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Z ájem o ufologii vypovídá nejen 
o „těch druhých“, kteří posel-
ství od mimozemšťanů přijímají 

a rozšiřují, ale i o naší technicky vyspělé, 
ale duchovně „hladové“ společnosti, tedy 
o nás. Na rozdíl od většiny jiných duchov-
ních tradic můžeme počátky ufologického 
myšlení určit docela přesně. Ačkoliv o ko-
munikaci s duchovními bytostmi na jiných 
planetách uvažovali již mystici, spiritisté 
a theosofové hlavně v 19. století (a v malé 
míře i v předcházejících staletích), o ufo-
logii můžeme skutečně hovořit až po roce 
1947. V červnu tohoto roku údajně spatřil 
americký obchodník Kenneth Arnold ze 
svého letadla devět světlých disků, které 
v rozhovoru s novináři nazval „talíři“.  Dal-
šími záhadnými událostmi té doby byl pád 
neobvyklého technického zařízení z oblo-
hy blízko města Roswell v Novém Mexiku 
a smrt stíhacího pilota při letecké nehodě, 
k níž došlo, když se pokoušel identifi kovat 
neznámý objekt vysoko na obloze.

Není ufolog jako ufolog
Tyto a další podobné události vzbu-
dily ve Spojených státech a postupně 

i v dalších částech 
světa mediální po-
zornost a v jejím 
důsledku i velký 
zájem o tzv. ne-
identifi kované 
létající objekty 
(UFO). Ačkoli 
takové záhadné 
události a jevy 
mohou být vysvětlovány z hlediska 
meteoro logie či s přihlédnutím k utaje-
ní zkoušek vojenských systémů v prv-
ních letech tzv. studené války, řada lidí 
předpokládá, že jsou důsledkem pů-
sobení mimozemských civilizací. Tito 
lidé utvořili svébytnou a vnitřně velmi 
různorodou subkulturu tzv. ufologů. 
Vášnivě jsou v ní diskutována taková 
témata jako únosy do kosmic kých lodí, 
jichž se mají mimozemšťané dopouštět 
za účelem zkoumání pozemšťanů anebo 
– v bulvární verzi – za účelem sexuální-
ho styku s nimi, kruhy v obilí, popř. jiné 
obrazce v jiných pozemských materiá-
lech, zmrzačení dobytka kvůli odebrání 
vzorků pozemského života apod.

Již od 50. let 20. století je možné mezi 
ufology pozorovat dvě rozdílné tenden-
ce. Jedni tíhnou k tzv. vědecké ufologii, 
tedy k více či méně vážně míněné snaze 
o kritický přístup k údajným důkazům 
existence mimozemšťanů a jejich setká-
vání s lidmi. Pozornost těchto ufologů 
je obvykle současně zaměřena také na 
další témata, která považují za záhadná, 
např. na možnosti telepatie či jasnovid-
nosti, na zá nik Atlantidy, tzv. bermudský 
troj úhelník, megalitické stavby atd. Pro 
označení tohoto širo kého zájmu, živené-
ho vědeckofantastickou literaturou (kte-
rá ovšem bývá daleko spíše fan tastická 

než vědecká), se někdy s nadsázkou po-
užívá pojem „záhadologie“. Náboženské 
ufology většinou považují za blouznivce 
a za ostudu svého oboru.

Oproti „záhadologům“ věnují nábo-
ženští ufologové laické mu bádání a laic-
ké interpretaci vědeckých pozorování 
podstatně menší pozornost. Existenci 
mimozemšťanů předpokládají nikoli 
na základě vnějších znamení, považo-
vaných za důkazy, ale hlavně na zákla-
dě vnitřní zkuše nosti. Protože o exis-
tenci mimozemšťanů ani o jejich vůli 
komuniko vat s lidmi nijak nepochy bují 
a protože tuto existenci necítí potřebu 
dokazovat („důkazy“ přebírají od ji-
ných ufologů), soustředí se spíše na to, 
aby sloužili jako kontaktéři, kteří po-
selství těchto mimozemšťanů přijímají 
a předávají dalším lidem. Soubory tako-
vých poselství pak slouží jako posvátná 
písma.

Bohové jsou mimozemšťané
Mimozemšťané, s nimiž tzv. nábožen-
ští ufologové údajně telepaticky či jinak 
duchovně komu nikují, jsou (až na vý-
jimky) považováni za příslušníky mate-
riálně i duchovně vyspělejších civilizací. 

