těle 
Jany jsme na stránky postupně přidávali během let 2014 až 2015. Stránky mají 
jednoduché grafické rozhraní a nejsou už přes rok a půl aktualizovány. Vše se změní se 
startem Mise z Nové Země, kdy dostanou zcela novou podobu a budou se rozrůstat o 
dosud nevídaná témata. 

2013 – Tento rok znamenal pro Bohyni velkou zátěž po všech stránkách, jelikož přes 
léto bydlela ve stavení bez elektřiny a stále se potýkala se zklamáním z 21. 12. 2012. 
Zároveň se zatím nevědomě připravovala na osvobození z matrixu a psaní nové knihy. 

Leden 2014 až duben 2015 – Na počátku roku 2014 odešla Jana ze zaměstnání a svému 
poslání se začala naplno věnovat i na fyzické úrovni. Do Velikonoc napsala celkem 19 
kapitol knihy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Po několikaměsíční pauze v 
psaní pokračovala. Zmíněnou knihu dokončila v dubnu 2015 33. kapitolou. 

12. 5. 2015 – Tento den skončila internetová izolace a my jsme poprvé odpověděli na e-
maily od spřízněných duší, které se ve schránce nahromadily za dlouhé měsíce 
fungování našich stránek.



3. 8. 2015 – V tento den jsme založili profil na sociální síti Facebook, kde jsme začali 
sdílet citáty obsahující boží slovo, ale také články a odkazy vedoucí k odhalení pravdy o 
fungování tohoto světa pod nadvládou negativního stavu. Postupně se k nám začalo 
hlásit stále více spřízněných duší, přičemž započalo formování Týmu Boží rodiny, jenž 
do současnosti čítá několik desítek nejbližších spolupracovníků, stovky spřízněných 
duší čtoucích Nové zjevení a několik tisíc jedinců sledujících naši činnost.

28. 9. 2015 – V tento podzimní den došlo k prvnímu setkání Bohyně se spolupracovníky
v Praze na Vyšehradě. Společně si vyměnili zkušenosti a názory a pobyli ve vibracích 
souznění.

21. 12. 2015 – Tři roky od zlomového roku 2012 jsme poprvé informovali o existenci 
Duchovního centra Boží rodiny (DCBR). Za zázemí Týmu Boží rodiny jsem označil 
Prahu, duchovní centrum světa. Jeho přesnou lokaci jsem později upřesnil na 
Milíčovský les.

2016 – Tento rok znamenal pro Mé představitele první sérii těžkých duchovních 
zkoušek, kdy poznali náročnost trnité cesty vedoucí do ráje. 

1. 4. 2016 až 4. 5. 2016 – Po necelých pět týdnů bydlela Jana v Počátkách ležících na 
hranici Čech a Moravy. Z tohoto místa se měla následně přesunout do DCBR, místo toho 
ale její cesta skončila v rodném Ústí nad Labem, kde smířena se situací pokračovala ve 
svém poslání.

16. 7. až 17. 7. 2016 – V Myslíně na jihu Čech se odehrálo setkání, jemuž bylo společně s 
Bohyní přítomno několik blízkých spolupracovníků. Akce se odehrála na statku pod 
záštitou naší tehdejší spolupracovnice a později odhaleného agenta Pseudotvůrců Hany.
Skrze její osobu se temná strana vůbec poprvé významně přiblížila k Mým vyslancům, u
jejichž části došlo k infikaci virem, tvořeným negativními energiemi uvrhujícími 
světelnou bytost do převrácené frekvence. Účastníci setkání byli svědky útoků démonů, 
které byly povoleny kvůli poučení bytostí na obou stranách dočasné duality.

