
Jaká je vaše definice sekty? Také máte problém s rozlišováním, vědomím vlastní 

odpovědnosti a s přebíráním cizích názorů? Není nic překvapivého, že za svého současného 

stavu lidé nevědí, co si lze pod pojmem sekta představit. Buď je autor příspěvku jedním z 

většiny a tak mu nedochází, co vlastně píše, nebo naopak je jeho příspěvek čistě účelový se 

záměrem zneužít nevědomosti lidí, vecpat jim vlastní dogma a tím poškodit letitou práci pana 

Bendy. A ještě se přitom ohání citátem z Bible, aby dodal svému rafinovaně manipulativnímu 

projevu na důvěryhodnosti. Tak jak to tedy je, A nebo B? Poznámka pro chytrolíny - C 

neexistuje. 

Milí lidé, přijměte prosím toto varování, mějte se neustále na pozoru před zákeřnými 

praktikami druhé strany, která dnem i nocí usilovně bojuje proti Pravdě a Lásce všemi 

možnými způsoby, pro mnohé však těžko prohlédnutelnými. Jedním z těchto způsobů je i 

záměrné podsouvání falešných informací a vykonstruovaných pseudodůkazů prostřednictvím 

těžce ovládaných lidí. 

Skutečná sekta je celý tento současný pekelný ovládací systém zde na planetě Zemi, se všemi 

svými poskoky, přisluhovači a nohsledy. Zloděj křičí, "Chyťte zloděje!" dnes, stejně jako včera 

a většina mu to stále hltavě konzumuje i s přílohou a ještě si běží přidat. Tak vypadá lstivost 

mocných, kteří by rádi vládli světu, přitom ale neřídí ani sebe sama. To je ta faleš, přetvářka, 

pokrytectví, ovládání, pseudoživot, negativní stav. Ano, schopnost rozlišování - rozpoznávání 

pravých informací od nepravých je kumšt, kterému se tady máme učit, mimo jiné, jednomu to 

jde lépe, druhému hůře, ale zvládnout to jde, Stvořitel nikdy nikomu nenaloží něco, co by 

člověk nebyl schopen zvládnout. Často sice dlouho trvá, než se jedinec vzpamatuje a 

vypracuje, ale výsledek potom stojí za to, k radosti a prospěchu všech. Rozhodující je pozitivní 

vůle, správný směr a vytrvalost. Proto vznikly ony výjimečné stránky http://www.vesmirni-

lide.cz a www.andele-nebe.cz, aby pomohly hledajícím na cestě návratu do pravého Stvoření 

a ostatním aby pomohly si uvědomit, že je třeba urychleně začít na sobě pracovat a 

následovat duše již procitlé. Tento nezastupitelný zdroj světelných informací nemá nikde, 

znovu zdůrazňuji nikde obdoby, v tom nejlepším smyslu slova, je kompletní a pravdivý. 

Vyzývám všechny, kterým záleží na ostatních, na sobě i naší Matce Zemi, aby všemi možnými 

cestami a způsoby šířili informace na uvedených webech obsažené. Nikoliv však formou 

selektivního přebírání obsahu pro vytvoření jiných vlastních webů, takových je zde mnoho, ale 

nejlépe nevnucující formou předávání odkazů na stránky www.andele-nebe.cz všude tam, 

kam to jen jde. Tak bude zajištěno, že se k lidem dostanou nezdeformované nepřekroucené 

informace-pravdy, mající cenu života. Hodnotného života v lásce, harmonii a porozumění, 

reálně ztělesňujícího svět-ráj přítomnosti, ve kterém touží žít všichni lidé dobré vůle. Každý 

nechť si potom svobodně sám za sebe vybere, pro co se rozhodne, komu chce nadále sloužit. 

