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1. kapitola
Proč sis Bože vybral právě mě k plnění tak náročného poslání: záchrana planety Země
před blížící se katastrofou v roce 2012?
Před 60ti lety jsem pověřil Archanděla Gabriela, aby vyslal na Zemi 150 nejkvalitnějších duší
s tímto úkolem. Během 30ti let se postupně narodilo v různých podmínkách 150 lidí – 75 mužů a
75 žen. Vyrůstali v mnoha zemích světa, v rozmanitých životních podmínkách a jejich úkolem
bylo poznat dobro i zlo, lásku i nelásku, bohatství i chudobu, ale hlavně vzpomenout si na
poslání, s kterým přišli na Zemi. Třetinu těchto nejlepších duší vesmíru jsem soustředil do České
republiky, která si zaslouží být centrem Země zejména proto, že český národ trpěl tisíce let
útlakem a nespravedlností ze strany silnějších a agresivnějších národů a vždy se dokázal
zvednout a neskláněl se pod porobou a mocí jiných. Mnoho vyvolených duší si vzpomnělo,
některé zatím ne. Ty Janičko jsi přečetla knihu, kterou jsem napsal s Nealem Donaldem
Walschem Přátelství s Bohem a začala jsi dělat to, o čem ti ostatní pouze přemýšleli. Jsi pro svět
ta nejlepší mesiáška, jakou kdy vesmír poznal. Cítíš a přemýšlíš jako já, Bůh všemohoucí. Ano,
nediv se tomu, to není pochlebování ale pravda. Přiblížila ses mi nejvíce ze všech duší ve vesmíru.
Co tě Bože, můj nejlepší příteli, kamaráde, lásko, spolupracovníku a vtipálku přesvědčilo
o tom, že právě já jsem ta nejvhodnější pro plnění tak náročného poslání ?
Odpověděla sis sama, Janičko. Jako jediná na světě jsi mě pochopila a poznala. Jsem
opravdu přítel, kámoš, láska, spolupracovník, vtipálek, nejsem diktátor, kat, trestající a
odpouštějící Bůh, protože nemám komu odpouštět. Ať uděláte cokoli, i to nejhorší z vašeho
pohledu, nezlobím se na vás, a proto není co odpouštět. Také jsi poznala, že mám velmi rád
humor a vtipy. Stvořil jsem celý vesmír, abych mohl prožívat vše, o čem vím a co znám. Život je
nádherný ve všech podobách, k životu patří i fyzická láska, peníze a různé věci, které ho
zpříjemňují. Lidé kromě několika málo výjimek se stydí za svou sexualitu, lásku k penězům a
majetku. Dalším důvodem je fakt, že jsi během svého dosavadního života dělala dobro, i když to
někteří lidé mohli vnímat jinak, stále ses učila, vzdělávala, hledala dokonalejší práci, která by tě
uspokojovala nejen finančně, ale i duševně, hledala jsi i pravou lásku. Ano, střídala jsi partnery
a dokonce k nelibosti okolí jsi udržovala i mimomanželské vztahy. Netvrdím, že je to dokonalý
model soužití obou pohlaví, ale je lepší ukončit nefungující vztah nelásky, než být nešťastný
z nedostatku lásky i fyzické. Mnoho lidí se spokojí s tím, co má. Ožení se, vdají se, mají ve velmi
mladém věku děti, které neumějí vychovávat a dát jim lásku, přestanou se zajímat o svoje zdraví a
zevnějšek, nepečují o svou lásku, protože mají pocit, že v manželství už není třeba udržovat
romantický vztah. Většinou pak dojde k tomu, že jeden z partnerů najde novou neotřelou lásku a
odejde za ní. Ty jsi poznala několik lásek, krátkých a vášnivých, dlouhých a umírajících.