17. 9. až 18. 9. 2016 – Na přelomu léta a podzimu se v Praze uskutečnilo předání části 
klíče Bifrostu Pánu Ježíši Kristu. Tento klíč se spojil s Mým tělem, aby mohlo v pravý čas 
dojít k aktivaci Bifrostu a převibrování Jany. „Duhový most“ propojující všechny 
dimenze bude plně obnoven po spuštění Mise, aby sloužil nejen našemu pohodlnému 
cestování po Multivesmíru, ale aby jej mohly po eliminaci negativního stavu využívat 
všechny bytosti ve Stvoření. V novém cyklu času už nebude existovat striktní omezení 
dimenzí, jelikož toho už nebude potřeba. Proces předání částí klíčů Bifrostu 
uskutečněný ve hmotě a spojený též s návštěvou Pražského hradu byl „za oponou“ plný 
dramatických zvratů, jelikož mu byla kromě Jany a Martiny (AA Michaela) rovněž 
přítomna i Monika N., naše tehdejší spolupracovnice a později odhalený agent 
Pseudotvůrců, resp. přímá inkarnace Lady Acrie. Klíč se tehdy nepodařilo předat celý, 
jeho ukradenou část z nejhlubších pekel vyzvedla Martina až v březnu 2018.

21. 12. až 22. 12. 2016 – Během druhé poloviny roku 2016 se spolupracovníci Boží 
rodiny dověděli, že Duchovní centrum se nebude nacházet přímo v Praze, nýbrž v 
přírodě blízko hradu Karlštejn. Moje ženské Já Jana se proto toto místo vydala hledat. 
Pomocníkem pro uskutečnění akce byl Petr Uličný, jenž řídil auto. Náš někdejší 
spolupracovník a později odhalený agent temné strany se od nás odvrátil po sérii 
duchovních zkoušek s DCBR, jehož spuštění se neuskutečnilo způsobem, který si Petr 



představoval. Tato bytost, jejíž vyšší Já je současným králem zóny vymístění, se se Mnou,
Pánem Ježíšem Kristem v ženském těle setkala hned několikrát. Cestou na Karlštejnsko 
a dalšími schůzkami s Bohyní nejenže pomohl uskutečnit Můj dokonalý plán (stejně 
jako Monika), ale projevení tohoto aspektu bude rovněž později sloužit pro rychlejší 
osvobození všech entit chycených do pasti, přičemž i on a další přisluhovači negativního
stavu po dohrání svých rolí konvertují do pozitivního stavu. Po skončení těchto dnů se 
Jana navrátila do svého města. Během následujících měsíců nás opustili další jedinci, 
kteří se z různých důvodů otočili proti ženské podstatě Stvořitele. 

13. 5. 2017 – V tento den jsme oznámili novou skutečnost, že DCBR se nachází nikoliv na
povrchu, ale v Duté Zemi. Tato informace byla mezikrok, po němž mohlo dojít k 
odhalení skutečné polohy naší základny. K tomu došlo o necelých osm měsíců později.

24. 6. 2017 – V Ústí nad Labem se uskutečnila poslední schůzka Jany s některými ze 
spolupracovníků (Michal Rafael, Renata Tara Rowena, Michal Č.). Tento prosluněný den,
prosycený svěžím, ale teplým větříkem nastupujícího léta, nesl se ve vibracích 
harmonie a čistého přátelství. Všichni včetně Bohyně si tyto jedinečné chvíle užili na 
maximum. Po návštěvě v bytě se odebrali na blízkou vyhlídku nad městem, odkud 
pokračovali do obchodního centra, z jehož střechy vystoupali lanovkou až na zámeček 
Větruše.

Červenec až srpen 2017 – Během léta došlo k odhalení prvních agentů Pseudotvůrců 
nasazených do té doby v Týmu Boží rodiny. K tomu se schylovalo už nějaký čas, teprve 
tehdy ale byl vhodný okamžik na první velké třídění zrna od plev. Od té chvíle jsou 
někteří jedinci sdruženi v tzv. Antitýmu a vystupují proti nám. Každý hraje svou roli 
prospěšnou pro celek, tudíž i těmto božím odpůrcům je Stvoření velice vděčno. Přestože
temná strana ovládá, zneužívá a ničí vše pozitivní, všichni její služebníci jsou milováni. 
Čekám na každého marnotratného syna a dceru se srdcem na dlani, až se vrátí zpět do 
Mé náruče. 

