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         Lidé žijí v přesvědčení, že jako jednotlivci nemůžou nic ovlivnit. Sledují televizní zprávy o
válce v Iráku, mají stísněný pocit až strach a nenapadne je, že všemu lze zabránit, vše lze změnit.
Jak je  možné, že ty  a   hrstka lidí  kolem si  uvědomujete,  že  jste  schopni zachránit  svět  před
katastrofou, zabránit válkám, změnit politický a ekonomický systém na světě?
        
          Dříve jsem měla stejný pocit o bezmocnosti jednotlivce cokoli ovlivnit. Až během čtení
knihy  Přátelství  s Bohem  jsem  si  doslova  vzpomněla,  že  člověk  svými  myšlenkami  mění
nejenom svou budoucnost, ale i budoucnost lidí kolem sebe. Pak je jedno, jestli mění pouze
život své rodiny, nebo zachraňuje Zemi. Postup je stejný. Až si alespoň 5 % lidí uvědomí tuto
jednoduchou pravdu, život na této krásné planetě bude jednodušší a příjemnější.

           Budeme se teď podrobněji zabývat způsobem šíření našich myšlenek. Neale už začal před
devíti lety, když vyšla první kniha Hovory s Bohem. Pořádal přednášky a kurzy, jezdil nejdříve po
Spojených státech, později i do zahraničí a hovořil před desítkami až stovkami lidí. Jeho práce je
velmi záslužná a připravil ostatním dobrý start. Věděl, že si zvolím mesiáše z České republiky,
kterého pověřím koordinací a řízením lidí, spolupracujících na našem poslání. Nyní už zná i tvoje
jméno a těší na spolupráci s tebou. Ví, že máš bohaté zkušenosti se systémem MLM, jsi učitelka,
podnikatelka  a  krásná žena.  Nyní  přebíráš  jako nejvyšší  sponzor  „velení“,  už   ses  obklopila
několika schopnými lidmi, kteří nám uvěřili a vytváříš svoji a mou první linii. Učíš své žáky, jako
kdysi Ježíš, aby se stali mistry. Řekni mi, jakým způsobem to děláš?

         Nejdříve jsem o našem poslání  mluvila s jednotlivými lidmi,  které dobře znám a
předpokládala jsem, že mi uvěří. Od začátku mi bylo jasné, že v momentě, kdy promluvím o
poslání před velkým davem neznámých lidí, ohrozím tím věrohodnost celé věci. Většina lidí by
si  myslela,  že  jsem se  zbláznila,  že  se  snažím  je  přesvědčovat  o  něčem,  s čím  „nemohou
souhlasit“,  protože:  co  by  si  o  nich  pomysleli  jejich  příbuzní,  přátelé,  nedejbože  jejich
nadřízení!!!!! Lásku, ústřední myšlenku poslání šířím tak, jak jsem zvyklá, tedy nenásilně,
nejdříve  mezi  známými,  příbuznými,  kamarády.  Hovořím  klidně,  nehádám  se,  pouze
vysvětluji, doporučuji vhodnou literaturu. Když mám pocit, že má někdo jiný názor, nechám
mu dost času, aby ho změnil, neboť za několik málo měsíců už bude daleko více důkazů o
tom, že mluvím pravdu. O poslání mluvím pouze ve vhodný okamžik, abych nerušila jiná
témata rozhovoru. Vždy se mi zatím podařilo odhadnout, kdy, co, komu a kolik mám říci.
Vyzařuji  lásku,  pravdu a radost  ze  života.  Většinou lidé  „vycítí“,  že  to,  co slyší  a  vidí  je
v souladu a mají příjemné pocity. Poprvé jsem mluvila ne přímo o poslání, ale o širším vztahu
člověka ke zdraví, přírodě a ostatním lidem na semináři firmy Biotherapy 1. 3. 2003. Někteří
lidé  mě  poslouchali  s údivem  v očích,  většina  souhlasila  s tím,  co  říkám  a  všichni  byli
překvapeni  mým  láskyplným,  klidným  vystupováním.  Protože  jsi  mi  v průběhu  mého
vystoupení dodával boží energii, vnímavější lidé ji nejen pociťovali, ale i viděli jako růžovou