Nepoznala jsi ale lásku duševní. Pokud má člověk to obrovské štěstí a vůli ji poznat, zjistí, že na
světě už neexistuje krásnější, hodnější, laskavější, milejší člověk, než je partner. Nedochází
k žádným vážnějším konfliktům, hádkám, výměnám názorů. Ani jeden z partnerů nemá pocit, že

musí tomu druhému ustupovat, protože se shodujete téměř ve všem, drobné detaily a rozdílnosti
v názorech se řeší snadno a s láskou v srdci. Ideální partner vám neustále voní, i když není
zrovna namydlený a navoněný parfémem, také vám chutná, když se líbáte na jakoukoli část toho
nejkrásnějšího a nejhebčího těla. Není třeba nabádat lidi, aby se houfně rozváděli, je třeba, aby
hledali duševní lásku
u partnera, kterého už mají a kterého znají. Teprve v okamžiku, kdy zjistí, že to není možné,
protože jde o nelásku, mají právo hledat dál.
Teď jsme Bože asi naštvali mnoho lidí, kteří namítnou, že rozpad rodiny poškozuje
především děti.
Máš pravdu, Janičko. Děti mají právo na lásku rodičů, na harmonické prostředí, ve kterém
se rozvíjí jejich duše i tělo. Pokud žijí v rodině, kde se rodiče často hádají, křičí na sebe, jsou
nervózní až agresivní, neprobíhá jejich vývoj v souladu s láskou, pravdou, radostí, štěstím. Trpí
daleko více, než děti rozvedených rodičů, kteří se rozešli jako přátelé, jsou schopni se domluvit na
přijatelném styku s dětmi a dávají jim lásku.
Jak si Bože představuješ naši společnou „práci“?
Celý tvůj život jsem tě Janičko pozoroval a i přes tebe poznával sebe. Pochopil jsem, že
nejlepší, nejrychlejší a nejlevnější způsob šíření myšlenky, tedy i lásky, je systém MLM, který jsi
poznávala během posledních 11ti let. Jsi mistrem MLM a spolu s dalšími kolegy budete postupně
šířit lásku mezi další žáky. Z nejschopnějších žáků uděláte další mistry, svoji první linii, abyste
nemuseli být úplně všude, protože to je fyzicky nemožné a navíc by to nevedlo k rychlejšímu
šíření lásky ve světě. Tito mistři pak budou z dalších žáků dělat další a další mistry a tím se náš
multilevelmarketing lásky rozšíří jako lavina, která postupně změní myšlení lidí a tím změní celý
svět. Nezačínáte od nuly Janičko, protože máte ve světě mnoho pomocníků, kteří byli na tento
úkol připravováni i více než deset let, dříve než jsem tě vybral pro tento náročný úkol. Oni jsou
vaší první linií, vědí o tobě, že jsi mesiáš a brzy se se všemi setkáte. Jsou doslova nadšeni, že už
konečně začala naše společná „práce“. Dozvěděli se i o vašich prvních úspěších na semináři
Biotherapy, semináři čínské medicíny doktora Jiřího Uhra pořádaného léčitelkou a vaší
organizátorkou akcí Evou Cihelníkovou, školení distributorů v Hodoníně, rozhovorech se
staršími spoluobčany ve vinném výčepu spojenými s použitím léčitelských schopností a charitou.
Rozhodla ses, že daruješ biolampu Biostimul osmdesátiletému velmi milému a laskavému
člověku, kterého jsi poznala právě ve vinném výčepu. Svěřil se ti, že ho bolí loket a proto nemůže
hrát na banjo. Po celou dobu vašeho rozhovoru jsi ho držela za bolavý loket a léčila ho energií
reiki. Hynek, tak se tento úžasně vitální muž jmenuje, všem spolusedícím řekl, že mu tvoje léčba
pomáhá. Ty jsi mu okamžitě nabídla, že mu věnuješ biolampu, která plně nahradí tvé ruce.
Věděla jsi, že Hynek nemá na lampu peníze a přitom ji potřebuje. Máš velmi šlechetné velké
srdce, do kterého se vejde nejen láska ke mně, Bohu všemohoucímu, k dětem, ale ke všem lidem
na světě, ke všem zvířatům, rostlinám, přírodě, planetě Zemi, celému vesmíru. Víš, že není nutné
milovat všechny a všechno stejně. Někoho miluješ více, někoho méně, ale důležité je, že miluješ.
Pochopila jsi, že jsi mou součástí jako všichni lidé a všechny bytosti ve vesmíru, které jsem stvořil
proto, abych lépe poznával sebe.