Mimozemšťané 
hovoří k lidem
Patrně většina čtenářů se prostřednictvím 
samolepky, e-mailového spamu nebo 
letáčku setkala někdy s krátkým 
sloganem „Milujeme vás a pomáháme 
vám“ a s odkazem na internetové stránky 
Vesmírných lidí nebo Andělů světla. Ačkoliv 
náboženská poselství od mimozemšťanů 
vzbuzují u mnoha lidí úsměvy, jedná se 
o fenomén, který ve světě není zdaleka tak 
okrajový, jak by se mohlo zdát
ZDENĚK VOJTÍŠEK, 
ODBORNÝ 
ASISTENT HUSITSKÉ 
TEOLOGICKÉ FAKULTY 
UK, ŠÉFREDAKTOR 
ČASOPISU DINGIR

FO
TO

: a
rc

hi
v 

au
to

ra
, w

w
w

.v
es

m
irn

i-l
id

e.
cz

Autority mezi kontaktéry
V subkultuře náboženských ufologů získali takřka všeobecné 
uznání kontaktéři  Billy Meier a Barbara Marciniaková. Švýcar 
Eduard „Billy“ Meier (*1937) tvrdí, že je v kontaktu s mimozemš-
ťany z planety Erra v hvězdokupě Plejád. Česky je možno se 
s kontakty Billyho Meiera seznámit prostřednictvím knihy, kterou 
o nich napsal Guido Moosbrugger (...a přece létají, Etna, 1993). 
Také další známá kontaktérka, Američanka Barbara Marciniako-
vá (*1948), přijímá poselství od Plejáďanů. Několik jejích knih 
vyšlo i česky. Tu nejznámější (Poslové úsvitu. Učení Plejáďanů 
sdělené obyvatelům Země) vydal podruhé v češtině nejznámější 
český kontaktér Ivo A. Benda roku 2000.

Velitel vesmírné 
fl otily Aštar Šeran
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Tajemná ufologie
Odborná ani populárně odborná literatura v češtině se zatím 
náboženskou ufologií příliš nezabývá. Něko lik stránek tomuto 
tématu věnuje Encyklopedie náboženských směrů a hnutí 
v České republice. Náboženství, církve, sekty, duchovní spo-
lečenství (Zdeněk Vojtíšek, Portál, Praha 2004) a Encyklopedie 
nových náboženství. Nová náboženská hnutí, sekty a alterna-
tivní spiritualita, (Christopher Partridge (ed.), Knižní klub 2006). 
Standardním úvodem do problematiky je v angličtině kniha UFO 
Religions, (Christopher Partridge (ed.), Routledge 2003). 

Primárním informačním zdrojem o českých „světelných pra-
covnících“ je jejich internetová prezentace, dostupná na adrese 
http://andele-svetla.cz. Zdá se, že spolehlivé nezávislé informa-
ce o společenství kolem Iva A. Bendy přináší česká Wikipedie 
v hesle „Vesmírní lidé“.

Vůči pozemšťanům se ocitají v roli rád-
ců, strážců či znepokojených varovatelů 
před zemskými katastrofami. Plní tak 
odvě kou úlohu andělů, nanebe vzatých 
duchovních mistrů, božských sestou-
pení (avatarů), mesiáš ských po stav i sa-
mých božstev a bohů. Nábo ženští ufo-
logové ostatně mimozemšťany s těmito 
duchovními bytostmi obvykle přímo 
ztotožňují. Odpověď na otázky zla pak 
nacházejí v předpokla du existence tzv. 
negativních mimozemšťanů nebo dal-
ších bytostí, které lidem škodí.

Prostřednictvím kontaktů s mimo-
zemšťany vznikla za téměř šedesát let 
náboženské ufologie obrovská „poklad-
nice“ sdílených „vědomostí“ o mimo-
zemských bytostech, jejich jménech, 
příbězích, vlastnostech, hierarchiích, 
posláních atd. Část těchto „znalostí“ 
má globální pova hu v tom smyslu, že 
jsou přijímány a potvrzovány na mno-
ha místech planety. Takovou glo bální 
postavou je např. Aštar, poprvé údajně 
kontaktovaný roku 1962. Zároveň se 
ovšem vyvíjejí i lokální ufologické tra-
dice, které jsou „zabarveny“ místní kul-
turou, místním hlavním náboženstvím, 
předpokladem o specifi ckém poslání 
určitého národa atd.