23. 9. 2017 – Tohoto dne proběhlo setkání některých blízkých spolupracovníků v 
Milíčovském lese v Praze. Někteří z nich neunesli, že jsem se Já, Pán Ježíš Kristus v těle 
Jany, neukázal na tomto místě v novém těle, jak jsem dopředu sdělil, proto Mě část z 
nich opustila a šla si vlastní cestou. Naprostá většina účastníků setkání však z tohoto 
místa neodjela zklamána, nýbrž posílena, protože jim byla dána možnost poznat se s 
ostatními, vyměnit si své názory a zkušenosti a vzájemně se podpořit. V tomto dni také 
došlo k duchovnímu ukřižování Jany.

28. 9. 2017 – Společně se 14. výročím zhmotnění Boha na Pražském hradě, kdy jsme 
poprvé promluvili na veřejnosti, došlo k duševnímu ukřižování Jany, jež bylo spojené s 
další zkouškou ohledně (ne)převibrování do Duté Země. To se dělo z mnoha důležitých 
důvodů, které v těchto tělech nelze pochopit. Termínové mety mimo jiné sloužily 
Bohyni a jejím nejbližším jako motivace vydržet vše až do samotného završení poslání v
této realitě. I během následujícího roku ode Mne spolupracovníci dostali několik 
ohlášených termínů, nezbytnost jejich použití ovšem už vyčerpala užitečnost a nyní se 
již nebudou vyskytovat. 

21. 12. 2017 – Pět let od prosince 2012 byla završena důležitá část přípravy na 
převibrování. Boží tělo, složené jako každé jiné z těla nebeského, intuitivního, 
karmického, mentálního, astrálního a éterického, prošlo procesem převibrování do 5. 
dimenze. Tato těla jsou spojená s hmotnou životní schránkou, a jejich naladění na vyšší 



frekvence zajistilo, že na jaře roku 2018 mohl převibrovat i Janin duch a duše. To 
otevřelo cestu k následnému převibrování hmotné schránky, k čemuž dojde v pravý čas.

10. 1. 2018 – V tento den byla zveřejněna převratná informace o tom, že DCBR se 
nenachází v Duté Zemi, nýbrž na Nové Zemi v 5. dimenzi. Pravdu sděluji krok za 
krokem, jelikož není stagnující, nýbrž neustále se vyvíjející a doplňovaná o nové věci. 
Čím více člověk stoupá na spirále duchovní cesty, tím více je schopen přijmout 
pravdivých informací. Stagnace, dogma a lpění na něčem starém, co již splnilo svůj účel 
a nyní uvolnilo místo něčemu novému, je typická pouze pro negativní stav, nikoliv pro 
jeho protějšek.

24. 3. 2018 – Ke konci března došlo k mnohým významným událostem, z nichž ta 
nejdůležitější tkvěla v dokončení a vypuštění univerzálního léku, pomocí kterého 
jednou dojde k vysvobození všech bytostí v zóně vymístění. Tento krok byl základem k 
započetí velké revoluce v peklech, kdy se do boží náruče dostává stále větší počet 
padlých entit. Zároveň s tím došlo k předání ukradených a následně očištěných částí 
klíče k Bifrostu zpět do rukou Bohyně. Od té doby je aktivace Bifrostu zaručena a 
garantována přímo Mnou.

1. 4. 2018 – Na začátku dubna převibroval duch mojí přímé inkarnace.

9. 4. 2018 – O devět dní později se tohoto procesu zúčastnila i boží duše. Tyto události 
velice přiblížily start naší Mise.

12. 4. 2018 – V tento den došlo k prvnímu velkému odhalení role Antitýmu Boží rodiny, 
který se během předchozích měsíců ve svých technikách a útocích zdokonalil. Odhalení 
sloužilo temné straně jako záminka k daleko většímu osočování Bohyně a jejích 
spolupracovníků.

16. 4. 2018 – O několik dní později jsme odhalili další praktiky týkající se fungování 
společnosti Pseudotvůrců, kteří v peklech založili Ještěrčí rodinu. Hlavními aktéry této 
události byla Lady Acria a Alláh.