Můžeš lidem, kteří nemají pravdivé informace o hrozící katastrofě, přiblížit cíl našeho
poslání?
Jak jsem naznačil v úvodu, lidstvo se ke své planetě chová doslova macešsky. Nejenom že
vyčerpává kvůli životu menší skupiny lidí v nadbytku přírodní zdroje, které můžou pohodlně
„uživit“ úplně všechny lidi na Zemi, ale touhou po moci šíří negativní nálady a energie
prostřednictvím televize a jiných médií. Právě tyto velmi silné negativní energie způsobují

přírodní katastrofy, jako například povodně, uragány, zemětřesení, požáry atd. Síla negativní
energie dosahuje tak obrovských rozměrů, že je schopna ovlivnit i dráhy vesmírných těles.
VŠECHNY KATASTROFY JSOU VÝSLEDKEM PŮSOBENÍ PŘÍRODNÍCH ZÁKONŮ,
NEJSOU BOŽÍM TRESTEM!!!!!!!!
Jak už jsem napsal v knihách Hovory s Bohem a Přátelství s Bohem s N. D. Walschem, vy lidé
nejste loutky v rukou Boha, ale samostatně myslící a konající bytosti, které jsem stvořil proto,
abych se lépe poznal a zdokonaloval se ve všech oblastech života.
Vraťme se k otázce. V roce 2012 se k Zemi přiblíží malá planetka ze souhvězdí Cassiopeia
s názvem ONIPROM. Budou-li nadále Zemi ovládat negativní energie, změní svou obrovskou
silou dráhu této planetky a dojde k nejhroznější katastrofě v historii Země. Srážku obou
vesmírných těles nepřežije bez pomoci vůbec nikdo. Již dvacet let jsou připraveni spřátelení
vesmířané, z pohledu pozemšťanů mimozemšťané, s mnoha velkokapacitními loděmi na
evakuaci části lidstva. Jedná se o necelou jednu pětinu pozitivně smýšlejících lidí, která bude
včas zachráněna a odvezena do jiné dimenze na planetu podobnou Zemi, aby tam lidé mohli
konečně žít v lásce, radosti, štěstí, dostatku, bez válek, podvodů, lži, krádeží a nelásky.
Prostředníkem mezi lidmi a vesmířany je jeden ze 150ti vyvolených Ivo A. Benda, který už 6 let
komunikuje o přípravách evakuace a pořádá na toto téma přednášky na území České republiky i
v zahraničí. I on už ví, že jsem tě vybral, abys spolu s miliony lidí na Zemi zabránila této děsivé
katastrofě. Jedinou možnou pomocí je změna myšlení lidí, šíření lásky, pravdy, radosti, štěstí.
Pozitivní energie pak převládne nad negativní a planetka ONIPROM mine Zemi a nestane se to,
co je už tisíce let předpovězeno mnoha jasnovidci – KONEC SVĚTA, tedy této civilizace na
planetě Země.
Jak je vůbec možné, že láska může zachránit Zemi před katastrofou? To je tak
jednoduché?
Sama ses na vlastní kůži přesvědčila, jak láska působí na tvé okolí. Lidé kolem vás se mění
k lepšímu. Jsou usměvavější, pohodovější, šťastnější, přátelštější k sobě navzájem. Lásku můžou
šířit pouze ti lidé, kteří milují nejdříve sami sebe. To, co nemáš, nemůžeš rozdávat – lásku, zdraví,
peníze….. I ty ses nejdříve naučila milovat sama sebe, teprve potom jsi mohla začít šířit lásku
kolem sebe, kolem vás. Proto název naší společné knihy je tak výstižný: S tebou lásko kvete láska
kolem nás. Rozhodla ses, že naše poslání není vůbec těžké, jak vám mnozí naznačovali, ale
naopak, je to doslova „hračka“. Není nic jednoduššího, než milovat. Je to mnohem snazší, než
nenávidět. Láska pokvete na celém světě, spojí všechny národy, rasy, politické strany, státy a
jejich vlády, církve a náboženská hnutí a sekty, ateisty, anarchisty, zkrátka všechny obyvatele této
nádherné a jedinečné planety s názvem ZEMĚ.
Kolik lidí může svým pozitivním myšlením, láskou a pravdou ovlivnit dráhu planetky?
