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Vzhledem k tomu, že toto společenství 
je zatím veskrze neznámé a doposud 
nebylo odborně re lektováno, soustře-
ďujeme se v tomto prvním článku na 
dosavadní vývoj a hlavní prvky učení 
Kyslíkové. Vychází-
me zde primárně 
z materiálů pub-
likovaných přímo 
Janou Kyslíkovou 
a jejími nejbližšími 
spolupracovníky, 
rozhovorů s oso-
bami uvnitř skupi-
ny, kritiky5 a Janou 
Kyslíkovou osob-
ně. 6 Podrobněj-
ší analýze praktik 
a vlivů učení Jany Kyslíkové věnujeme 
v blízké době samostatný text.

Minulost Jany Kyslíkové (*1957) je 
poměrně pestrá a pohnutá. Vystudova-
la původně pedagogiku a do roku 1992 
pracovala jako učitelka základní školy. Po 
Sametové revoluci se začala zajímat o pa-
ranormální jevy, léčitelství, práci s ener-
giemi apod. Rozhodla se odejít ze školství 
a začít podnikat. Od roku 1992 působila 
v různých sférách podnikání, především 
v multi-level marketingových irmách, 
tedy pyramidových společnostech.7 Na 
přelomu tisíciletí byla ředitelkou společ-
nosti TOP 7. Tato irma provozovala 
družstevní záložnu a loterijní fond. Za 
vytunelování a podvod na akcionářích 
společnosti v hodnotě více než 23 mili-

onů korun byla Kyslíková spolu s dalšími 
dvěma společníky odsouzena Ústeckým 
krajským soudem na 7 let vězení.8 Po od-
voláních nakonec odešla pouze s podmí-
něným trestem a inančním postihem. Po 

této kauze9 obrátila 
opět svou pozor-
nost k duchovním 
naukám a produk-
tům zdravého ži-
votního stylu, které 
nejčastěji spadají 
do nabídky hnutí 
Nového věku. Své 
první příznivce 
a posluchače na-
lezla Kyslíková ješ-
tě jako prodejkyně 

biolamp společnosti Biotherapy. Během 
předváděcích setkání často mluvila 
s klienty také o duchovních věcech.10 
Od konce roku 2002 hovořila nejprve 
o přímé komunikaci s Bohem pomocí 
kyvadla a později pomocí Bohem dikto-
vaného textu.11 Pro Boha začala použí-
vat pojmenování Pán Ježíš Kristus, což 
v pojetí Kyslíkové znamená v podstatě 
nejvyšší božství, které jednou sestoupilo 
na zem v mužském těle jako Ježíš Kris-
tus a podruhé v ženském těle jako Jana 
Kyslíková.12 

V srpnu 2003 vydala Kyslíková svou 
první knihu Hovory s Bohem: S tebou 
lásko kvete láska kolem nás.13 Tato kni-
ha je inspirovaná knihou Neala Donal-
da Walshe Hovory s Bohem.14 Kyslíková 

Channeling a kontaktérství ve společenství Boží rodina

Jitka Schlichtsová

Channelingem rozumíme způsob komunikace lidí s různými bytostmi 
z duchovního světa, kdy channeler (příjemce) dostává zprávy od zdroje. 
Tím mohou být například mimozemšťané (v tom případě hovoříme 
o kontaktérství),1 andělé, nejrůznější astrální bytosti, duše zemřelých 
(a v některých případech i živých) blízkých osob nebo významných 
osobností nejrůznějších odvětví lidské činnosti, jindy samotný Bůh.2 
Od roku 2003 v Čechách a na Slovensku působí společenství násle-
dovníků Jany Kyslíkové z Ústí nad Labem. Ta o sobě říká, že je žen-
skou inkarnací Pána Ježíše Krista (PJK).3 Informace přijaté od PJK,4 
ale i dalších bytostí z vyšších dimenzí a „přátel z Multivesmíru“ jsou 
jádrem duchovního života osob, které o sobě nejčastěji hovoří jako 
o týmu Boží rodiny.

Jana Kyslíková v říjnu 2016.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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zde poprvé zveřejnila tvrzení, že je 
vyvolená 6. 3. 2004, v den svých 47. 
narozenin, porodit nového Ježíše15 
a založit satelitní město Ráj u Prahy 
pro život její komunity.16 Na 28. 9. 
2003 předpovídala zhmotnění Boha 
na Pražském hradě.17 Skupinka jejích 
následovníků se na Pražský hrad do-
stavila, ale k žádným viditelným pře-
vratným událostem nedošlo. Kyslíko-
vá tvrdila, že Bůh na místě skutečně 
promlouval skrze ni a že tím došlo 
k odhalení její božské totožnosti, ale 
přítomní jí nevěřili.18 Nesplněné oče-
kávání znamenalo dočasný útlum spo-
lečenství. Kyslíková začala psát druhý 
díl Hovorů s Bohem a dokončila ho až 
v roce 2011. Komentář k událostem 
na Pražském hradě zakončila slovy: 
„Přestože největší událost v dějinách 
lidstva – zhmotnění Boha nesplnila oče-
kávání některých lidí, neznamená to, že se 
nestal zázrak. Díky tomu lépe rozpozná-
me lidi, kteří s námi spolupracují z vlastní 
vůle, nenechají se manipulovat, fanatizo-
vat, nepřijímají každou informaci jako 
neměnné dogma.“19 

