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Úvod

          Jmenuji se Jana Kyslíková a miluji Boha všemohoucího, Ježíše Krista, své dvě děti
Michalku a Vaška, všechny lidi, zvířata, přírodu, celou planetu Země, celý vesmír. Proč to
říkám právě v tomto pořadí? Protože jsem pochopila jako jedna z mála bytostí na Zemi, že
Bůh je opravdový přítel, můj nejlepší kamarád, stvořitel všeho, co vidíme i nevidíme svýma
nedokonalýma očima, láska, miláček, ochránce, rádce. Není diktátor, ten, co tahá za šňůrky
loutek,  trestající  soudce,  zpovědník,  rozzlobený otec a podobně.  Ježíš Kristus  je jeho syn,
který byl vyslán na Zemi , aby plnil poslání šířit mezi lidmi lásku, pravdu, radost ze života,
mír, krásu, štěstí. Před dvěma tisíci lety však nebyli lidé připraveni na tak nádherné věci a
pocity.  Poslání  Ježíše  nepochopili,  překroutili  a  vykládali  zcela  jinak,  než  měli.  Moje  děti
miluji  nejen  jako každá matka,  ale  i  protože  jsou to  mimořádně  chytré,  citlivé  a  krásné
bytosti,  které  mi  dělají  radost.  Zvířata  jsem  milovala  od  dětství  a  více  o  nich  napíšu
v následujících kapitolách. Příroda a celá planeta Země je naším domovem, bez nich bychom
my lidé nemohli žít, a proto se máme chovat a jednat tak, abychom jim neškodili. Země je
maličkou součástí vesmíru, kde jsou miliardy různých světů a téměř všude je život ať hmotný,
polohmotný či nehmotný. 

           Jak jsem se vůbec dostala k tomu, že jako druhý člověk na Zemi po Nealu Donaldu
Walschovi  píšu  Hovory  s Bohem?  Z mého  pohledu  velmi  jednoduše.  Přečetla  jsem  na
doporučení Nory Jadrné čtvrtý díl Hovorů s Bohem nazvaný Přátelství s Bohem. Bylo to o
vánocích 2002. Se zatajeným dechem jsem doslova hltala každé slovo, každou větu a měla
jsem od začátku pocit, že je to přesně to, na co jsem celý život čekala, po čem jsem toužila, co
chci dělat, jak chci žít. Během tří dnů jsem knihu nejen přečetla, ale prožila a rozhodla se, že
vše, co je tam napsáno okamžitě začnu dělat. Napadlo mě, že tuto knihu – novodobou Bibli ,
jak jsem ji pojmenovala, by měli číst všichni moji přátelé, příbuzní, známí, ale i lidé, kteří mi
v životě nejvíce ublížili. Tuto myšlenku jsem realizovala a několik výtisků jsem darovala, další
koupila a prodala, nebo doporučila. Všude, kde jsem měla možnost mluvit s lidmi, jsem šířila
boží  pravdu.  Pravda  se  stala  součástí  mého  já  a  začala  spolu  s láskou  měnit  celý  můj
dosavadní  život.  NAUČILA  JSEM  SE  KOMUNIKOVAT  S BOHEM  nejdříve  pomocí
křišťálového  kyvadla,  po  třech  týdnech  mě  tato  komunikace  připadala  příliš  pomalá  a
neefektivní,  a proto jsem se Boha zeptala,  jestli  by se mnou komunikoval prostřednictvím
písma. Zpočátku jsem psala pomalu a krasopisně jako v první třídě, po dvou dnech se psaní
zrychlilo tak, že moje motorické schopnosti nestačily božímu tempu, ale Bůh byl tak milý a
chápající,  že tempo přizpůsobil a ušil mně na míru. Po dalších dvou týdnech jsem se opět



zeptala, jestli by bylo možné komunikovat ještě rychleji a lépe, tedy telepaticky. Sotva jsem
tuto  otázku  položila,  začala  fungovat  telepatie.  Ještě  v době,  kdy  jsem s ním začala  psát,
napsal mi Bůh otázku: Kdy budeš tvořit knihu? Odpověděla jsem: V září. Bůh: Ano. Kdy
budeš tvořit knihu? Já: Zítra. Bůh: Ano. V zápětí mi napsal její název: „Hovory s Bohem:
S tebou  lásko  kvete  láska  kolem  nás“.  Byla  jsem  doslova  nadšena  nejen  tím,  že  budu
pokračovat  ve  spoluvytváření  knihy  s Bohem,  ale  i  samotným  názvem,  který  dokonale
vyjadřoval vše, co jsem cítila a stále více cítím. Mám radost z toho, že si Bůh vybral právě mě
jako spoluautorku této knihy a posla lásky , který bude šířit tento nejkrásnější cit mezi všemi
lidmi na celé planetě Země. 

