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          Ráda bych si s tebou pohovořila na téma náboženství. Ve světě existuje mnoho různých 
náboženských organizací, církví, sekt a hnutí. Bohužel ve většině případů se mezi sebou 
nesnášejí, vyvyšují se nad ostatní, v extrémních případech vybízejí své věrné k násilí, válkám a 
teroristickým činům. Nejproblematičtější oblastí je Blízký východ, kde spolu soupeří židovské 
náboženství – Judaismus a Islám, rozšířený mezi Araby a Palestinci. Obě strany provokují svůj 
lid k neustálým pouličním šarvátkám, pumovým atentátům, zabíjení nevinných lidí a ničení 
majetku. Sebevražedným teroristům duchovní vůdci slibují odměnu v posmrtném životě. 
S vědomostmi, které mám, jsem si ke své hrůze uvědomila, že terorista, který odpálí výbušninu 
na svém těle a zabije i desítky lidí, nebude za svůj čin nikdy potrestán, dokonce se bude jako 
duše bez těla cítit mnohem lépe. Bude vnímat pouze lásku. Co mi na to řekneš, Bože?

          Tvůj výklad je správný. Je vidět, že opravdu chápeš boží zákony, víš, jak funguje život. Je 
třeba přesvědčit lidi, aby pochopili nesmyslnost vzájemné nenávisti a zabíjení. Budujete Ráj na 
Zemi, aby se už tady lidé cítili dobře, žili v dostatku a netrpěli. Potom se nikomu nebude chtít 
předčasně ukončit svůj život ani pod slibem pohádkového života po smrti. Většina náboženství ve 
světě vychovává z  lidí poslušné a ustrašené ovce, které je snadné ovládat a které se nebouří, když 
žijí v bídě a nedůstojných podmínkách. Existují i výjimky. Mezi náboženství, které nenutí lidi, aby 
bezmyšlenkovitě přijímali dogmata a smířili se s rolí poddaných, patří Buddhismus. Je to velmi 
pokrokové náboženství, přístupné změnám, oslavující život už tady na Zemi. Vede lidi ke zdravému 
způsobu života, péči o tělo i duši, vychovává k ochraně životního prostředí, lásce ke všemu živému. 
Právě mezi buddhisty bylo a je nejvíce Mistrů – lidí, kteří žijí v souladu s přírodními zákony, 
chápou jako ty, že jste součástí CELKU. 

        Jak se vyvíjí křesťanství, zvláště jeho nejsilnější Římskokatolická církev?

         Naštěstí v posledních deseti letech díky papeži Janu Pavlu II., se ze zkostnatělé církve, která 
ztrácela důvěru věřících a neustále se potýkala s problémem propojení moderního života se 
životem církve, stává pomalu ale jistě životaschopná organizace. Vatikán je dnes předvojem změn, 
které se začínají šířit mezi ostatní dieceze a farnosti. Funguje jako první linie MLM. Proto jsi 
pozorovala o velikonocích tak markantní rozdíl mezi kázáním ve Vatikánu a Olomouci. Papež jistě 
uvítá rozhovor s  tebou i se mnou a rád si přečte naši knihu. Bude mít ještě dost času na to, aby 
urychlil změny v celé církvi a tím nám pomohl v šíření našeho poslání.

          Nebudeme se tady věnovat všem náboženským subjektům, protože by nám nestačilo 
několik knih na jejich charakteristiku a rozbor jejich pohledu na Boha. Zajímá mě ještě tvůj 
názor na sektu Svědci Jehovovi, která používá také systém MLM k šíření svých názorů. 



           Máš velmi dobrý postřeh. Jejich metody opravdu připomínají MLM, jsou velmi dobře 
organizováni. Víš, že nemám ve zvyku něco nebo někoho hodnotit, pouze konstatuji fakta. Faktem 
je, že tato sekta na jedné straně šíří lásku mezi lidmi, soustředí se na rodinu, výchovu dětí, ale na 
druhé straně vybízí své lidi, aby odmítali i v ohrožení svého života či života příbuzných transfuzi 
krve. Tvrdí, že je to proti Bohu. Já jsem nikdy nic takového nevyžadoval, protože člověk by měl 
svůj život chránit všemi dostupnými prostředky. 