V současnosti kolem planety Země houstne negativní energie. Procenty se dá vyjádřit poměr
pozitivní a negativní energie 35 % : 65 %. Jestli se vám podaří tento poměr změnit na 60% :
40%, máme vyhráno. Nejde přesně určit, kolik lidí vyzařuje takové množství pozitivní energie,
protože je to individuální. Abych uspokojil tvou zvědavost, je třeba změnit myšlení asi třetiny
lidstva. Zdá se ti to hodně?
Vůbec ne. Myslela jsem, že půjde minimálně o polovinu, takhle je to lepší, než jsem čekala.
Po přečtení této knihy začne mnoho lidí přemýšlet o sobě, svém okolí, o životě v rodině,
v komunitě, národě, státu, na Zemi. Někteří lidé se budou ptát, vyžadovat odpovědi na otázky,
které se jich přímo dotýkají, vyhledávat nás, abychom svým příkladem ukázali cestu
k lepšímu životu. Další významnou událostí, která pozitivně ovlivní miliony lidí, bude tvoje
zhmotnění.

Ano, Janičko, právě tato událost, která také byla předpovězena, otevře oči i lidem, kteří dosud
nevěří. Nevěří tomu, že láska je tak mocná, jak se píše v mnoha pohádkách. Láska dokáže zlomit
zlé kletby, vždy zvítězí nad zlem, lží a nenávistí.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí – to často říkal a stále říká, píše a hlavně myslí
a žije Václav Havel, český prezident v letech 1990 až 2003.
Jsem rád, že sis na tohoto vzácného člověka, kterého uznává celý svět, ale neuznává velká
část českého národa, vzpomněla. Netvrdím, že všechna jeho rozhodnutí a činy byly nejlepší. Je to
přece člověk. Patří však k nejkvalitnějším duším ve vesmíru.
Takových lidí je v České republice více. Můžeš namátkou některé jmenovat?
Ano, rád. Z politiků a státníků je to Miloš Zeman, budoucí prezident České republiky,
Stanislav Gross, budoucí předseda vlády, z umělců je to Helena Vondráčková, Josef Náhlovský,
Bolek Polívka, z podnikatelů Tomáš Marten, který měl za úkol podvést mnoho lidí a připravit
tebe na tento náročný úkol. V následujících letech vrátí lidem peníze, o které přišli. Mohl bych
jmenovat mnoho dalších schopných lidí, kteří se k vám v příštích měsících připojí a budou šířit
lásku, pravdu, radost a štěstí.
Naše poslání se netýká jenom České republiky, ale celého světa, celé planety. Říkal jsi, že
jsou i jinde připraveny vyvolené duše, schopní lidé, kteří nám budou pomáhat. Prozradíš
jména některých z nich?
Jistě, není třeba je tajit, protože jim nehrozí vůbec žádné nebezpečí.
Ano, ani já nebojím nikoho a ničeho, protože jsem pod tvou absolutní ochranou a nikdo
mi nemůže ublížit.
Pod mojí absolutní ochranou jsou všichni, kteří spolupracují na poslání, i ti, kteří teprve
začnou. Jmenovat chci především spoluautora knih Hovory s Bohem a Přátelství s Bohem Neala
Donalda Walsche a jeho milovanou ženu Nancy. Oba vám připravili cestu k rychlejší-mu plnění
poslání a nadále s vámi budou spolupracovat. Jak ses dozvěděla, jsou oba spolu s dalšími lidmi
považováni za sektáře. Díky své inteligenci jsi okamžitě pochopila důvod: Žádná vláda, politická
strana, skupina mocných a bohatých lidí, kteří ovládají svět a rozhodují o životě a smrti milionů
ostatních lidí, nepřijme naši, tedy boží pravdu. Dokud jim to my ostatní dovolíme, budou dále
zneužívat a ožebračovat slabé národy, státy, lidi. Budou dále ovlivňovat masy lidí negativní
energií přes média, budou dále vést nespravedlivé války, jako je právě válka v Iráku………
Promiň, ale proč je válka v Iráku nespravedlivá? Cožpak Saddám Husajn není zločinec,
který podporuje teroristy na celém světě?