V roce 2012 Kyslíková svou činnost 
obnovila ve spojitosti s předpověďmi 
konce světa 21. 12. Vznikly webové strán-
ky www.bozirodina.cz, kde Kyslíková pu-
blikovala elektronicky oba díly svých Ho-
vorů s Bohem a v roce 2014 také nové dílo 
s názvem Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, 
Boží Rodiny.20 Zde Kyslíková navazuje 
na dílo Petra D. Francucha, duchovního 

swedenborgiánské Nové církve, s ná-
zvem Nové Zjevení Pána Ježíše Krista.21 
Původně předpovídaný porod nového 
Ježíše je zde úplně přeznačen v božský 
původ samotné Kyslíkové a duchovní 
podobu jejího těhotenství.22 

Zatímco v první knize svých Hovorů 
s Bohem hovoří Kyslíková hlavně o ja-
kési spíše utopické představě zdravější, 
svobodnější a šťastnější společnosti na 
základě nového společenského zřízení, 
kterému říká multi-level marketing lásky 
(MLML) a osobního vztahu každého jed-
notlivce s Bohem, v Novém zjevení Pána 
Ježíše Krista, Boží rodiny, získává její uče-
ní zcela jiný charakter. Je zde patrné silné 

ovlivnění především tzv. náboženskou 
ufologií a to hlavně kontaktérstvím 
vesmírných lidí zastoupeným Ivem 
Bendou. Důraz je v této knize kladen 
na všudypřítomné konspirace kolem 
nás a láskyplnou pomoc vesmírných 
lidí, kteří jsou na vyšším stupni vý-
voje a chtějí pomoci zachránit lidstvo 
na Zemi. Rovněž významným prvkem 
jejího učení je také milenialismus ve 
své progresivní formě, která staví na 
stále probíhajícím boji dobra se zlem, 
druhém příchodu Krista na zemi 
v podobě Kyslíkové, rozdělení lidstva 
a transformaci lidstva a celé planety 
Země na vyšší úroveň. Můžeme tedy 
říci, že učení Jany Kyslíkové v sobě 
kombinuje různé prvky hnutí nového 
věku, channeling, náboženskou ufo-
logii včetně kontaktérství, křesťan-

skou mystiku, progresivní milenialismus 
a konspirační teorie.

Celé společenství kolem Kyslíkové je 
aktuálně zcela neformálního charakteru 
a je velmi proměnlivé. Ústřední postavou 
s výlučným postavením je, jak už bylo 
řečeno, Jana Kyslíková. Jako přímá inkar-
nace Boha – Ježíš Kristus v ženském těle 
- dostává informace přímo a výhradně 
od něj. Ve fyzickém těle Jany Kyslíkové 
vystupovala donedávna spíše jako oby-
čejná žena se svými problémy zdravot-
ními i osobními, která musí procházet 
zkouškami a také někdy dostává mylné 
informace, protože na úplnou pravdu za-
tím není připravená. V názvu zmíněnou 
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Boží rodinu pak tvoří 
Pán Ježíš Kristus (tedy 
Boží duch v mužském 
těle), Jana Kyslíková 
(Boží duch v ženském 
těle) a jejich dvojčata, 
která čekají v Duchov-
ním centru Boží rodiny 
v 5. dimenzi.23

Kolem Kyslíkové je 
skupina nejpokročilej-
ších spolupracovníků. 
Tito lidé mají být du-
chovní mistři, archan-
dělé a vesmírní lidé pů-
sobící v tělech pozemš-
ťanů. Dříve se jednalo 
o skupinu dvanácti osob 
podle dvanácti hvězd 
zmíněných v textu 12. 
kapitoly Zjevení Janova. 
Počet i jména nejbližších spolupracovní-
ků jsou obměňovány obvykle po několika 
týdnech. Neustále dochází k novým ob-
jevením a projevením „pravé“ podstaty 
toho, či onoho spolupracovníka. Tak se 
stává, že donedávna „nejbližší spolupra-
covníci v týmu Boží rodiny“ se ocitají na 
seznamu „Pseudotvůrců“ a jiní do té doby 
nepříliš významní podporovatelé začína-
jí více komunikovat s duchovním světem 
a dostávají se do užšího týmu. Komuni-
kační platformou skupiny je facebookový 
pro il Jany Kyslíkové, kde jsou pravidelně 
zveřejňována všechna aktuální sdělení. 
Letos vznikla nová webová stránka www.
svetelneinfo.cz, kam jsou postupně do-
plňovány nové texty. Nejčastěji se jedná 
o úryvky z knih Kyslíkové a Francucha, 
pasáže z biblických knih, různé básně, 
části messangerových komunikací Kys-
líkové s některým z příznivců a poselství 
přijatá spolupracovníky od duchovních 
bytostí a vesmírných lidí. Osobních se-
tkání spolupracovníků se zatím konalo 
pouze několik. Obvykle se jedná o schůz-
ky několika jednotlivců. Kyslíková se 
těchto setkání neúčastní.