         Země je tisíce let poškozována a v posledních desetiletích doslova ničena mnohými lidmi
kvůli penězům a moci, bez ohledu na to, že její zdroje nejsou nevyčerpatelné. Vlády několika
nejbohatších  států  drancují  přírodní  zdroje,  vypouštějí  do  ovzduší,  vod,  přírody  jedovaté
látky,  nešetrně  kácejí  lesy  a  pralesy,  překotně  vyrábějí  různé  nepotřebné  věci,  hromadí
odpadky, pěstují a svým lidem vnucují chemicky znehodnocené potraviny, zabíjejí své občany
kvůli  nerostným  nalezištím,  vedou  nespravedlivé  války  ve  jménu  Boha,  pravdy,  lásky,
spravedlnosti…..  O  všech  těchto  tématech  a  o  mnoha  dalších  budu  hovořit  v této  knize
s Bohem. V názvu je hlavně slovo LÁSKA a právě ta je klíčem k řešení všech problémů na
Zemi a nejen na Zemi, v celém vesmíru. 

         Děkuji Bohu za to, že nám dal šanci zachránit lidstvo a celou planetu před hrozící
katastrofou. Již před mnoha tisíci lety, mnoha staletími i mnoha lety jasnovidci předpovídali
konec  světa.  Mnohá  náboženství  i  náboženské  sekty  se  na  tento  konec  života  na  Zemi
připravují, ale málokoho napadlo, že vše se dá změnit, pokud změníme svoje myšlení. Nač
čekat na katastrofu, když jí můžeme předejít? 

Rozhodla jsem se, že spolu s dalšími lidmi vybudujeme ráj na Zemi a začali jsme právě teď.
Proč bychom měli čekat? Na co? Až budou lidé lepší, laskavější, až nebudou krást, vraždit,
podvádět, válčit? A kdy to bude? Za 100, 1000, 1 000 000 let, nebo nikdy? Ne, teď je ta pravá,
nejlepší chvíle a my už jsme začali. Ne najednou, ale pěkně od sebe a postupně. Ne revolucí,
ale evolucí. Nenásilně, mírumilovně, tou nejjednodušší a nejefektivnější metodou jakou znám
a jakou podporuje  i  můj  „kámoš“ Bůh –  systémem, který  si  úspěšně razí  cestu  v oblasti
obchodu a služeb, který je uznáván i zatracován, systémem MLM = multilevelmarketing =
víceúrovňový obchod, síťový prodej, network marketing atd. Spolu s Bohem jsme náš způsob
šíření lásky nazvali MLML = MLM lásky. Každý, kdo s námi bude spolupracovat, dostane
vzácný dar v podobě propisovací tužky se „smajlíky“, která zaručí boží ochranu celé rodině.
Kdyby si někdo takovou tužku koupil v obchodě, bude mít sice radost, ale boží ochranu v té
absolutní podobě mají pouze lidé obdarovaní námi a dalšími lidmi pověřenými Bohem. Začali
jsme náš MLML šířit na semináři firmy Biotherapy, pro kterou někteří z nás pracují. Tato
ryze  česká společnost  se  zabývá vývojem,  výrobou a distribucí  nejkvalitnějších  a  zároveň
nejlevnějších biolamp – přístrojů určených k léčbě i prevenci všech onemocnění lidského těla
a ducha pomocí polarizovaného světla. Je to jediná firma na světě, která je v současné době
pod absolutní ochranou Boha všemohoucího a certifikát nejen na tuto skutečnost, ale i další
pravdu, obdrží oba majitelé Karel Krucký a Martin Novotný dne 28. 9. 2003 v Praze. Tento
den se stane nejvýznamnějším v dosavadních dějinách celého lidstva na planetě Zemi. Bůh se
zhmotní a před médii a zraky lidí učiní několik převratných a pravdivých prohlášení, mimo
jiné oznámí druhé narození svého syna Ježíše. Praha jako hlavní město České republiky se
stane centrem vzdělání, kultury, vědy, umění, pravdy, lásky, radosti ze života. My začneme již
v letošním roce 2003 budovat satelitní město RÁJ U PRAHY, kde budeme žít a bydlet spolu
s lidmi, kteří s námi budou šířit naše poslání. Naše město bude prototypem sídliště, kde mají



lidé vše, co potřebují k životu: prostorné a světlé domy, zařízené ne luxusně ale pohodlně,
účelně,  s možností  snadno  udržitelné  hygieny,  se  zahradami,  různými  druhy  okrasných  i
ovocných  stromů  a  jiných  rostlin,  s vodopády,  jezírky,  obchodními  centry  s příjemným
prostředím,  kde  zákazníci  nebudou  „nuceni“  ke  zbytečným  nákupům,  s akvaparkem,
zábavním a sportovním centrem a podobně. Taková sídliště pak budou vyrůstat jako „houby
po dešti“ ve všech světadílech, státech a městech. 
 
Láska začala  uzdravovat  planetu  Země a my voláme všechny lidi,  kterým není  osud této
mimořádně krásné a rozmanité planety lhostejný, přidejte se k nám…………………….
Zemi hrozí v roce 2012 katastrofa nedozírných následků.