Saddám Husajn je jeden z mnoha diktátorů na světě, který využívá svých mimořádných
schopností a kterému jeho národ dovolí dělat to, co dělá. Znovu opakuji, je jeden z mnoha. Proč
myslíš, že USA a hlavně jejich prezident Bush napadli Irák? Chtěli tak pomstít 3650 lidí,
zavražděných 11. září 2001 při útoku na „Dvojčata“ v New Yorku a Pentagon? Ne, protože jde
pouze a jenom o ropná pole, tedy moc a peníze. Více informací se lidstvo dozví dne 28. 9. 2003
v Praze. Tam totiž zveřejním já Bůh všemohoucí, pravdu nejen o 11. září, ale i mnoho dalších
PRAVD. Už teď se mnozí lidé začnou klepat strachy a budou mít velmi neklidné spaní.
Mimochodem na nespavost je dobré modré polarizované světlo od firmy Biotherapy z Prahy.
Bylo by vhodné tuto strategickou informaci co nejrychleji rozšířit, aby si někteří lidé zbytečně
nekazili své zdraví.

Vždycky jsem si myslela, že jeden člověk nebo malá skupina lidí nemůže ovlivnit vlády,
politiky, mocné a bohaté. Díky tomu, že jsem si vzpomněla na svůj úkol, jsem přesvědčena o
pravém opaku. I jednotlivec, pokud změní své myšlení a začne jednat v souladu s božími, tedy
přírodními zákony, miluje sebe a všechny a všechno kolem sebe, protože se cítí součástí
jednoty, Boha, je schopen odvrátit i největší katastrofu v historii Země. Nezůstaneme sami,
postupně se k nám přidají stovky, tisíce, miliony….. lidí, kteří se už nenechají manipulovat
médii ve službách moci. Nenechají se neustále obelhávat, ovlivňovat negativní energií,
manipulovat a omezovat. Každý člověk má právo na pravdivé a necenzurované informace, má
právo mít vlastní názor, který z objektivních a pravdivých informací vyplyne.
Janičko, mluvíš mi z „duše“. Mám upřímnou radost z toho, že jsi mě tak dokonale pochopila
a jsi schopna velmi srozumitelně naši společnou pravdu šířit mezi lidmi různých schopností. Jsi
tou nejlepší učitelkou na světě, protože přesně víš, jaká slova použiješ ve vztahu k posluchači.
Pochopí tě úplně každý, kdo tě pochopit chce. Právě tato tvoje úžasná přednost spojená s krásou
těla i ducha mě přesvědčila o tom, že jsi ta pravá a jediná „tisková mluvčí“ Boha všemohoucího,
stvořitele celého vesmíru.
V kolika zemích světa žijí vyvolené duše?
Jak jsem už uvedl, nejvíce, celá jedna třetina žije v České republice, ostatní žijí po dvou
až po čtyřech v dalších 36ti zemích všech osídlených kontinentů, například v Německu,
Rakousku, Španělsku, Itálii, Švédsku, Velké Británii, Francii, USA, Kanadě, Brazílii, Mexiku,
Egyptě, Jihoafrické republice, Iráku, Izraeli, Indii, Číně, Japonsku….
Jak se o nich dozvíme?
Nemusíte se o nic vůbec starat, protože je informuje Archanděl Gabriel a už jim dal
informace o novém mesiáši, se kterým budou spolupracovat, tedy o tobě. Sami se ti ozvou
v pravou chvíli. Organizuješ svůj první seminář MLML v České republice dne 6. 4. 2003 v hotelu
Grand v Jihlavě, kde budeš poprvé předávat ucelenou informaci o našem poslání a dáš každému
účastníkovi prostor na diskusi a rozjímání. Přijedou tam lidé z různých koutů České republiky a
ze Slovenska, tedy dvou spřízněných národů, které žily více jak osmdesát let ve společném státě
Československu. Lidé v zahraničí stále chápou obě tyto rozdělené republiky jako jeden celek.