Zakládání nových webů na stejné téma by bylo jen zbytečným plýtváním energií a odváděním 

pozornosti, Amerika byla již objevena a kolo bylo již vynalezeno. Již dávno. Čas se nachýlil, 

tyto informace zde však byly v pravou chvíli. Předávání světelných informací je asi to 

nejúčinnější, co lze nyní dělat. Že je to skutečně akutně třeba, vidí každý, kdo chce, všude 

kolem. Nyní zde bohužel velmi silně působí programy druhé strany, mající za účel zatemňovat 



a nahrazovat Pravdu a blokovat informace vedoucí člověka k uvědomění si své možnosti 

volby. 

Web www.andele-nebe.cz představuje společné dílo samotného Stvořitele Prvotního všeho a 

všech, Andělů Nebe a jednoho obdivuhodného, obětavého a příkladného člověka, o kterém 

zanedlouho začne vydávat svědectví historie, historie Nové Země a Nového Věku, až se zase 

čas začne počítat od začátku. Osobně doufám, že by se pan Benda třeba mohl stát váženým 

členem Rady starších Nové Země, dle principu obvyklého ve vyspělých společenstvích na 

jiných planetách, kde tento úděl po zásluze přísluší nejvyspělejším jedincům. Všimněte si toho 

rozporu, když autor příspěvku píše o "následovnících" a že byl "jedním z nich". Nesmysl, 

nemohl být "jedním z nich", pan Benda žádné následovníky nemá, neprezentuje sebe, není 

žádnou sektou, církví ani organizací, to jsou struktury a postupy ovládačů. Následovníky mají 

a mohou mít světelné informace, které on a další pracovníci Světla šíří. Následovníci s těmito 

informacemi souhlasí a řídí se jimi v každodenním životě. Následovníci se tedy nedostávají do 

uvedeného stavu "kdo nám dá na živobytí", protože oni řeší samotnou příčinu, nikoliv 

donekonečna jen důsledky. Následovníci pozitivními životními volbami aktivně nahrazují 

vegetativní styl pseudoživota, kdy se člověk za neustálého strachu o svou materiální existenci 

bytostně soustředí jen na pouhé udržování biologických a dalších procesů svého 

zfabrikovaného těla a na uspokojování hmotných potřeb - za peníze, samozřejmě. 

Následovníky tedy může mít jedině Pán Ježíš Kristus, který k nám skrze tyto informace 

promlouvá a přeje si, abychom se už konečně změnili. Přeje si, nenařizuje. Pokud následujete 

kohokoliv nebo cokoliv jiného, je na čase nabrat jiný kurz, k cíli vede jen jedna cesta. Chtěl 

bych tímto požádat autora příspěvku, aby se pro příště zdržel jakýchkoli prohlášení na adresu 

lidí, o kterých vůbec nic neví. Zhola nic. Viz ty výrazy "obchod", "oblbování" a "podvod". Škodí 

to všem a to je špatné a smutné. Pan Ivo Aštar Benda je bytostí na vysokém stupni vývoje a z 

tohoto pohledu by se s námi vůbec nemusel zdržovat zde v bahně naší primitivní 

pseudospolečnosti stojící na vylhaných základech, mohl by žít opravdovým andělským 

životem v opravdových světech. Nicméně zde opakovaně setrvává a víš proč? Je to AKT 

LÁSKY, ta velká písmena nejsou zvolena jen tak. To píši na základě prostého poznání a 

uvědomění, nic více, nic méně. Až sám uděláš pro lidi jen desetinu toho, co dosud vykonal on, 

pak se vyjadřuj, budeš-li ještě mít co říci a budeš-li cítit tu potřebu. A to neznáš jeho předchozí 

inkarnace za stejným účelem - ano, za účelem nezištné pomoci bližním, to je to, co dělal dříve 

a dělá na plný úvazek denně i dnes. Takoví lidé jsou praví borci, na které jen tak někdo nemá. 