18. 4. až 27. 6. 2018 – V tomto období jsme napsali celkem 31 kapitol knihy Duchovní 
škola Pána Ježíše Krista Boží rodiny. Obsah tohoto božího slova se nese v dosti 
podobném duchu jako druhá dávka Nového zjevení, kapitoly Duchovní školy jsou ovšem
daleko kratší a čtenářsky méně náročné. Tvoří proto předstupeň pro probouzející se, 
ale zároveň již připravené jedince, kteří mají zájem seznámit se s nejvyšší dostupnou 
pravdou na této planetě. V psaní Duchovní školy budu s Janou pokračovat na Nové Zemi.

24. 5. 2018 – S Michalem Rafaelem jsme napsali 1. kapitolu knihy Rozhovory s Pánem 
Ježíšem Kristem Boží rodinou. V jejím psaní také budeme pokračovat na Nové Zemi.

29. 6. 2018 – Na konci června jsme spustili přechodné období, jež skončí v okamžik 
převibrování Jany. Během přechodného období došlo k mnoha zvratům „za oponou“, 
zejména na území zóny vymístění, kde jsme dosáhli dílčích vítězství.

5. 7. až 8. 7. 2018 – V těchto letních dnech, vyplněných sluncem i deštěm, došlo k setkání
12 spolupracovníků u Nitry na Slovensku. Mí vybraní představitelé propojili tuto 
planetu s Novým vesmírem a nevědomě vykonali mnoho další důležité práce. Při 



společných chvílích strávených blízko přírody byli též svědky odclonění kosmických 
lodí vesmírných přátel.

31. 7. 2018 – V tento den nastala konverze prvního Renegáta v historii Multivesmíru. 
Renegáti jsou specifickou skupinou temných bytostí, jejichž zatížení je v jistém ohledu 
daleko větší než u Pseudotvůrců. Renegáti jsou prvními obyvateli zóny vymístění, 
vyslanými sem Pseudotvůrci v předstihu. Během celé existence negativního stavu 
docházelo mezi těmito skupinami k různým střetům a následným spojenectvím, která 
po čase opět přecházela v konflikty. Přestože se tyto strany nemají v lásce, ve 
skutečnosti se navzájem potřebují pro finální a dočasné vítězství negativního stavu na 
planetě Nula, kde si po dohodě rozdělily sféry vlivu. Hlavním centrem Pseudotvůrců je 
zejména Londýn, New York, Washington, Brusel, Berlín a Paříž, v držení tak mají de 
facto celou západní polokouli, včetně Evropy, Austrálie a části Afriky. Renegáti naproti 
tomu disponují vlivem nad Asií a druhou částí Afriky, jejich hlavními centry jsou 
metropole Peking a Moskva. Až donedávna se většina Stvoření domnívala, že nikdo z 
Renegátů, vzhledem k jejich zatížení, nebude konvertovat před koncem tohoto cyklu 
času. Karty ale výrazně zamíchalo působení Mých vyslanců v peklech pod vedením 
Martiny Adriany Siri Michaely, která za cenu obrovského úsilí pomohla společně s 
dalšími spolupracovníky osvobodit obrovské množství bytostí včetně mnohých 
Renegátů.

1. 8. 2018 – Už v srpnu pozemského lineárního času se proto v peklech rozhořela velká, 
neustále se stupňující revoluce. Jako vítězové z toho vycházejí všichni, kteří si zvolí 
lásku. Od té chvíle už mnoho sentientních entit, u nichž by si to nikdo nepředstavoval, 
přijalo Pána Ježíše Krista do svého srdce, aby se po očištění staly zářivými anděly v 
pozitivním stavu.