          V každém náboženství se najde něco, co mi nesedí a s čím vnitřně nesouhlasím. Proto 
jsem uvítala knihy HSB a PSB, kde jsem konečně našla pravdu. Moje duše si vzpomněla na 
svůj úkol a teď žije v souznění s tělem a myslí. Je to osvobozující a nádherný pocit, který jen 
těžko vyjádřím slovy. 

           Každá kniha, kterou jsem napsal nebo napíšu s člověkem, který je ochoten mi naslouchat a 
chce spolupracovat při šíření pravdy a lásky, je neskutečně důležitá. Lidé v ní najdou to, co 
hledali, jejich duše se bude rozplývat štěstím, protože konečně uslyší, že Bůh je přítel, život a láska.
Uvěří ve mne i ti, kteří byli dosud ateisty jako ty, protože žádné náboženství jim neodpovědělo na 
základní otázky o životě. Poznají mě lépe i ti, kdo byli celý život dezinformováni církvemi a věří 
zatím v Boha, který má potřeby, trestá, soudí, vyžaduje určitý způsob života a ovládá lidi jako 
loutky. 

            Už jsme hovořili na různá témata, která souvisejí s naším cílem zachránit Zemi před 
úplným zničením. Možná, že lidé ani po přečtení této i předešlých knih neuvěří, že stojíme na 
kraji propasti.  Mají tendenci všechno zlehčovat,  myslí si, že se jich to netýká. Když už 
připustí, že je třeba něco změnit, nechtějí si pálit prsty a raději počkají, až to za ně vyřeší někdo
jiný, odvážnější – přeloženo do jejich řeči blázen. Když se to podaří a dostanou prostřednictvím
médií informaci o záchraně planety před katastrofou, z blázna se rázem stane uctívaný a 
zbožňovaný hrdina, kterého dav doslova nosí na rukou. Pokud ovšem nestačil toho blázna 
zlikvidovat ještě před dokončením úkolu.

            V současné době se lidé častěji zamýšlejí nad svým životem, nepřijímají každou informaci, 
aniž by ji zhodnotili ve vztahu k sobě. Nové století a tisíciletí přinese i díky vám mnoho pozitivních 
změn. Bude to tisíciletí návratu lidí k Bohu, tedy k lásce, přírodě, k sobě.    Lidstvo se zařadí mezi 
vyspělé společnosti ve vesmíru a konečně bude i vyzváno ke spolupráci s  jinými vesmírnými lidmi.

            Chápu, že dosud neměli vesmírní lidé žádný důvod navázat s námi spolupráci. Nejspíše 
by se dočkali agresivní reakce ze strany tzv. vyspělých zemí. Ne vlastní vinou by vyvolali další 
vlnu horečného zbrojení, protože vlády by vysvětlovaly své investice do výroby účinnějších 
zbraní nebezpečím napadení Země mimozemšťany s cílem obsadit naši planetu a zničit nebo 
podrobit její obyvatele. Už jsme mluvili o tom, jak se snaží ovlivnit pohled lidí na mimozemské 
civilizace tvůrci sci-fi (filmy Mars útočí, Den nezávislosti, Vetřelec). Vymýšlejí co nejhrůznější 
potvory, aby v lidech vyvolali strach. Těším se na okamžik, kdy dojde k mírové spolupráci 
s vesmířany, čímž se urychlí náš technický a hlavně duševní rozvoj. 