To píši naprosto bez emocí, s klidem v srdci. Prosím všechny nebojujte s ním - tím, co zde 

zastupuje, není vaším nepřítelem, potřebuje všestrannou podporu a ne házení klacků pod 

nohy. Obecně doporučuji obrátit pozornost od jednotlivců a soustředit svou energii raději na 

pochopení, o čem je řeč. Jsou zde s námi a po celou historii byli mnozí další lidé s posláním, 

přinášející jedno a to samé hlavní poselství a potýkající se se stejným nepochopením. Trefně 

je to vystiženo v následujícím citátu: "Mistr Ježíš učil ty samé principy lásky lidi na Zemi. 

Někteří ho poslouchali, většina ne. Soustřeďovali se na člověka jménem Ježíš a ne na to, co 

říkal. Mluvil o lásce, ale podívejte se kolem sebe a zkuste najít lásku. Většina lidí na Zemi ví o 



Ježíši, o člověku, ale většina nezná lásku, jeho odkaz." Kdo má zájem, může si přečíst celý text 

nevytržený z kontextu, jde o sdělení 788 na www.andele-nebe.cz. 

Pokud někdo nesouhlasí s informacemi na www.andele-nebe.cz, tak samozřejmě nemusí, 

jeho věc, snad si je alespoň přečetl. Přečíst a porozumět jsou ale dvě různé věci. A vycítit věc 

třetí. Jednoduchá pomůcka pro stále váhající - nikdo tady v naší realitě nemá dostatek 

pravdivých informací, intelektu a hlavně dostatek Lásky, aby byl schopen něco takového 

napsat jen tak sám ze sebe. Kdo tuto skutečnost nevnímá a necítí, toho je mi skutečně 

upřímně líto, měl by na sobě začít pracovat mnohem intenzivněji. V tomto zdroji je obsaženo 

to skutečné základní vzdělání, žádné předepsané unifikované šablony myšlení, žádné vzory 

chování a předpřipravené sady hotových názorů-programů jako na základní škole. Nejsou 

potřeba žádné externí důkazy, naslouchejte, co přichází z nitra z duchovního srdce, to je pravý 

a v určitých situacích i jediný dostupný zdroj čistých informací, na který je vždy naprostý 

spoleh. 

Prosím nesuďte a neobviňujte nikoho. Vždy předem myslete na důsledky svých výroků a 

myšlenek, jaké újmy jimi mohou být způsobeny. A nezapomínejte, že kdo se směje naposled, 

ten se směje nejlépe, a že ještě bude čemu a s kým. Kéž bychom byli všichni při tom a nikdo 

nezůstal na druhé straně. Potom všichni užasneme v údivu nad sebou sama, jací jsme tehdy 

na staré Zemi dokázali být bezcitní. Záleží jen na osobních kvalitách každého jedince, jak se 

získanými informacemi naloží. Prosím mějte neustále na mysli, že jakmile jednou staneme 

tváří v tvář Stvořiteli, již nebudou platit žádné výmluvy, již nic nepůjde vrátit zpět. 

Tento příspěvek jsem napsal, abych se pokusil alespoň částečně napravit škody pravidelně 

způsobované podobnými příspěvky, jako je ten výše uvedený. Chtěl bych věřit, že je tu již dost 

těch, kteří podobné rady nepotřebují, protože už ví - jim toto adresováno není. Snad se k 

tomuto tématu nebude třeba již vracet. To je tedy vše, přátelé, co jsem vám chtěl pro 

tentokrát sdělit, snad to někomu pomůže, protože to je podle mě ten důvod, proč by sem lidé 

měli psát - aby se vzájemně láskyplně podporovali ve vývoji duchovním, jdouce tak vstříc 

lepším zítřkům. Arnape prosím oprav mě, jestli se v něčem mýlím. 

Dokud je to ještě možné, společnými silami zachraňme, co se dá. Času zbývá už jen velmi 

málo, nemůže být a nebude do nekonečna za minutu dvanáct. 