auru  kolem mé  osoby.  Poznala  jsem to  tak,  že  se  na  mě  dívali  jako  na  „zjevení“.  Další
příležitost  jsem  měla  na  semináři  léčitelů  v Srbsku  u  Karlštejna,  který  vede  jedna
z nejschopnějších léčitelek a jasnovidek a zároveň vyvolená duše Eva Cihelníková. Zúčastnila
jsem se už třetího pokračování. Postupně jsem získala informace a dovednosti v oblasti čínské
medicíny, hlavně akupunktury, o čakrách, auře, práci s kyvadlem, o minerálech a krystalech,
zpívali jsme mantry. Na začátku druhého a třetího pokračování každý účastník řekl ostatním,
co se změnilo od minulého semináře. Každý pozoroval méně či více výrazné změny v chování
k lidem, vnímání okolí, energie. Mluvila jsem poprvé před více  lidmi (bylo nás 13) o poslání.
V několika minutách jsem shrnula to nejdůležitější a potom pozorovala, jak tato nečekaná
informace „zahýbala“ s některými účastníky.  Během celého semináře jsem o poslání  před
ostatními nemluvila, tedy ne před všemi najednou, ale využívala jsem přestávek, vycházek,
oběda apod. k rozhovorům s některými jednotlivci. Nebudu dál podrobně popisovat, jakým
způsobem  šířím  naše  myšlenky,  protože  v době,  kdy  bude  vydána  tato  kniha  v České
republice,  Indii, USA, Rusku, Německu, Švýcarsku, Itálii, Mexiku atd., změní se i možnosti
šíření poslání. Přibudou rozhovory se státníky, vlivnými osobnostmi, v médiích, budu hodně
cestovat  po  světě  a  předávat  naše  myšlenky většímu počtu  lidí,  kteří  mě  budou  nejenom
poslouchat,  ale  mnozí  mě  budou  i  duplikovat.  Už  nyní  vím,  že  nejlépe  lidé  pochopí  tuto
pravdu, když ji přiblížím prostřednictvím konkrétních příkladů ze života, doplním výklad
množstvím ukázek z filmů, výtvarného umění, hudby, knih, protože jako učitelka vím, že lidé
mají většinou lepší vizuální než sluchovou paměť. Těším se na tuto nádhernou „práci“.

         Uvědomuješ si, že nebude jednoduché přesvědčit státníky, politiky, vedení korporací, které
ovládají  svými penězi celé národy a těží  z  jejich vykořisťování, že by se měli  dobrovolně,  bez
násilí vzdát své moci, svých peněz, jenom proto, že za nimi přijdeš a budeš jim vyprávět o hrozící
katastrofě? Myslíš, že ti uvěří?

         Nejde o to,  jestli  mi uvěří „hrstka“ mocipánů. Nebudu ani rozdmýchávat žádnou
revoluci. Budu s ostatními „pouze“ šířit lásku a pravdu mezi všemi lidmi bez rozdílu rasy,
náboženského přesvědčení, státní příslušnosti, vlastnictví majetku. Až bude „našich“ lidí tolik,
aby svým hlasem zvolili nové, lepší politiky, kteří změní postupně zákony, tím se začne měnit i
život  ve  všech  oblastech  lidského  konání.  Naznačím  ještě  to,  co  podrobněji  rozebereme
v následujících  kapitolách  a  dílech  této  knihy.  Když  lidé  pochopí,  že  je  možné  správnou
životosprávou prodloužit věk, že chemické „léky“ jim škodí a je lepší užívat přírodní léky a
metody léčby, budou svými nákupy ovlivňovat i trh, tedy obchodníky, ti ovlivní výrobce. Není
třeba násilí.

         Když tě tak poslouchám, říkám si: Jak je možné, že se dosud nenašel nikdo, kdo by mi
doslova  uvěřil  tak  jako  ty,  vzal  osud  lidstva  do  svých  rukou  a  naprosto  beze  strachu  začal
uskutečňovat zásadní přeměnu života lidí na celé planetě?

          Také to z dnešního pohledu nechápu. Vždyť je to jednoduché. Asi to tak vidím proto, že
jsem po celý dosavadní život nebyla lhostejná k lidem, i když to tak mohlo někdy vypadat, ale
bylo  to  jen  v důsledku  některých  obtížných  situací.  Nebyla  jsem  lhostejná  ke  zvířatům,
přírodě, stále jsem se něco nového učila, zdokonalovala jsem se jako učitelka, obchodnice,
ředitelka  firmy  i  školitelka.  Během  loňského  roku  jsem  i  díky  lidem  kolem  Biotherapy
získávala vztah k sobě a svému zdraví, protože milovat ostatní není možné, pokud nemilujeme
sami  sebe.  Nikdo nemá  rád  kritiku,  i  mě  se  dotklo,  když  mi  léčitel  Miroslav  Rychetník
z Českých Budějovic do očí  řekl,  že  se nemám ráda, neumím dýchat (přestože se jmenuji
Kyslíková), nemám žádný cíl a ukazuji lidem masku. Zamyslela jsem se sama nad sebou a
začala tuto objevenou pravdu měnit. Za  několik měsíců mi lidé, mí přátelé říkali, že jsem se
změnila, působím veselejším dojmem, je jim příjemně v mé přítomnosti. Tyto změny nastaly i
díky lásce k tobě.