           O duševní rozvoj jde především. Úroveň techniky je na Zemi velmi dobrá a není třeba ji 
zdokonalovat rychlejším tempem. Mohlo by pak dojít k  jejímu zneužití, protože úroveň myšlení 
zdaleka není na takovém stupni, aby bylo lidstvo v bezpečí před sebou samým. Využívejte proto 
dokonalé techniky k šíření nového myšlení a vyrovnávejte tak deficit, který žene tuto civilizaci do 
záhuby. Právě teď je ta nejvhodnější doba. 

           Trochu mě mrazí v zádech, když poslouchám toto varování. Nechceme přece v lidech 
vyvolávat strach? Máme ještě čas, abychom zvládli náš úkol. Nikoho nemusíme nutit, stačí žít 
v souladu s přírodními zákony, milovat sebe a rozdávat lásku lidem kolem nás. Není to nic 



těžkého ani nepříjemného. Objetí je lepší než odstrčení, polibek je příjemnější než facka, 
laskavé slovo zahřeje více než nadávky. Neznám člověka, který by toužil po odstrkování, 
fackách a nadávkách. Máme společný zájem a ten nás dovede k cíli. 

           Co mají společného politika s náboženstvím? Jak si představuješ jejich další vývoj?

            Začnu od konce. I když vlastně žádný konec neexistuje. Od tebe vím, že ve vysoce 
vyspělých společnostech nejsou politické strany ani různé náboženské organizace, protože lidé 
jsou na takové duševní úrovni, že žijí v souladu s božími (přírodními) zákony a nepotřebují, 
aby jim kdokoli říkal, co mají dělat, jak mají žít. I tady na Zemi jednou dojde ke stejné situaci. 
Nic se nedá změnit naráz. Proto není nutné rušit politické strany a náboženské organizace, je 
třeba pouze přibližovat jejich učení a názory novému myšlení, aby byly v souladu se zájmy 
lidstva. Mezi politikou a náboženstvím není velký rozdíl. V obou případech jde především o 
ovládání lidí za účelem zisku malých skupin lidí na úkor velkých skupin. Náboženské 
organizace se během tisíců let zdokonalily v obelhávání svých věřících, zkreslily Boha, 
přetvořily ho k obrazu svému, aby upevnily svou moc nad životy milionů lidí. Politické strany 
dělají prakticky totéž, pouze většinou nepoužívají Boha, ale ohánějí se sliby o lepším životě, 
předhánějí se mezi sebou v propagaci dokonalejších a složitějších ekonomických a 
společenských modelů. Výsledkem je rostoucí počet úředníků, kteří pod záminkou zlepšení 
fungování společnosti spotřebovávají čím dál větší část z balíku prostředků. Aby se tento balík 
zvětšoval, vymýšlejí politici nové a nové daně, ožebračují hlavně zaměstnance a drobné 
živnostníky a tím se dostávají do začarovaného kruhu. Roste nespokojenost lidí, politici 
bohatnou a jejich arogance roste. Občas to vypadá, že k tomu, aby se  mohli předvádět, 
nepotřebují ani publikum – své voliče.  Naším úkolem je šířit nové myšlení mezi lidmi, využívat
každé příležitosti k rozhovorům, psát knihy, články do novin a časopisů, vyzvat lidi k veřejné 
diskuzi. Mluvit pravdu o Bohu, o situaci na Zemi, o konkrétních možnostech nápravy škod, 
které byly způsobeny dosavadním způsobem myšlení lidí.  Postupně dojde k tomu, že do 
vedoucích funkcí v politických stranách, vládách a náboženských institucích budou vybíráni a 
voleni kvalitnější lidé, kteří budou sledovat prospěch celku před svým momentálním ziskem. 
Nechci strkat všechny do jednoho pytle. Vím, že hlavně mezi církevními hodnostáři je mnoho 
těch, kteří žijí skromně, neobohacují se na úkor druhých, ale pouze šíří dogmata, kterým 
tvrdošíjně věří. V první fázi je důležité sblížit antagonistické a nesmiřitelné názory různých 
náboženství i politických směrů. Potom postupně začnou lidé chápat, že dokážou žít i bez nich. 
To je evoluce. 