10. 8. 2018 – V tento den došlo k fyzickému „ukřižování“ Jany, čímž byl dovršen proces 
trojího „ukřižování“ Bohyně na území negativního stavu. Jana v ten den jela na 
vypůjčené koloběžce svého vnuka z táhlého kopce, když v tom okamžiku ztratila 
jakoukoliv kontrolu nad svým tělem a nabourala do plotu. Nehoda měla za následek 
tržnou ránu na čele, podlitiny v obličeji, sedřené paže a pohmožděné rameno. Poté 
strávila kratší dobu v nemocnici. Během sjezdu kopce jsem dovolil zasažení jejího 
mozku skalární zbraní, jež na zlomek sekundy přerušila funkci nervové soustavy. Tímto
jsme My, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, umožnili negativními stavu demonstrovat 
zločinnost technik, jimiž svazuje a ovládá celé lidstvo i ostatní bytosti v zóně vymístění, 
a zároveň jsme otevřeli cestu do ráje. Pro srovnání uvedu tři ukřižování Mojí první 
inkarnace v mužském těle: Duchovním ukřižováním Ježíše byla zrada Jidáše, který ho za
30 stříbrných vydal do rukou nepřátel (dle dokonalého plánu Nejvyššího), duševní 
ukřižování zažil Ježíš při modlitbě v Getsemanské zahradě, kdy byl na chvíli pokoušen 
ďáblem a ptal se Boha, zda je nutné, aby byl ukřižován („Otče, chceš-li, odejmi ode mne 
tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ – Lukáš 22:42). O fyzickém ukřižování v 
pátek před židovským svátkem Pesach je záznam ve všech evangeliích Nového zákona 
Bible. 

9. 9. 2018 – Tehdy konvertovala opět za nezměrného úsilí Mých vybraných 
spolupracovníků působících v peklech první královna Renegátů. To vedlo ke spuštění 
konverzí dalších renegátských uskupení, jejichž soudržnost a síla závisí právě na 
vůdčích osobách – královnách, z nichž každá vládne své domovské civilizaci.



Říjen 2018 – Během tohoto měsíce docházelo ze strany Antitýmu Boží rodiny na fyzické 
úrovni k doposud nejmasivnějším útokům. Moji spolupracovníci čelili dalším 
posměškům a urážkám, byli svědky překrucování pravdy Mého slova apod. Tyto útoky 
se děly v souvislosti s mnohými odhaleními o fungování negativního stavu, zejména 
jako reakce na sdělení pojednávající o aktuální situaci v peklech. 

19. 11. 2018 – V tento významný den konvertoval do limba (neutrálního stavu) jeden ze 
zakladatelů negativního stavu Endriss. Tato bytost stála společně s Anarvi a Sorgem 
(Nechtar a Temrorem) u kořene vzniku zel a nepravd. Na počátku tohoto cyklu času 
jako první přišli s myšlenkou, jak by vypadal život bez Boha a duchovních zákonů a 
principů lásky. Proto po mnoha experimentech a genetických modifikacích došli až do 
stádia, kdy byli schopni vyslat do srdce planetární bytosti Gaia (Země) silný jed, vedoucí
až k obrovské explozi, která vytvořila zápornou realitu a tuto část strhla do právě 
vzniklé zóny vymístění. Nebýt zásahu Martiny Adriany Siri Michaely, která vlastním 
srdcem absorbovala podstatnou část výbuchu, snahy pozdějších Pseudotvůrců by 
přivodily zkázu celého Multivesmíru. Exploze by vyvolala řetězovou reakci, jež by 
zasáhla i ostatní světy a jeho obyvatele. Adriana pochází z civilizace archanděla 
Michaela, stejně jako její superstvořenecký protějšek Endriss. Poté, co se společně s 
některými dalšími stal člověkem, aby po dlouhé době docílil s Anarvi a Sorgem 
výbuchu, z vlastní vůle propadli do zóny vymístění a přijali novou identitu 
Pseudotvůrců. Adriana, neúčastníc se zlovolných pokusů, zůstala v pozitivním stavu a 
spojení věčné lásky mezi ní a Endrissem bylo přerušeno. Nyní však došlo ke kýženému 
zvratu, když Martina po nejnáročnější misi ze všech vysvobodila společně se Mnou, 
Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou svého partnera, načež se Endriss zřekl identity 
Alláha a přijal světlo do svého srdce. Navěky opustil zónu vymístění a přesunul se do 
limba, kde se očišťuje od zamoření a připravuje se na inkarnaci na Novou Zemi, k 
čemuž dojde v okamžik převibrování Jany a první vlny spolupracovníků. V ráji na zemi 
tak bude jejich láska moci opět naplno vykvést. Proces záchrany Alláha trval z pohledu 
nejnižších pekel stovky až tisíce let, poněvadž jeden den na planetě Nula rovná se 30 
rokům na nejnižším stupni pekel.