             Je dobré, že jsi přiznala i to, co ti bylo nepříjemné. Lidé se v  tobě najdou a některé tyto
informace je  přimějí k  tomu, aby se ponořili sami do sebe, více naslouchali své intuici, tedy své
duši.  Ty  ses  začala  měnit  právě  proto,  že  jsi  nechala  konečně  „promluvit“  svou  duši.  Když
dostane  duše  prostor,  aby  mohla  komunikovat  s myšlením,  člověk  žije  v souladu  se  svým
posláním, přírodními zákony a zlepší se tak všechny aspekty života. Uveď příklad konkrétního
člověka, u kterého došlo k  této výrazné změně.

             Ráda. Asi rok znám Michaela Řeháka z Brna. Vždy na mě působil jako seriózní, ale
pesimistický  člověk.  Pracoval  najednou  pro  několik  firem  s různým  i  nesouvisejícím
zaměřením,  ale  nevydělával  peníze.  Byl  neustále  smutný,  měl  časté  zdravotní  problémy,
zkrátka nic se mu nedařilo podle představ. Jeho dlouholetá kolegyně mu dokonce napsala
básničku, kde je výstižný verš….chybí ti plán, chybí ti plán!!!  Po několika rozhovorech o
knihách Hovory s Bohem a našem poslání se začaly se dít ne zázraky, ale změny. Michael si
koupil 1.díl knihy Hovory s Bohem, hned se pustil do čtení a začal o této krásné knize mluvit
téměř s každým svým kamarádem a známým. Neuplynulo mnoho času a potkala jsem ho
usměvavého,  spokojeného,  bez  zdravotních  potíží,  zářil  jako  sluníčko.  Řekl  mi,  že  se  mu
začíná  trochu dařit v podnikání, uvědomil si, pro které firmy chce pracovat, aby zbytečně
neplýtval časem. Mám z jeho proměny upřímnou radost. Utvrdil mě v přesvědčení, že jsem
schopna změnit k lepšímu postupem času téměř každého. 

           Mám radost z  tvojí radosti. I já pozoruji tvé úspěchy, rostoucí odhodlání, víru ve mě a
v sebe. Oceňuji, že ses Janičko nenechala odradit tím, že někteří tví spolupracovníci a kamarádi,
kterým jsem dal  důvěru i  já,  se  od  nás  postupně odvracejí,  protože  ztrácejí  víru,  nechají  se
ovlivňovat jinými lidmi a dávají přednost honbě za penězi před šířením lásky. Přesto, že znám
tvoji odpověď, neznají ji ostatní. Řekni nám, mrzí tě tato skutečnost?

           Ano i ne. Je to součást našeho poslání, trpělivě svým chováním a činy postupně měnit
myšlení lidí. Někdy to jde rychle a snadno, většinou pomalu a méně snadno. Počítám i s  tím,
že mnoho lidí se mnou bude souhlasit, dokonce spolupracovat v mojí přítomnosti, ale jakmile
se vzdálím fyzicky, moje energie nebude působit tak silně, buď změní svůj názor,  nebo se
začnou  bát  tak  velké  zodpovědnosti  a  raději  „spadnou“  do  starých  kolejí.  Vůbec  mě  to
nepřekvapuje,  je  to  přirozené,  je  to  lidské.  Byla  bych naivní,  kdybych s tím nepočítala  a
zároveň by mě tato práce tak nebavila a neuspokojovala. Takový je život a miluji ho se vším
všudy. Miluji  i lidi, kteří „odpadnou“. Vím, že se dříve nebo později vrátí.
         
           Budeš se vracet k  lidem, kteří ti ublíží, nějak tě pomluví, nebo se zachovají jako Jidáš
k Ježíšovi?

           Ano. Jinak by naše poslání nespělo k cíli. Jsem sice člověk se svými různými náladami.
Ne vždy se mi podaří být nad věcí, smát se, radovat se a mít dobrou náladu. I já jsem občas
smutná,  pochybuji  o  tom,  jestli  se  podaří  dosáhnout  dílčího  cíle,  ale  ani  jednou  jsem
nezapochybovala, že se nám podaří  splnit cíl našeho poslání. Ani jednou jsem nepřestala věřit
ve svého nejlepšího přítele Boha, který mě nikdy, zdůrazňuji nikdy nenechal bez prostředků,
bez duševní podpory a lásky. Je pravda, že jsem občas podlehla iluzi, že mi přijdou peníze bez
mého  přičinění,  ale  vždy  jsem se  brzy  vzpamatovala  a  zařídila  vše  podle  rady  tak,  aby
potřebné peníze za konkrétní práci byly relativně včas k dispozici. Jak jsem už řekla, nejsem
překvapena tím, že někteří lidé mění své názory a tím i chování ke mně. Na jedné straně mě
pomlouvají, šíří doslova nepravdu o našem poslání, zařazují mě mezi sektáře a náboženské
fanatiky, na druhé straně se v mojí přítomnosti chovají  vstřícně, s respektem a se zájmem,
protože  si  v hloubi  duše  říkají:  co  kdyby to  všechno  byla  pravda  a  my ztratíme veškeré
výhody, které nám byly slíbeny, protože jsme nevěřili  a dokonce i  ubližovali.  Nezlobím se