Nejvýznamnější událostí poslední 
doby bylo setkání společenství 23. září 
roku 2017 na břehu rybníka u Milíčov-
ského lesa na okraji Prahy. Zde skupina 
asi padesáti osob očekávala návrat Kys-
líkové a jejích tehdy dvanácti nejbližších 
spolupracovníků z Duchovního centra 
Boží rodiny u Telosu v Duté zemi.24 Kyslí-
ková na tento den předpověděla své pře-
vibrování25 do vyšší dimenze a návrat na 
Zemi ve společnosti vesmírných lidí. Toto 

své tvrzení o převratné události opírala 
o klíčový text 12. kapitoly biblické knihy 
Zjevení Janovo.26 Proroctví se však ne-
vyplnilo. Kyslíková jen vzkázala pomocí 
služby messenger, že k převibrování ne-
došlo, je v Ústí nad Labem a na setkání se 
nedostaví z inančních důvodů.27

Od té doby se postupně mění réto-
rika Kyslíkové i jejích spolupracovníků. 
Základní argumentační linií k vysvětlení 
opakovaně nenaplněných očekávání je, 
že se jedná o zkoušky sloužící k prověře-
ní připravenosti a odhodlanosti věřících. 
Za nezpochybnitelné je považováno tvr-
zení, že všechny zkoušky i mylná tvrzení 
jsou nástrojem k naplnění dokonalého 
plánu záchrany lidstva. Nové instrukce 
jsou věřícím sdělovány prakticky každý 
den. Nezřídka si vzájemně odporují, ale 
argumentační linie dokonalosti plánu 
pomáhá tyto změny legitimizovat. Pub-
likování textů pod názvem Sdělení pána 
Ježíše Krista převzal spolupracovník, kte-
rý vystupuje pod jménem AA (archanděl) 
Michal Rafael a Kyslíková oznámila, že 
na základě přijatých informací od Pána 
Ježíše Krista se až do konečného převi-
brování nesmí s nikým stýkat ani vystu-
povat v médiích. Od té doby komunikuje 
pouze pomocí facebooku. V posledních 
týdnech roste apel na věřící k připrave-
nosti na velmi blízkou událost převibro-
vání. Ta má reprezentovat změnu z běž-
ných lidských fyzických těl na dokonalá 
krystalická těla určená pro práci ve vyš-
ších dimenzích. Tuto přeměnu nejprve 
podstoupí sama Kyslíková28 a následně 
i její nejbližší spolupracovníci. Nejdůleži-

tějším úkolem skupiny je 
aktuálně boj proti negativ-
ním silám Pseudotvůrců 
a jejich odhalování. Pseu-
dotvůrci totiž, stejně jako 
kladné duchovní bytosti, 
sídlí ve fyzických tělech 
a jsou odhalováni často 
právě v těch, kteří spole-
čenství a Janu Kyslíkovou 
osobně kritizují.29

To, co bude v dalším 
vývoji následovat, je zatím 
jen předmětem spekulací 
těch, kdo se o činnost Jany 
Kyslíkové zajímají. Spo-
lupracovníci v týmu Boží 
rodiny vítají každou no-
vou zprávu nebo instruk-
ci. Vzájemně si potvrzují 
pocit navyšování duchov-

ních vibrací na straně dobra a zároveň 
nešetří svědectvími o útocích temné stra-
ny Pseudotvůrců.30 Odpůrci Kyslíkové 
z řad příbuzných členů týmu a bývalých 
spolupracovníků se v komentářích a roz-
hovorech obávají především reakcí stou-
penců Kyslíkové na stále znovu a znovu 
odkládané naplnění slibů o blížícím se 
převibrování. Kritika často směřuje také 
k praktickým stránkám života stoupenců, 
kteří v očekávání přelomových událostí 
opomíjejí řešit své závazky a vstupují do 
kon liktů se svými blízkými.

 

Boží rodina s Vesmírnými lidmi.
Všechny fotografi e jsou z facebookového profi lu Jany Kyslíkové.

Good and Evil Fighting in the Multiverse
The article summarizes the development and main 
elements of the teachings of Czech spiritual leader Jana 
Kyslíková. She has been spreading her teachings through 
books and the Internet since 2003. Recently, she is going 
even more public. The group of her followers consists 
of approximately 40 members. Most often they call 
themselves “God‘s family team”. The teachings of Jana 
Kyslíková combine elements of the New age, Channeling, 
religious “Ufology”, Christian mysticism, progressive 
millennialism and conspiracy theories. As this group has 
not been described yet, this text is meant as the irst step 
and further analysis of the group’s activities is needed. 
  In the beginning, the article describes Jana Kys-
líková’s personal characteristics and her past. The 
milestones of her life are pointed out in relation to the 
development of her teachings and to key publications. 
The indings are based not only on books and Internet 
texts published on the group’s website, but on interviews 
as well. Jana Kyslíková, group insiders and critics have 
been interviewed to obtain a complex picture of the 
movement.
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