Richard Vošický tím, že se během komunikace spojoval i s bytostmi z druhé strany (negativního
stavu), nepřijal všechny informace správně.
S druhou stranou se totiž nedá vůbec spolupracovat, neboť je synonymem lhaní, podvádění a
manipulování. Pomocí těchto zfalšovaných, zkreslených a nepravých informací zároveň dochází
k přijímaní hrubovibračních energií = cesta do negativního stavu.
Na vrcholu pomyslné pyramidy zóny vymístění nestojí Zeus (= 4 skupiny Pseudotvůrců, viz. blog),
ale Stvořitel prvotní všeho a všech s přirozeností Pána Ježíše Krista. Ten společně s anděli nebes
(bytosti z pravého pozitivního stvoření) dává celé zóně vymístění (Pseudotvůrcům a negativnímu
stavu) hranice a limity – druhá strana smí činit pouze to, co jí je dovoleno. Více v knize Nové zjevení
Pána Ježíše Krista.
Smyslem informací sdělených panem Richardem Vošickým mělo být seznámení co
největšího počtu lidí se situací lidstva a s tím, co ho čeká - zmizení lidí (vytržení). Datum zmizení lidí
však nikdo nezná a pokud se někdy někde nějaké datum objeví, vždy bude pocházet z negativního
stavu. Stvořitel prvotní všeho a všech s přirozeností Pána Ježíše Krista hraje s negativním stavem
absolutně fér hru, nikdy však před ním předem "nevykládá karty", nebude tedy ani předem
oznamovat datum vytržení. Odvolání pozitivních lidí (vytržení) může přijít prakticky kdykoliv. Tím je
myšleno odvolání všech pozitivních lidí před plností negativního stavu z této planety. Buďte tedy
připraveni.
K přijetí do pozitivního stavu nestačí pouze splnit body uvedené na blogu. Velmi důležité je také
zvládat duchovní zkoušky, které Vám přináší život sám. Jejich zvládáním se totiž posouváte na
duchovní cestě, což je společně se splněním světelného poslání nedílnou součástí k návratu do
pravého pozitivního stvoření (nebes).
Do pravého pozitivního stvoření se v současné době vrací pouze cca 2% z celkové populace planety,
zbývajících přibližně 98% odchází po životě na této planětě do temných světů zóny vymístění, kde
jsou životní podmínky podstatně horší než na této planetě s tím, že i inkarnace tam trvají mnohem
déle než zde.
Vzhledem k tomu, že okolo 40% světové populace tvoří věřící, kteří v podstatě body uvedené na
blogu (kde jsou označeny zelenou barvou) splní, je zřetelné, že pouze body samotné k návratu do
pravého pozitivního stvoření (nebes) nestačí. Jak již bylo řečeno, je také důležité zvládat duchovní
zkoušky, které život přináší. Ve stejné situaci se ale nenacházejí pouze věřící, ale také kněží a jiní, ke
kterým věřící lidé především v církvích vzhlížejí. Všude se však najdou pozitivní lidé.
K návratu do pravého pozitivního stvoření, tzn. ke zvládání duchovních zkoušek a k plnění svého
světelného poslání, nepotřebujete vůbec být v žádné církvi, organizaci, sektě ani v ničem podobném
(bývá to spíše na škodu). Každý jsme tu sám za sebe a ke zvládání duchovních zkoušek je třeba jen
jediné – své vlastní otevřené srdce.
Každý je plně zodpovědný za svůj život a události v něm jsou jen následkem učiněných voleb. Ať už v
jakékoliv situaci, vždy je velmi důležité naslouchat svému srdci a na základě toho činit veškerá životní
rozhodnutí. Pokud nastane situace, v které si nebudete vědět rady, zkuste si představit, co by na
stejném místě udělal Stvořitel prvotní všeho a všech s přirozeností Pána Ježíše Krista, který je
absolutní čistou láskou a moudrostí - jednoduše řečeno, jak by se zachovala Láska.

Zkuste se tedy v každé životní situaci řídit svým srdcem – VYCIŤOVAT SRDCEM.