vůbec na nikoho. Vím, že za několik málo měsíců zmizí pochybnosti u milionů lidí na světě,
proto se netrápím několika jednotlivci. Nikdo mi nemůže ublížit, nikdo mě nesvede z cesty,
pro všechny mám srdce otevřené a kdykoli se ke mně a mým kolegům i nynější pochybovači
mohou vrátit. Mám velkou výhodu oproti Ježíšovi: žijeme v moderní době, která umožňuje
šířit myšlenky rychlostí světla, informovat najednou miliony lidí. Nemůže se stát, že mě někdo
v tichosti  odstraní,  nebo  veřejně  ukřižuje  za  to,  že  šířím  lásku  a  společně  zachraňujeme
planetu před katastrofou. Lidé už brzy pochopí, jak jednoduché je milovat…….

         Všimla sis Janičko, že lidé, kteří se nejvíce honí za penězi a jejich „hnacím motorem“ je
strach, se vás bojí nevíce?

         Ano, bohužel i někteří moji dobří kamarádi se takto chovají. Neuvědomují si, přestože
ode mne dostali mnoho informací a rad, že strach je žene do zkázy. Vydělávají sice dost peněz,
ale je to na úkor jejich zdraví, lásky, štěstí a radosti. Oni si své peníze ani neužijí, protože
nemají čas na odpočinek, zábavu, nevědí, co je to láskyplné objetí, procházky v lese, zkrátka
přicházejí o to nejkrásnější v životě. Stěžují si, že nemůžou potkat pravou lásku, chybí jim
sex, pohlazení, něha. Přitom by stačilo uvěřit všemu, co jim říkám a změnil by se jejich život
k nepoznání.  Pokud se i bojí, je to proto, že nemají čisté svědomí a čekají trest. Kdo zná tebe,
Bože, ví velmi dobře, že netrestáš nikoho za nic. Nemám jediný důvod se na kohokoli zlobit.
Ze mě bude navždy vyzařovat jenom láska.

          Změníme téma, lásko. Jak si představuješ změnu v přístupu lidí ke zdraví, obecně ke
zdravotnictví?

           Odpradávna lidé trpěli různými nemocemi v důsledku nesprávné výživy, nedostatečné
hygieny,  špatné  životosprávy.  Zpočátku  využívali  k léčení  nemocí  a  poranění  přírodní
prostředky, např. léčivé byliny, sluneční energii, energii stromů, koupele. S rozvojem vědy se
měnil  i  způsob léčby.  Zvláště  v 19.  a  20.  století   způsobil  rychlý  vývoj v oblasti  medicíny
radikální změny v přístupu k léčení. Nastal odklon od přírodní léčby a čím dál více lidí začalo
používat chemické léky. Zlom přineslo objevení penicilinu, prvního léku na bázi antibiotik.
Zdálo se, že tento lék přinese lidstvu zázrak, vyléčí každou nemoc. Lékaři ho začali používat
k léčbě  i  banálních  onemocnění,  jako  je  nachlazení,  kašel,  lehké  záněty,  trávící  problémy
v důsledku špatné stravy a podobně. Od konce 2. světové války až do sedmdesátých let 20.
století byl penicilin spolu s dalšími antibiotiky nejčastěji užívaným lékem. Ale stalo se to, že se
některé viry a bacily staly resistentními, tedy účinek léčby byl téměř nulový. Přibývalo i lidí,
kteří  reagovali  na  podaná  antibiotika  alergickou  reakcí,  mnohdy  ohrožující  jejich  život.
Farmaceutický průmysl zareagoval na tuto skutečnost dalším vývojem a výrobou účinnějších
léků, které postupně nahrazují neúčinné. Jaký je výsledek tohoto boje s bacily a viry? To, že
lidé užívají agresivnější chemické preparáty, které mají spoustu vedlejších účinků, ničí nejen
všechny  životně  důležité  orgány  v těle,  ale  ukládají  se  v každé  buňce  a  tím  mění  její
regenerační schopnost. 