Jednu z největších ufologických sku-
pin tvoří raëliáni, společenství kolem 
francouzského novináře Clauda Voril-
hona (*1946). Mimozemšťan jménem 
Jahve mu údajně roku 1973 odhalil jeho 
původ (měl se narodit ze svazku mimo-
zemšťana a pozemské ženy), připo mněl 
mu jeho pravé jméno Raël i sdělil mu 
způsob vzniku různých náboženství. Je-
jich zakladatelé mají být mimozemský-
mi posly, které lidé mylně považují za 
bohy. Raël má být posledním takovým 
poslem. Přišel v „apokalyptické době“, 

kdy lidstvo má být již natolik vyspělé, 
aby přijalo fakt, že žádní bohové neexis-
tují. Pokud lidstvo toto poselství přijme, 
mimo zemšťané se sejdou s pozemskými 
politickými vůdci a pomohou lidstvu 
vyhnout se katastro fi ckým událos tem, 
které by si jinak v této době způsobilo. 

Raëliánské hnutí si několikrát vyslou-
žilo mediální pozornost, a to např. vytr-
valou snahou vybudovat velvyslanectví 
mimozemšťa nů na území Státu Izrael. Na 
začátku 3. tisíciletí získalo hnutí značnou 
mediální pozornost opakovaným tvrze-
ním, že v laboratořích jeho přidružené 
společnosti Clonaid byl úspěšně dokon-
čen proces klonování člověka.

Planetární vzestup 
a planetární apokalypsa
Globální povahu mají také ucelené před-
stavy o lid ském určení a budoucnosti 
planety Země. Zdá se, že pouze menšinu 
náboženských ufologů je možné ozna-
čit za optimisty, pro něž mimozemské 
bytosti znamenají především naději 
na duchovní pokrok lidstva na Zemi. 
Prostřed nictvím duchovních technik 
a s přispěním těchto bytostí se pokouše-
jí pracovat pro pokrok lidstva k „vyš ším 
stupňům“ duchovního života. 

Daleko silnější hlas mezi ufology 
mají ovšem pesimisté, kteří od mimo-
zemšťanů přijímají především varování, 
že planeta Země je fatálně ohrožena ne-
správným chováním lidí, jež se projevuje 
jejich „hrubými vibracemi“. Pro první 
ufology byly důkazem vážnosti situace 
jaderné zbraně, v po sledních desetiletích 
je za důsledek „hrubých vibrací“ považo-
ván především stav životního prostředí. 
Ohrožení ze strany lidí se planeta Země 
musí bránit tím, co lidé pak vnímají jako 
přírodní katastrofy. Pokud se chování 

Roku 1997 byly k Zemi vyslány dvě fl otily 
Plejáďanů o stotisících kosmických lodí, 
jimž velí mimozemšťané Aštar Šeran a Ptaah

Spirála 
duchovní cesty 

od hrubých vibrací 
po převibrování do 
vyšší dimenze

Obálka prvního dílu Rozhovorů 
s poučením od mých přátel 

z vesmíru s portrétem milujícího 
mimozemšťana Aštara Šerana
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lidí zcela radikálně nezmění, „očišťová-
ní“ Země nabude rozměrů apokalypsy 
a lidstvo bude vyhubeno. I v tomto ka-
tastrofi ckém scénáři je ovšem naděje: 
ostatní obyvatelé vesmíru jsou stavem 
lidstva na planetě Zemi silně znepokoje-
ni a touží lidem pomoci ke změně jejich 
chování. Ti, kdo tuto pomoc přijmou, 
projdou duchovní transformací a jejich 
„vibrace“ budou natolik „jemné“, že bu-
dou moci být zachráněni před apokalyp-
tickými událostmi v kosmických lodích 
a případně i přeneseni na jiné planety. 
Představu duchovní transformace do 
dokonalého stavu obvykle provázejí de-
tailní představy dokonalých technologií, 
které mají být po začleně ní do vyspělých 
civilizací k dispozici.

„Světelní pracovníci“ 
v Česku
Zatímco společenství náboženských ufo-
logů jsou ve světě stovky, u nás se zatím 
na veřejnosti úspěšně pro jevila pouze 
jediná iniciativa. Její hlavní postavou je 
ing. Ivo A. Benda (*1961), který v době 
svých prvních kontaktů roku 1997 pra-
coval v podniku Škoda v Mladé Bole-
slavi. Ačkoli on a jemu blízcí kontaktéři 
se prezentují jako „světelní pracovníci“, 
jejich okolí je často označuje jako „ves-
mírné lidi“ nebo „anděle světla“ podle 
dvou názvů roz sáhlých a hojně propago-
vaných internetových stránek.