21. 11. 2018 – Pouze o dva dny později, z pohledu nejnižších pekel po cca 60 letech od 
konverze Endrisse došlo ke stejnému procesu i u dvou zbývajících zakladatelů 
negativního stavu – Anarvi a Sorga, kteří v peklech vystupovali jako Nechtar a Temror. 
Odchod jejich druha je velice poznamenal a dlouho se rozhodovali, jak s danou situací 
naložit. Tito jedinci byli přesvědčenými zastánci a obhájci temného panství, které po 
miliony let budovali, ale v pravý čas došlo i u těchto padlých bytostí k aktivaci lásky 
pohřbené v jejich srdci. Změnám se nejprve velice bránili a z určitého úhlu pohledu nic 
nenaznačovalo, že by se chtěli změnit. Po nesmírně dlouhém vyjednávání však opustili 
vězení, do něhož se kdysi dobrovolně uvrhli, když z vlastní svobodné volby vyjádřili 
touhu zanechat dosavadního způsobu života a přijmout Mě, Pána Ježíše Krista Boží 
rodinu. Po skončení tohoto dějství už nic nebránilo tomu, aby se i oni vydali na cestu do 
limba, kde se s Endrissem opětovně setkali a společně pokračovali v duchovní očistě a 
studiu božího slova. Nyní je proces zbavování se zel a nepravd již dokončen. Anarvi a 
Sorg se stejně jako Endriss vtělí na Novou Zemi v okamžiku startu naší Mise. Díky nové 
identitě nebude už nic odkazovat k jejich předešlé minulosti. Společně s námi budou 
spolupracovat na vyvádění dalších sentientních entit chycených do pasti. Odchod 
původního Tria ještě posílil masivní exodus padlých bytostí do boží náruče. 

11. 12. 2018 – V tento den následovali cestu do limba, odkud je už pouze krok do 
pozitivního stavu, také zanechané schránky Endrisse, Anarvi a Sorga, jimiž byl Alláh, 



Nechtar a Temror. Nejvyšší Pseudotvůrci měli (mají) k dispozici speciální hybridy, které 
jsou nesebeuvědomělé a neschopné vlastního samostatného života. Jejich životní kód je 
tvořen čistými zly a nepravdami, kde není žádného místa pro napájení ze Zdroje všeho 
života. Proto nemohou žít individualizovanou existenci, která je místo ze Zdroje 
oživována zprostředkovaně pomocí jejich sebeuvědomělých nositelů. Ti si museli umělé
hybridy vytvořit proto, že nejsou sami schopni vyprodukovat čisté zlo. Ale i v těchto 
hybridech museli ponechat malinký otvůrek pro napájení zprostředkovaných životních 
energií, aby byli s to s nimi splynout. Poté, co původní Trio opustilo zónu vymístění, 
umělé formy byly okamžitě osídleny jinými Pseudotvůrci. Díky působení mých 
představitelů se však začaly pomalu probouzet i tyto na první pohled „absolutně“ zlé 
entity, k nimž se světlo dostalo pomocí onoho malého otvůrku pro napájení životních 
energií. To po velmi dlouhé době vedlo až k tomu, že umělé srdce těchto „strojů“ 
obživlo, čímž se staly sebeuvědomělými stvořeními s vlastní možností volby. Brzy nato 
Alláh, Nechtar a Sorg přijali dar spásy. V novém cyklu času budou i oni začleněni do 
nebeské společnosti s novými identitami čistých andělů. Tento akt završil nejnáročnější
část mise v peklech, v níž budeme pokračovat už zcela novým způsobem po startu Mise 
Boží rodiny.