         Tady tě Janičko na chvíli přeruším. To, co říkáš je hluboká pravda. Stvořil jsem dokonalé
lidské tělo, které je schopno se při dodržení určitých podmínek samo regenerovat, omlazovat a
udržovat ve vitalitě a zdraví. Dnešní lidé si tuto skutečnost neuvědomují, nevěří tomu, že tělesná
schránka může být nesmrtelná, nebo alespoň dlouhověká. Ty jsi vzorem pro mnoho lidí, kteří
mají zájem pečovat o své zdraví, aby se dožili vysokého věku. Řekni, co všechno pro své zdraví
děláš?

          Především nedělám nic, co by lidé už neznali, nečetli, neviděli v televizi. Začnu u stravy.
V důsledku stresů v minulých letech jsem přibrala asi 15 kg váhy během dvou let. Dříve jsem
se  snažila  držet  různé  diety,  abych  nadbytečné  kilogramy  shodila,  ale  výsledek  byl



neuspokojivý a dočasný. Dnes vím, že duševní pohoda a láska jsou nejúčinnějším prostředkem
k udržení ideální váhy. Není třeba držet jakoukoli dietu, protože většina propagovaných diet
buď přímo škodí zdraví, nebo v lepším případě neúčinkuje. Navíc rychlá změna hmotnosti
tělu ubírá to nejcennější – energii. Lidské tělo funguje bezchybně pouze v případě, že všemi
sedmi čakrami, tedy energetickými kanály, proudí dostatek energie a její množství a intenzita
je vyvážené. Toto je základ zdraví. Tělo s průchodnými sedmi čakrami neonemocní, všechny
orgány  fungují  správně,  člověk  je  vitální  a  zdravý.  Vrátím  se  k dietám.  Jakákoli  dieta
narušuje vyváženost živin, které tělo potřebuje. Žádnou dietu není možné držet dlouhodobě,
proto  se  velmi  často  stává,  že  člověk,  který  přestane  držet  dietu,  velmi  rychle  ztracené
kilogramy nabere zpět. Každý má jinou ideální váhu. Jeden je hubený, druhý plnoštíhlý a
přesto jsou oba zdraví, vitální a krásní. Nejhorší je přístup některých, zejména dospívajících
dívek, které ve snaze vypadat jako modelka ohrožují svoje zdraví nejrůznějšími i drastickými
dietami. Není výjimkou, že pak onemocní psychickými nemocemi jako je mentální anorexie, či
bulimie a v důsledku toho i zemřou. Zásady správného stravování jsou velmi jednoduché a
opět chci připomenout, že to, co teď řeknu, není nic nového pod Sluncem. Jím malé porce
alespoň  4  krát  denně,  pokud  možno  pravidelně.  Vybírám  si  čerstvé  potraviny,  kde  je
minimum  chemických  látek,  protože  potraviny  bez  chemie  nelze  vždy  koupit.  Existují  4
základní  krevní  skupiny,  které  předurčují  skladbu vhodných  potravin.  Proto  není  možné
poradit každému stejně. Já mám krevní skupinu B. Lidé s touto skupinou mají předky v Asii,
zejména v Mongolsku, Číně, žili spíše jako kočovníci a tomu byla přizpůsobena i jejich strava.
Při výběru jídla nechám fungovat svou intuici, tedy chuť. Ta nejlépe ví, co tělo potřebuje, co
mu  schází.  Obecně  jím  málo  masa,  vyhýbám se,  je-li  to  možné,  vepřovému,  hovězímu  a
drůbežímu masu, dávám přednost rybám, králičímu, jehněčímu masu a zvěřině. Miluji sýry,
jogurty a ostatní mléčné výrobky, jím i vejce na různé způsoby. Chutnají mi různé cereální
směsi kromě kukuřičných lupínků, které jsou pro mě nevhodné. Z pečiva si vybírám chléb,
nejlépe celozrnný, nebo alespoň tmavší žitný a pšeničnožitný. Bílé pečivo nejím, protože mi
nijak zvlášť nechutná. Ovoce a zeleninu nemíchám dohromady, dávám přednost ovoci, které
roste v  našich zeměpisných  šířkách, tedy nejím např. citrusové plody, ale občas sním banán,
ananas, mango. Mám ráda česnek, o kterém je známo, že čistí organismus a prodlužuje věk.
Mnohým lidem sice  nevoní,  ale  na  odstranění  česnekového  dechu  existuje  řada  účinných
metod /žvýkačky bez cukru, šalvějové pastilky apod./.  Velmi důležitou součástí výživy jsou
tekutiny. Naučila jsem se pít často,  i  když nemám žízeň, postupně se z toho stala nutnost,
která  z podvědomí vysílá pokyn, abych se napila. Nápoje si vybírám podle pravidla: žádné
bublinky, tedy oxid uhličitý,  žádná chemie – barviva, konzervační látky, aromatické látky
apod.  Konkrétně  piji  čistou  vodu,  kvalitní  džusy,  čaje,   občas  trochu  černého   piva  a
červeného vína. 
         