         Jsem rád, že to umíš tak pěkně a srozumitelně vysvětlit. Těším se, až budeš mluvit k  tisícům 
lidí na setkáních a milionům lidí prostřednictvím televize. Budu stále s vámi a kdykoli mě požádáš,
jsem připraven podpořit tvá slova jakýmkoli způsobem, třeba i zázraky. Díky vašemu 
neochvějnému odhodlání nedopustím, aby náš záměr skončil jinak než úspěchem. Kromě reformy 
náboženství a politiky je třeba změnit i další oblasti života lidí. Vrátíme se k  tématu dlouhověkost. 
Shrň základní podmínky dlouhověkosti.

         Toto téma začíná zajímat stále více lidí. Určitě neobjevím Ameriku, protože vše o 
správném způsobu života už bylo napsáno v mnoha publikacích. Jde jen o připomenutí dávno 
známých pravidel:
1.  ke svému hmotnému tělu se chovám tak, abych mu neubližovala a nesnižovala jeho funkce
- jím pouze potraviny bez chemických látek
- poslouchám své tělo při výběru jídel
- nejím velké porce v dlouhých intervalech
- nedržím jednostranné a drastické diety
- udržuji takovou váhu, která mi vyhovuje a nezpůsobuje zdravotní problémy
- piji dostatek tekutin, zvláště nesycené vody, ovocné šťávy bez chemických přísad, čaje



- cvičím  nejlépe  denně  alespoň  15  minut,  nebo  využívám  jiných  aktivit  =  procházky,
plavání, jízdy na kole, sex….

-     žiji v hygienicky čistém, ale ne antiseptickém prostředí (nic se nemá přehánět)
- nepřetěžuji své tělo nadměrnou fyzickou zátěží
- dopřávám si dostatek odpočinku
- nekouřím tabákové výrobky, neberu halucinogenní látky, nejlépe nepiji alkohol (nebo jen

malé množství, ne tvrdý)
- předcházím vzniku nemocí pozitivním myšlením, životě v lásce
- nemoci léčím pouze přírodními způsoby a prostředky, ne chemickými „léky“
2. nechám „promlouvat“ svou duši tak, že
- „vypnu mozek“ = snažím se na nic nemyslet
- poslechnu svou intuici = první nápad, který dostanu
- denně alespoň 15 minut medituji = zavřu oči a „dívám se“ do sebe (v klidném a tichém

prostředí nebo při příjemné hudbě)
- vyhledávám příjemné zážitky
- dobíjím svou energii nejlépe v přírodě nebo vyhledám mistry reiki
3. trénuji svoji mysl tím, že
- neustále si připomínám jednotu s Bohem a všemi lidmi a dušemi ve vesmíru
- nepřipouštím  si starosti
- nemám strach z ničeho = smrti, nedostatku peněz, lásky, ….
- neznám neúspěch, každý okamžik svého života považuji za cennou zkušenost
- nenechám se ovlivňovat jinými, mám vlastní názor na všechno
- neobviňuji nikoho ze svého nepříznivého osudu, protože vím, že můj život je v mých rukou
- miluji sebe, díky tomu mohu milovat druhé
- rozdávám vše, co chci mít sama = lásku, peníze, zdraví
- uvědomuji si, že Bůh mě stvořil jako samostatně tvořící a myslící bytost
- vím, že každou utkvělou myšlenku dokážu zhmotnit
- vím, že můj pocit štěstí je stav mé mysli a není ovlivněn chováním a jednáním druhých
- vím, že láska je svoboda a naopak
- vím, že nic není jenom špatné nebo dobré
- vím, že život nemá žádný předem daný smysl, smysl mu dávám já