Prvních 378 zpráv od vesmírných lidí 
zveřejnil Ivo A. Benda se svou tehdejší 
spolupracovnicí Miloslavou Drskovou 

roku 1998 v kroužkové vazbě pod ná-
zvem „Rozhovory s poučením od mých 
přátel z vesmíru“. Svazků se stejným ná-
zvem a v různé úpravě postupně vyšlo 
ještě deset, ale hlavním komunikačním 
kanálem Bendova společenství se zájem-
ci o jeho ufologic ké náboženství se po-
stupně staly právě zmíněné internetové 
stránky. Jsou naplněny tisíci vzkazy od 
mimozemšťanů, obrázky, videosnímky 
a dalšími materiály v několika jazycích, 
takže dnes poskytují patrně nejrozsáh-
lejší prezentační materiál ze všech nábo-
ženských iniciativ u nás.

Podobnou tvořivost a vynalézavost 
jako v práci s internetem projevili světel-
ní pracovníci i v dalších způsobech, jak 
poselství od mimozemšťanů rozšiřovat. 
Sám Ing. Benda vystoupil na přednáš-
kách pro veřejnost, jichž snad doposud 
bylo více než 200. Roku 1999 byly do 
domácností distribuo vány čtyři milio-
ny letáků s adresami podniků, v nichž je 
možné „Rozhovory s poučením“ okopí-
rovat, s úryvkem z Bendovy přednášky 
a novinovým výstřižkem. Později byly 
letáky aktualizovány a vydávány znovu. 
Jiné, barevné letáky jsou k dispozici na 
Bendo vých přednáškách spolu s množ-
stvím obrázků, samolepek, audiokazet, 
videokazet, CD disků a dalších materiá-
lů z produkce Bendova společenství i za-
hraničních kontaktérů.

Díky velkoryse koncipované propa-
gaci byl Ivo A. Benda mnohokrát po-
zván k rozhovorům v tištěných i elektro-
nických médiích. Zvláštní mediální 
pozornost získaly akce světelných pra-
covníků na Praž ském hradě roku 2000 
a 2001, při nichž byl k setkání s vesmír-
nými lidmi neúspěšně zván i prezi dent. 
Stejně neúspěšně se čeští a slovenští 
kontaktéři pokoušeli zprostředkovat 
setkání mimo zemšťanů se slovenským 
prezidentem. V pražské Holešovické trž-
nici bylo mezi lety 2003 a 2005 zřízeno 
Vesmírné centrum, kde byly propagační 
materiály volně k dispozici. Úspěch při 
pronikání do povědomí české společ-
nosti prokazuje nakonec i velký počet 
(přede vším studentských) akcí, které 
světelné pracovníky a jejich vesmírné 
přátele zesměšňovaly.

Flotila na záchranu Země
Základní tón poselství, která světelní 
pracovníci šíří, je varovný. Planeta Země 
je totiž podle nich pod vlivem sil tem-
na. Síly světla Galaktické konfederace 
ji ovšem chtějí prostřednictvím pově-
řených mimozemšťanů zachránit a po 
jejím „převibrování do páté dimenze“ ji 
do konfederace znovu přičlenit. Proto 
byly roku 1997 k Zemi vyslány dvě fl o-
tily Plejáďanů o sto tisících kosmic kých 
lodí, které se každého půlroku střídají 
a jimž velí mimozemšťané Aštar Šeran 
a Ptaah. Toto množství lodí s průměrem 

v řádu kilometrů a s celkovým počtem 
asi 150–200 milionů vesmírných lidí na 
palubách má zachránit asi pětinu lidstva 
z planety Země dříve, než se začne očiš-
ťovat od hrubých vibrací.