            Mluvili jsme o stravování a pitném režimu. Co pohyb a tělesná cvičení?

             Jsem ráda, že jsi mi položil právě tuto otázku. Víš, proč mají největší úspěch firmy,
které prodávají různé typy diet, při nichž není nutné cvičit a přesto je „zaručeno“ rychlé a
pohodlné zhubnutí?

              Samozřejmě, já vím přece všechno, jsem Bůh vševědoucí, který stvořil mimo jiné i vás,
lidi. Víš to i ty?

              Hezky jsi to zařídil. Zase je to na mně. Lidé byli od pradávna zvyklí na tělesný pohyb,
protože by si při ležení těžko obstarali potravu. Hýbali se tisíce let až do 20. století,  které
přineslo  svým  prudkým  rozvojem  techniky  zjednodušení  ve  všech  oblastech  života.
Automobily, letadla, vlaky a další dopravní prostředky nahradily chůzi, jízdu na koni, na kole
a  umožňují  lidem  bez  námahy  i  nakoupit  potraviny  v hypermarketech,  dovezou  je  do
zaměstnání, kde většinou  sedí, zkrátka umožňují velmi pohodlný život s minimem pohybu.



Přibyly  i  hodiny  strávené  u  televize,  videa,  počítače,  ubývá  jakýkoli  pohyb  –  procházky,
běhání pro radost, šplhání po stromech, tanec, plavání,…… Lidé zkrátka pohodlní, ochabuje
jejich svalstvo, jsou méně pružní, tloustnou, stárnou. Vím, že to naštěstí neplatí pro všechny. I
dnes je mnoho lidí, kteří mají pohyb rádi, je jejich radostí a koníčkem. Sportují závodně nebo
rekreačně, udržují se ve výborné kondici.  Nikdy jsem nepatřila mezi aktivní sportovce, ale
pohybu jsem se  nevyhýbala.  V dobách mého působení  ve školství  jsem hrála  rekreačně a
společensky volejbal, když jsem odešla pracovat do bezpečnostní agentury, pravidelně jsem
posilovala a plavala, v létě jsem na chalupě hrála stolní tenis, v zimě jsem občas bruslila. Ráda
chodím na vycházky do lesa i po městě. Před několika týdny jsem začala cvičit „Tibeťany“,
pět  cviků  známých  už  tisíce  let  jako  prostředek  k omlazení  buněk  lidského  těla,  tedy
„zázračný recept“ na dlouhověkost a mládí. Existuje mnoho důkazů o tom, že nejde o žádný
výmysl,  ale  je  to pravda.  Lidé,  kteří  pravidelně  a poctivě  tyto nenáročné cviky provádějí
několik  let,  očividně  mládnou  i  o  desítky  let  –  např.  sedmdesátiletý  člověk  vypadá  jako
padesátiletý. Neměla bych a nechci zapomenout na nejdůležitější součást omlazovací kůry : na
sex. Ano, pravidelný sex spojený s nádherným prožitkem duševní lásky i ve vysokém věku
způsobuje  rychlejší  regeneraci  organizmu.  Stejný účinek ale  nemá sex  za  peníze,  takže…
prostitutky, neradujte se! 

            To bylo vyčerpávající – nemyslím sex, ale odpověď na mou otázku. Jak chceš naučit lidi
žít zdravě, milovat se, cvičit, zkrátka dobrovolně se dožívat vyššího věku?

             Svým příkladem. Nelze nikoho nutit, protože to vyvolává averzi a nechuť, tedy pravý
opak toho, čeho chceme dosáhnout. Až lidé uvidí, že mládnu, jsem zdravá, plná života, stanu
se matkou ve středním věku, je pravděpodobné, že zatouží být také mladí, vitální a zdraví,
tedy dlouhověcí. Pozitivní emoce jako láska, touha, radost, štěstí jsou lepším hnacím motorem
než negativní emoce: strach, žárlivost, nenávist, neláska. Až bude lidí, kteří díky změně svého
myšlení pocítí zlepšení kvality života ve všech jeho aspektech, uvěří i ti nedůvěřivější tomu, že
nejde o žádný zázrak, ale zcela přirozený důsledek působení přírodních zákonů. Ráda bych se
právě nyní zmínila o škodlivosti učení většiny církví a náboženských sekt, které mimo jiné
vedou  své  „ovečky“  k pocitu,  že  ať  dělají,  co  dělají,  stejně  nedojdou  při  Božím  soudu
k odpuštění všech hříchů, tedy nedosáhnou svého nejvyššího cíle – dostat se do Ráje. Výjimku
tvoří skupina lidí, kteří si můžou dovolit investovat své peníze do odpustků, rozuměj: darují
peníze  církvi.  Nechci  se  dotknout  církví  a  náboženských  hnutí,  které  tyto  praktiky
nepoužívají,  ale  vyjmenovat  je  všechny  není  účelné.  Podrobné  srovnání  náboženských
organizací budeme probírat v posledním dílu této knihy.