           Konečně někdo shrnul dohromady péči o tělo, duši a mysl. V některých knihách najdeš 
jedno, v  jiných druhé či třetí, ale nikde není vše pohromadě. Duchovní mistři se více zabývají duší,
ale často zanedbávají hmotné tělo, mnoho propagátorů zdravého životního stylu se zaměřuje 
hlavně na péči o tělo a zapomínají na duši a mysl. Člověk je však trojjediná bytost, která se skládá 
z nesmrtelné duše a mysli a z hmotného těla, jež může být za určitých okolností také nesmrtelné 
nebo alespoň dlouhověké. Až se lidé budou řídit našimi radami, budou se postupně dožívat vyššího 
a vyššího věku, nebudou trpět tolika chorobami a jednou budou žít ve svých hmotných tělech tak 
dlouho, jak si budou přát a dokud je bude takový život bavit. Když se rozhodnou ho změnit, 
jednoduše opustí své tělo a později se spojí s  jiným. 

           Zastavíme se ještě u zdraví. V některých částech světa, hlavně v Asii se rychle šíří 
nebezpečná nemoc s názvem SARS, syndrom selhání dýchacího ústrojí, která si vyžádala už 
stovky životů. Vědci a lékaři slibují, že do roka objeví lék na tuto nebezpečnou chorobu. 
V České republice sice nebyl zaznamenán žádný případ SARS, ale byla přijata preventivní 
opatření např. zlepšením evidence cestujících v letadlech, kteří k nám přilétají z různých koutů
světa. Jak se dá zabránit dalšímu šíření nebezpečných nemocí v době neomezených možností 
cestování z kontinentu na kontinent? Proč i s vývojem dokonalejších a účinnějších léků vznikají
nové nebezpečné a často nevyléčitelné nemoci, které připravují o život miliony lidí?



          Odpovím nejdříve na druhou otázku. Souvisí to se způsobem života.
Lidé natolik ničí prostředí, ve kterém žijí, svá těla, která potřebují, že

oslabují svůj imunitní systém. I ty jsi důkazem toho, že život ve
znečištěném městě, které před několika lety ještě patřilo k  těm nejhorším

v republice, oslabil tvoji imunitu natolik, že jsi trpěla mnoho let alergií na
travní pyly. Vliv na tvůj zdravotní stav měla i havárie jaderné elektrárny
v Černobylu, protože mrak s radioaktivními látkami postupně přecházel
přes větší část Evropy. Naštěstí jsi nebyla ozářena tak velkou dávkou, aby
vyvolala například rakovinu nebo jinou vážnou nemoc, ale každý neměl
takové štěstí jako ty. Tehdejší komunistická vláda zatajila dopad havárie

na zdraví lidí, takže se lidé nedozvěděli, že na následky ozáření
onemocněly nebo zemřely desítky tisíc obyvatel. Lidé jsou paradoxně

oslabováni i nadměrnou konzumací léků. Jak jsme už řekli, viry a bacily
se neustále zdokonalují a boj lékařů a vědců s nimi připomíná soupeření

policistů o dokonalejší zabezpečení majetku a zlodějů o  urychlení
překonání bezpečnostních prostředků. Vypadá to jako začarovaný kruh,

ze kterého není úniku. Řeknu ti tajemství: Na světě nevznikají nové
nemoci. Všechny nemoci už tu jsou od počátku. Věda se však vyvíjí a je

schopna je identifikovat a rozlišit. Mění se pouze rychlost šíření a reakce
v důsledku oslabení  organismu. Například je všeobecně známo, že

rakovinné buňky má v sobě každý člověk, ale jen za určitých okolností se
přemnoží a způsobí vážné onemocnění často končící smrtí. Proto se

zhoršujícím se životním prostředím, zvětšující se ozónovou dírou,
nesprávným způsobem života nevítězí lidé nad rakovinou, procento

umírajících se spíše zvyšuje a ani dokonalejší léky nedokážou tento vývoj
změnit k  lepšímu. Odpověď na obě otázky je pouze jediná: přestaňte ničit

svou planetu a tím i svá hmotná těla, žijte v souladu s přírodou a
Bohem!!!!!! 