V nastoupení na duchovní cestu li-
dem brání síly temna, „negativní mi-
mozemšťané“. Nejvíce z nich je tzv. ješ-
tírků, kteří se živí strachem, což má být 

SLOVNÍČEK
Ufologie – aktivita 
lidí, kteří shromažďují, 
vyhodnocují a šíří 
informace o údajných 
setkáních s mimozemš-
ťany, jejich údajném 
působení či vzkazech 
lidstvu. Stejně jako 
„záhadologie“ je slovo 
„ufologie“ používáno 
s nadsázkou. Navzdory 
tomu, že obsahuje 
část slova „-logie“, 
se ve skutečnosti 
nejedná o vědu, ale 
o amatérskou aktivitu, 
v níž jsou jen použí-
vány vědecké pojmy 
a imitovány vědecké 
postupy. Používat 
u těchto a odvozených 
slov uvozovky by bylo 
jistě srozumitelnější, ale 
málo praktické.
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Ufologická 
náboženská hnutí 
v časopise Svět
Čtenářům Světa byla již dříve stručně 
představena dvě ufologická hnutí. 
Obě jsou ale svým způsobem výji-
mečná. Příslušníci scientologického 
hnutí (viz Svět 6/2008, str. 48) jsou 
s ufologickou naukou seznámeni až 
od vyšších stupňů hierarchie hnutí. 
Základem nauky je mýtus o kosmickém 
vládci Xenu, který vyslal na planetu 
Zemi duchovní bytosti (thetany), a ty 
už miliony let na sebe berou různá 
hmotná těla. Ve scientologickém hnutí 
(a zvláště na jeho nižších stupních) jde 
ale daleko více o laickou psychoterapii 
než o mimozemšťany. Skupina Nebes-
ká brána (viz Svět 12/2007, str. 46) 
byla naproti tomu typicky ufologická 
a typicky apokalyptická, ale její konec 
hromadnou sebevraždou 39 skalních 
příslušníků typický není. Tento tragický 
konec byl důsledkem velmi zvláštního 
vývoje společenství, nikoli důsledkem 
ufologické nauky, ani důsledkem 
používání nejmodernější komunikační 
technologie (kvůli níž bylo společenství 
nazýváno „internetovou sektou“).

Roku 2005 se setkal se 
světelnými pracovníky prezident 

Klaus. Kontaktéři s mimozemšťany 
zvláště oceňují prezidentův boj proti 
„bruselské totalitě“

Ptaah, 
láskyplný velitel 

mimozemšťanů 
z hvězdokupy Plejád
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vlastně hrubovibrační energie. Pomo cí 
ovládacích programů vytvářejí negativní 
mimozemšťané 95 % lidských myšlenek, 
ale lidé se domnívají, že tyto myšlenky 
jsou jejich vlastní. Stávají se tak loutkami 
sil temna. Celkem je v tomto loutkovém 
systému asi 92–95 % lidstva. Tito lidé 
nepotřebují žádnou zvláštní „péči“ ješ-
tírků, protože jsou ovládáni programy 
hrubých vibrací (materialismem, penězi, 
kariérou, různými požitky apod.), které 
fungují samovolně.

Náboženská ufologie spojuje motivy 
různých duchovních tradic podobně, 
jako to činila na konci 19. století Th e-
osofi cká společnost a jak to po jejím 
vzoru činí stovky dalších společenství, 
zvláště těch, která spojuje naděje na 
příchod Nového věku (New Age). Na 
straně sil světla vystupuje kromě mno-
ha jiných bytostí také Ježíš Kristus. Na 
božství této postavy se ufologové sice 
(do jisté míry) shodnou s tradičním 
křesťanstvím, nechápou ho ale jako spa-
sitele, nýbrž „jen“ jako vzor své duchov-
ní cesty. Jeho role je popsána např. v ná-

sledujícím textu, jehož jazyk je typický 
pro náboženskou ufologii. Při troše sna-
hy ho ale pochopí i ti, kdo ufology ne-
jsou: „JEŽÍŠ KRISTUS - 1. PŘÍCHOD 
NA PLANETU ZEMI. TÍMTO AK-
TEM BYLA ZAHÁJENA ELIMINA-
CE NEGATIVNÍHO STAVU V ZÓNĚ 
VYMÍSTĚNÍ A NA PLANETĚ NULA 
(TÉTO ZEMI). PRVOTNÍ STVOŘI-
TEL VŠEHO A VŠECH vzal pseudo-
tvůrcům jedno ze zfabrikovaných těl, 
aby pomocí něj jako klíčového nástroje 
mohl přicházet ke všem bytostem a tvo-
rům uvězněným v pasti negativního 
stavu z jejich vlastní pozice, jako jeden 
z nich, v tom smyslu, že se podrobil je-
jich životu, aby ho viděl a prožil, jako 

oni. A nejen to, ale hlavně, že byl scho-
pen PODROBIT SI všechny zla a lži 
z jejich vlastní pozice a změnit v SOBĚ 
všechno z jejich pseudoživota na pra-
vý pozitivní život. Uskutečněním toho 
JIM JEŽÍŠ KRISTUS VYDLÁŽDIL 
CESTU, ABY UDĚLALI TO STEJNÉ, 
AŽ PRO NĚ PŘIJDE ČAS KONVER-
TOVAT DO POZITIVNÍHO STAVU. 
Prostřednictvím těch zkušeností jim 
všem poskytl správné a účinné pro-
středky na dosažení tohoto nejdůležitěj-
šího cíle, vedoucího k věčnému zrušení 
negativního stavu.“