            Už jsme spolu mluvili o tom, že nejvíce „práce“ budeme mít s  lidmi, kteří se považují za
silně věřící a žijí pod vlivem církví, zejména katolických. Jak se chceš přiblížit k  těmto lidem?
Když jim řekneš pravdu o milujícím, netrestajícím a nemanipulujícím Bohu, o mně, nebudou ti
věřit,  dokonce  tě  nebudou  chtít  poslouchat  a  budou  před  tebou  a  tvými  spolupracovníky  a
proroky varovat své souvěrce.

        I když jsem nebyla vychovávána církvemi, ale jako ateista, zajímala jsem se hned po
revoluci v roce 1989 o vše, co souviselo s duchovními věcmi. Jak jsem už jednou uvedla, nikdy
jsem neměla  dobrý  pocit  z církevních  obřadů  a  rituálů,  z neustálého  zastrašování  božími
tresty.  Možná  právě  tato  skutečnost  mi  bránila  věřit  v Boha.  Naštěstí  další  zkušenosti  a
setkání  s těmi  „správnými“  lidmi  a  hlavně  četba  a  prožívání  knih  Hovory  s Bohem  mě
přivedly k mému nejlepšímu příteli a lásce, k tobě, Bože. Jedním z důležitých momentů, který
změní i myšlení některých příslušníků církví, bude vydání této knihy. Jsem připravena o ní a
nejen  o  ní  diskutovat  na  všech  úrovních,  ve  všech  médiích,  s představiteli  světského  i
církevního  života.  Jsem  připravena  na  jednání  s Papežem  Janem  Pavlem  II  i  celým
Vatikánským koncilem.  Přijme-li   církev  pravdu o  Bohu a  začne-li  ji  používat  ve  vztahu



k lidem, usnadní to náš úkol. Nepřipouštím opačný výsledek, protože pravda se dostane dříve
či později ke všem lidem na světě a v zájmu záchrany života na Zemi se může stát, že se lidé
začnou odvracet od církví, které nepochopí a budou nadále setrvávat ve lži o Bohu. 

        To znamená, že nastane podobná situace, kterou jsi popisovala v souvislosti se změnou
výroby, způsobené změnou poptávky. 

         Přesně tak. Nechceme nic měnit násilím. Kdo pochopí hned, bude šťastnější bohatší,
spokojenější a zdravější, než ten kdo pochopí později. Kdo nepochopí vůbec a bude se bránit
pravdě, bude žít ve lži, nebude sice potrestán ani zatracen, jen bude méně šťastný, bohatý a
spokojený. Tak fungují přírodní zákony, Bůh je neovlivní. Láska kvete kolem nás a už nyní
mění život  některých lidí.  Začali  jsme u sebe,  naučili  jsme se nejdříve milovat  sami sebe,
naslouchat svojí duši / intuici /,  naslouchat druhým lidem, milovat je, nesoudit je a šíříme
lásku  –  energii  s obrovským  léčivým  účinkem  na  lidskou  duši  i  tělo.  Svým  příkladem
vzájemné lásky a tolerance ukazujeme všem, že život je krásný v každém věku a každý člověk
může mít vše, po čem touží. 

         Láska je často spojována s  mládím. Jak vidíš lásku ve vyšším věku? 

         Když jsem byla patnáctiletá dospívající dívka, dali mi rodiče ve snaze o sexuální výchovu
knihu, která popisovala sexuální život v manželství. Dodnes si pamatuji, jak mě překvapila
informace, že lidé spolu dělají ty „směšné pohyby“ i ve věku nad 30 let. Třicátníci byli pro mě
už staří  a odepsaní lidé,  u kterých jsem tyto aktivity nepředpokládala.  V 17ti  letech jsem
poprvé poznala tělesnou lásku. Líbila se mi, ale necítila jsem rozkoš. Trvalo 2 roky, než jsem ji
poznala a sex byl pro mě najednou přitažlivější a krásnější. Nebudu zde podrobně popisovat
svůj intimní život, ale shrnu své pocity a poznatky v několika větách. Čím jsem byla starší a
zkušenější, tím byly  intenzivnější prožitky při sexu. 