Zvláště v posledních letech s rozšiřováním Evropské unie si lidé začínají uvědomovat, že
v jednotě je síla. Koncem srpna 2003 vyjde první díl této knihy v České republice, vzápětí v Indii,
Německu a dalších zemích a tím začne i medializace našeho poslání. V následujících měsících
budeš se svými kolegy zvána na oficielní návštěvy mnoha zemí, kde budete mít možnost mluvit
osobně s významnými státníky, politiky, herci, podnikateli a podobně. Vyvrcholením bude
samozřejmě moje vystoupení v září.
Bože, příteli, všechno mi připadá jako sen a můj život je tak krásný, že už nyní říkám
lidem kolem nás, že žijeme v ráji. Může se tento sen rozplynout?
Myslím, že odpověď znáš.
Ano, záleží jen na naší důvěře a víře v tebe a v sebe. Jsem si naprosto jista, že nejde o sen,
ale skutečnost, kterou ovlivňujeme svým myšlením a hlavně jednáním, tedy DĚLÁNÍM. Znáš
tu písničku z české pohádky Princové jsou na draka, která začíná slovy: Dělání, dělání
všechny smutky zahání…..? Největším nepřítelem lidí je totiž strach. Strach způsobuje
nemoci, chudobu, neštěstí, katastrofy, války. Jenom kvůli strachu se lidé nechají manipulovat
vládami, církvemi, politickými stranami, nevěří sobě ani lidem, kteří to s nimi myslí dobře.

Janičko, řekla jsi to přesně tak, jak bych to řekl i já, Bůh. Ty a hrstka lidí na světě si tuto
jednoduchou pravdu uvědomuje a děláte všechno proto, aby lidé změnili své myšlení a tak
zachránili svou planetu před úplným zničením.
Jak dlouho bude trvat naše poslání?
Naše poslání je nikdy nekončící proces, protože není možné změnit myšlení všech lidí
najednou. Rodí se noví lidé a budou přibývat noví mistři, kteří vám pomůžou s jejich výchovou.
Až opustíš své hmotné tělo, stále budou pokračovat v našem poslání další a další lidé. Ty se znovu
narodíš na jiné planetě, která je svým vývojem a situací podobná Zemi a tam budeš opět pověřena
šířit lásku mezi lidmi.
To je nádherný úkol. Ani v nejbujnějších představách jsem si nedovedla vysnít tak
krásný život plný lásky, pomáhání lidem, zvířatům, přírodě, život v dostatku, poznávání
různých koutů světa, kultur, historických odkazů „minulosti“, možnosti setkat se
s významnými osobnostmi světa a spolupracovat s nimi na záchraně Země.
Janičko, kdybys neměla takovou představu už dávno v hlavě, nedělala pro její uskutečnění
to, co jsi už udělala, nevybral bych si tě jako mesiáše. Žila jsi celý život v souladu s naším
posláním. Stále jsi hledala a po mnoha pokusech a mnoha zklamáních jsi našla to nejdražší na
světě: LÁSKU. Toto jednoduché slovo znamená vše: Boha, sebe, lidi, zvířata, planetu,
vesmír,pravdu, radost, dostatek, štěstí, zdraví………
Mám jasnou představu o tom, jak budeme šířit lásku. Můžeš nám ale říci, kde budeme
mít naše zázemí, náš domov, kam budou chodit desítky a stovky lidí i ze zahraničí?
Ano, o tom jsme se zmínili už v úvodu. Po vydání naší knihy a zejména po 28. 9. 2003 spolu
vyzveme firmy celého světa ke spoluúčasti při budování Ráje u Prahy. Pozemky získáte díky
podpoře prezidenta a vlády České republiky za symbolickou cenu a za část peněz za tuto knihu
začnete stavět naše společné sídlo a další rodinné domy pro své příbuzné a nejbližší
spolupracovníky, kteří budou chtít bydlet blízko nás. Postupně budete budovat i infrastrukturu,
tedy obchody, školy, společenské, kulturní, sportovní a zábavní centra tak, aby žádný obyvatel
Ráje nemusel kvůli čemukoli jezdit zbytečně daleko. Podobná místa budou vyrůstat i v jiných
částech České republiky i v jiných zemích všech světadílů. Lidé budou žít v přiměřeně velkých,
účelně zařízených a ekologicky vytápěných domech, nikdo nebude trpět nedostatkem čehokoli.
K našemu Ráji se ještě vrátíme v souvislosti s dalšími tématy.