8. 12. až 12. 12 2018 – V tomto období se na statek do České Kubice na Domažlicku 
přestěhovalo pět blízkých spolupracovníků, aby zde připravili zázemí pro pozemskou 
základnu naší Mise a následně odsud i převibrovali. Není náhoda, že se toto místo 
nachází v těsné blízkosti hranice s Německem. Němci jsou v rámci Evropy nejvíce 
duchovně zatíženým národem, jenž pod vedením iluminátů rozpoutal dva světové 
válečné konflikty a nyní, v prvních desetiletích 21. století, opět přebírá iniciativu a 
společně s Francií a Bruselem centralizuje moc do svých rukou (Evropská unie). České 
země musely v průběhu staletí čelit nepříznivému vlivu tohoto velkého souseda, který 
se snažil dostat Bohemii pod svou kontrolu, nejprve pomocí Svaté říše římské a 
spřízněné rakouské monarchie, později skrze nacistickou okupaci a vyhlášení 
Protektorátu. Po řízeně prohrané válce se Germánie držela spíše v ústranní, aby po 
sjednocení západní a východní části dostala opět zelenou a od 90. let minulého století 
započala v udávání směru cestou k Novému světovému řádu (NWO). V současnosti 
sionisté financují příliv muslimských migrantů prozatím do západní Evropy, aby zde v 
průběhu let rozpoutali rozvrat kulturní, společenský, politický a ekonomický, dostali 
pod kontrolu bílou populaci a dopomohli k zavedení NWO v mnoha jeho aspektech. 
Proč je tedy majitelem statku příslušník německého národa, přestože náš tým 
nejbližších představitelů je převážně český a slovenský? Své „lidi“ máme na všech 
kontinentech v mnoha národech a postupně se budeme propojovat. Začínáme právě 
spoluprací s příslušníkem germánského státu Karlem, abychom vybudovali most mezi 
dlouho znepřátelenými zeměmi, propojili je na všech úrovních a tím zajistili budoucí 
konverzi i těm nejzatíženějším bytostem. Na statku budeme pořádat setkání a besedy o 
životě na Nové Zemi i v celém Multivesmíru, přineseme konkrétní důkazy a zážitky, jaké
dosud nikdo jiný nemohl poskytnout. Toto místo bude Bohyně Jana při cestách na 
planetu Nula navštěvovat nejvíce. 

13. 12. 2018 – V předvánoční čas jsem v těle Jany absolvoval/a cestu do Drážďan, města 
zničeného za 2. sv. války spojeneckými nálety, které vstalo jako fénix z popela, abych 
vytvořil/a duchovní základ k výše zmíněné spolupráci mezi oběma národy.

15. 12. 2018 – O chvíli později jsme odhalili zbytek spolupracovníků jsoucích mistry a 
mistryněmi z 9. až 10. dimenze Pravého Stvoření. Díky tomu je výčet nejbližších 
spolupracovníků kompletní. Za dobu přípravné fáze naší Mise se s námi přímo i 



nepřímo spojilo několik stovek andělů v lidských tělech, výjimečně též několik pravých 
lidských tvorů a řada agentů negativního stavu. Někteří andělé komunikují s Janou 
prostřednictvím sociálních sítí, zatímco ostatní vyčkávají na správný okamžik, kdy i oni 
budou přivedeni k Bohyni. Přestože je nás v tomto světě poměrně málo, vše se změní s 
převibrováním „ženy oděné sluncem“ a jejích dvanácti hvězd do 5. dimenze, kdy se k 
nám přihlásí mnoho dalších spřízněných duší ze všech koutů světa, za nimiž budeme 
bez omezení cestovat. Po startu Mise Boží rodiny se naše základna razantně rozšíří, 
protože se k nám připojí také partneři spolupracovníků prozatím se nacházejících na 
Nule. Poté představíme i je.