            

        Janičko, jaké jsou tvoje názory na manželství?

         Nemohl ses mě zeptat ve vhodnější okamžik. Včera večer jsem četla třetí díl Hovorů
s Bohem, kde s Nealem rozebíráte manželství. Zaujalo mě svatební prohlášení Neala a Nancy,
ve kterém si oba milující se lidé před svědky neslibují věrnost, poslušnost a věčnou lásku až
navěky,  ale  prohlašují,  že  se  velmi  milují  a  chtějí  spolu  žít  jako  manželé.  Takto  pojaté
manželství, kde jeden od druhého nic neočekává, nic nepotřebuje a nežárlí, vydrží nejspíše
déle, než manželství chápané jako závazek. Neznamená to, že v případě, kdy jeden z manželů
pozná jiného partnera, kterého bude milovat,  nemůže dojít  k rozchodu. I to se může stát,
vždyť  život  je  změna  a  svazek  s člověkem,  který  nás  ničím  neobohacuje,  je  lepší  slušně
ukončit, než se trápit a žít v nelásce. 

         To bylo hezké, ale trochu obecné. Jak se vyvíjel tvůj názor na manželství?

          Poprvé jsem se vdávala v 19ti letech po maturitě na gymnáziu a před nástupem na
Pedagogickou  fakultu.  Můj  manžel  byl  dlouholetým přítelem mého otce,  měli  společného
koníčka  –  železniční  modelářství.  Po  roční  známosti  jsme  se  vzali.  On  pracoval  jako
strojvedoucí, vydělával slušné peníze a já studovala obor základní škola – hudební výchova.
Bydleli  jsme u mých rodičů.  Už během roku mi bylo jasné,  že spolu nebudeme žít  až do
důchodu. Lišili  jsme se v přístupu k životu a hlavně lásce. Kromě studia jsem se věnovala
zpívání ve Smíšeném sboru PF, kde jsem poznala svého druhého manžela. Náš vztah byl velmi
romantický, plný lásky a vzájemného porozumění Narodily se nám dvě děti – dcera Michala a



po čtyřech letech syn Václav. Měli jsme spokojené manželství, milovali jsme se a nikoho z nás
nenapadlo,  že by se na tomto stavu mělo něco měnit.  Učila jsem na základní škole,  vedla
pěvecké sbory a byla jsem spokojená se svým životem. Nic však nezůstává neměnné. Přišla
„sametová revoluce“ a s ní větší možnosti uplatnění. Učení mě sice bavilo, ale cítila jsem se
nevyužitá,  bez možnosti  postupu, svazovalo mě vědomí,  že něco musím. V roce 1992 jsem
využila  příležitosti  odejít  ze  školství  do  bezpečnostní  agentury.  Byla  to  pouze  přestupní
stanice, kde jsem spíš nabírala síly k „odvážnému“ kroku – podnikání. O svém podnikání
budu mluvit  později.  Tady nastal  zlom v našem dosud bezkonfliktním vztahu. Manžel  byl
zvyklý na mé pravidelné příchody domů brzy odpoledne a najednou jsem jezdila i  mimo
bydliště do jiných měst a vesnic za obchodem. Občas jsem se účastnila víkendových seminářů
a školení , tedy nebyla jsem tak často doma. Měnilo se i téma našich rozhovorů. Už to nebylo
pouze společné téma – školství a rodina, přibylo téma – podnikání, obchod. Postupně jsme se
odcizovali, až jsem cítila nedostatek lásky. Nejsem typ člověka, který rád trpí nedostatkem
čehokoli,  proto  jsem navazovala  další  vztahy.  Některé  dlouhodobě,  jiné  krátkodobě.  Stále
jsem hledala lásku a porozumění, ale nebylo to tak jednoduché. Zamilovala jsem se do muže,
o  kterém  jsem  si  myslela,  že  je  tou  pravou  životní  láskou.  Sdílel  se  mnou  i  moje  první
zkušenosti s komunikací s tebou, Bože a měla jsem pocit, že se mnou bude šířit naše poslání.
Rozhodla  jsem se,  že  se  k němu přestěhuji  do Brna,  rozvedu se  a  začnu nový život.  Čas
ukázal, že to není ten můj vyvolený životní partner. Přesto mu děkuji za to, že mi umožnil
napsat  tuto  knihu.  Vztah  s ním  byl  pro  mne  velmi  poučný  a  utvrdil  mě  v názoru,  že
manželství  by nemělo  být  závazkem,  povinností  a  pouty  pro dva milující  se  lidi.  Až tuto
pravdu pochopí více lidí, nebude tolik rozvodů. 