Čipová totalita místo evakuace
Podmínky kontaktu s mimozemšťany 
a nastoupení na duchovní cestu přijal 
Ivo A. Benda již roku 1998. Především 
je třeba žít láskyplným duchovním ži-
votem, milovat všechny lidi a živou 
i neživou přírodu, pomáhat lidem 
a neubližovat jiným stvořením. Vib-
rační (tedy duchovní) úroveň člověka 
zvýší to, když přestane jíst maso, ome-
zí kouření a pití alkoholu. Má se také 
vzdát přebytečného majetku, zlikvido-
vat knihy, časopisy a další média, která 
přinášejí informace o válkách, erotice 
či negativních mimozemšťanech. Také 
sledování televize a zvláště politické ho 
dění zatěžuje člověka hrubými vibrace-
mi. Vítané je naopak pozitivní myšlení. 
Předpokládá se také, že člověk na du-
chovní cestě bude šířit informace o ves-
mírných přátelích.

Myšlenkou blízké evakuace žili čeští 
kontaktéři kolem Iva A. Bendy hlavně 
v letech na přelomu tisíciletí (poslední 
naléhavé očekávání evakuace zachy-
til autor tohoto článku v roce 2005). 

Tehdy se zdálo, že odlet na Jupiter je 
otázkou jen několika týdnů. Postupem 
doby se důraz v poselství kontaktérů ale 
posunul směrem k zápasu s negativními 
mimozemšťany, kteří nejen vytvořili 
lidská hmotná těla, ale prostřed nictvím 
čipových systémů, mobilní komunika-
ce, platebních karet a nadvlády peněz 
se pokou šejí připravit lidi o zbytky svo-
bodné vůle.

V letech nejsilnějšího očekávání 
evakuace bylo kontaktérů nejvíce. Češi 
ovšem Iva A. Bendu – zdá se – zklamali. 
Mají být vnímavější a duchovnější než 
jiné národy (protože nikdy nerozpou-
tali žádnou válku) a jejich kultura 
(hlavně večerníčky, fi lmy, knihy) je 
mezi vesmírnými lidmi údajně velmi 
oblíbená. Po Bendově odstěhování do 
slovenského Martina českých kontak-
térů zbylo ale jen několik málo desí-
tek. Ufologickému náboženství se tedy 
u nás příliš nedaří. 

SERIÁL: SEKTY A NÁBOŽENSTVÍ

Seriál: Sekty a náboženství  
Tento článek je dvanáctým ze série textů o náboženstvích, 
světových hnutích, sektách a jejich duchovních vůdcích.
Svět 9/07 – Hnutí Grálu: synové Člověka
Svět 10/07 – Svědkové Jehovovi: Čekání na Armagedon
Svět 11/07 – Tajemné zednářské lóže
Svět 12/07 – Sebevražedná brána do nebe 
Svět 4/08 – Kult osobnosti Sri Chinmoye
Svět 6/08 – Scientologie: náboženství úspěchu
Svět 7–8/08 – Fa-lun-kung: růst v utrpení
Svět 11/08 – Svatyně lidu: tragédie pozemského ráje
Svět 3/09 – Osho: enfant terrible duchovního života
Svět 9/09 – Parsifal Imanuel: podivínský Mesiáš 
Svět 10/09 – Islám: když Strana brojí proti Tradici
Svět 1/10 – Mimozemšťané hovoří k lidem

V příštím čísle našeho seriálu se dočtete o návratu 
k předkřesťanským „pohanským“ náboženstvím.N
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Druhé světové 
sympozium 

o lásce pořádali 
čeští kontaktéři 
s mimozemšťany 
v září 2001 na 
Pražském hradě. 
Prezident se ho 
ale navzdory jejich 
pozvání neúčastnil

Duchovním vůdcem 
„světelných pracovníků“ u nás je 

Ivo A. Benda