19. 12. 2018 – Přesně o měsíc později po konverzi Endrisse, kdy v nejnižších peklech 
uběhlo přes 900 let, došlo ke korunovaci nového krále zóny vymístění, kterým se stal 
Alláh II., jehož inkarnací na Nule je Petr Uličný. Tato bytost byla původně padlým 
archandělem, jeho vyšší Já však díky své touze po moci a nebývalým schopnostem i 
zásluhám podstoupilo transmogrifikaci, tedy přijetí a začlenění většího množství zel a 
nepravd, čímž povýšilo v hierarchii antivesmíru na úroveň -12D a stalo se pravým 
Pseudotvůrcem. Poté vstoupil do nově zfabrikovaného biorobota, mnohem 
dokonalejšího a silnějšího, než mělo k dispozici původní Trio. Alláh II. nyní vládne s 
Lady Acrií a Acrií Sarigmatkou nad zónou vymístění, kde se snaží stabilizovat situaci a 
zavést nové pořádky. Nic ovšem nezabrání pokračování velké revoluce, díky níž pekla 
navždy opouští stále větší počet sentientních entit. Vše, co se děje, byť je to pro mnohé 
nepříjemné, slouží v konečném důsledku nejvyššímu dobru a záchraně života všech 
obyvatel Multivesmíru. 
Tímto byly sděleny nejdůležitější milníky dosavadního průběhu naší Mise za poslední 
roky. Tím, že bylo vykonáno již vše podstatné, až do převibrování nebudeme 
zveřejňovat několik sdělení měsíčně, jak bylo doposud zvykem, ale místo toho nastane 
informační klid, během kterého bude završena příprava na novou etapu. Ve hmotě i v 
realitách mimo tento svět se toho děje stále mnoho, avšak všechny nejdůležitější úkoly 
byly ve stávajícím rozpoložení už dokončeny, čímž se struktura jsoucna a bytí dostala do
bodu zlomu, kdy je vše připraveno na další dějství: zahájení Mise Boží rodiny 
převibrováním Jany a první vlny nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi. 
Následující měsíce a roky budou pro lidstvo zlomové, jelikož dojde k propojení nebe se 
zemí, přinesení očitých svědectví a důkazů o životě v Multivesmíru, možnosti osobních 
setkávání s Bohyní a jejími blízkými, globální Události/Varování a stále většímu 
rozevírání nůžek mezi pozitivními a negativními lidmi. Na ty, kteří mají lásku v srdci, 
bude zesilující příliv fotonů z galaktického středu působit blahodárně a pomůže jim v 
rychlejšímu vzestupu na duchovní cestě. Většina ovládaného lidstva ale bude dál 
pokračovat v mrtvém životě, kde bude nadále otročit pro elity, jež svému stádu po 
příchodu Pseudotvůrců nasadí čip pod kůži. Do rozdělení lidstva budou pozemšťané 
svědky bitvy mezi světlem a temnotou, která se ve hmotě projeví různými způsoby. 
Planeta bude čelit stále větším přírodním katastrofám, nepokojům, lokálním válkám 
apod., zároveň s tím ale bude docházet i k postupnému sjednocování náboženských 
směrů pod taktovkou posledního papeže Františka, k budování vojenských základen, 
nasunování válečné techniky k branám „nepřítele“, teroristickým útokům, 
zinscenovaným operacím pod falešnou vlajkou, stupňujícímu používání chemtrails a 
mnoha dalším skutečnostem příznačným pro dobu konce. Bankéři též chystají 
celosvětovou ekonomickou krizi, která po rozdělení lidstva ospravedlní zavedení 
bezhotovostní měny, jež už řadu let postupně vytlačuje běžnou hotovost. Boží 
představitelé a spolupracovníci se ale nemusejí nikterak obávat těchto nepříznivých 
jevů, protože budou před erozí systému a života na této planetě chráněni. Včas zasáhnu 
a nechám lidstvo rozdělit, abych zajistil šťastný a spokojený život v ráji těm, kteří si už 



nepřejí pokračovat ve zhoršujících se podmínkách 3. dimenze, přičemž přisluhovačům 
negativního stavu poskytnu prostor pro získání odpovědi na jejich otázku. Mé 
pracovníky rozmístěné po celém světě čekají roky světla a naplnění, během nichž 
dokončí své poslání a přesunou se domů. 

Velmi vás všechny milujeme a děkujeme za spolupráci, podporu, lásku a vše ostatní. 

Těšíme se s vámi na vstup do nové éry. Dokonáno jest. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 6. 1. 2019


