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            Jestli to dobře chápu, lidé, kteří se k nám přidají a budou šířit naše poslání, pocítí tvoji
lásku jinak než ostatní?

            Každý člověk bez rozdílu může pocítit moji lásku, protože miluji všechny, i ty, kteří
zůstanou negativní  nebo lhostejní.  Rozdíl  je  v  tom,  že  lidé  kolem vás  už  chápou zákonitosti
vesmíru, berou mě jako přítele a rádce a snaží se se mnou komunikovat na různé úrovni. Ne
každý je  schopen tak  intenzivní  komunikace  se  mnou jako ty,  ale  časem bude takových lidí
přibývat.  Proto  cítí  moji  lásku  v každém  okamžiku,  nepochybují  o  mé  pomoci,  věří  sobě  a
v záchranu Země. Lidé, kteří ve mně nevěří, nebo věří v Boha trestajícího a pomstychtivého, moji
lásku nevnímají, jsou zakukleni a nepřístupní. Ale vy jste schopni změnit i myšlení takových lidí.
Vyžaduje to jen trpělivost a lásku a vy jí máte nekonečně mnoho. Není nutné, aby každý z  vás
komunikoval  se  mnou.  I  člověk,  který  přijme  úlohu  milujícího  partnera,  bude  šířit  lásku  a
nenapíše knihu, nebo nebude přednášet na seminářích, je platným členem našeho MLML týmu.
Opakuji: ke stejnému cíli lze dojít různými cestami. Nenutíme nikoho, aby dělal to, co nechce, co
se mu příčí. Když  kohokoli přinutíme, aby jednal proti vlastní vůli, ztratíme jeho lásku a sami ho
opustíme, protože si ho přestaneme vážit. Přátele a partnery v  lásce si udržíme nejlépe tak, že jim
dáme svobodu rozhodování a sami se jim nebudeme přizpůsobovat  proti své vůli. 

            To znamená, že když budu chtít jet na dovolenou do Egypta a můj partner bude chtít
do  Norska  na  ryby,  nepojedeme  spolu,  aby  se   jeden  z nás  nemusel  „obětovat“  kvůli
druhému?

             Je několik možností. První: Jednou pojedete do Egypta, podruhé do Norska, oba budete
spokojeni. Druhá: Nepojedete ani do Egypta ani do Norska a najdete místo, které bude vyhovovat
oběma. Třetí: Jednomu z vás se podaří nenásilně a s  láskou změnit priority partnera tak, aby
sám pocítil chuť  jet tam, kam vy.

             Geniální! Opět jsi našel řešení na první pohled neřešitelné situace. Vidím, že lze
zvládnout každou situaci, není třeba nechat vše dojít do konfliktu, není třeba ztratit svou tvář.
I já se chci stát mistrem v komunikaci s lidmi, naučit se tolerantnosti k ostatním, přestat je
hodnotit a kritizovat, srovnávat s jinými. Jsem na dobré cestě, ale ještě nejsem dokonalá. 

            Je dobře, že si uvědomuješ některé své vlastnosti. Všechny tvoje vlastnosti jsou úžasné, jen
se  občas  projevují  ve  větší  míře  a  lidé  je  pak  vnímají  negativně.  Jsi  tak  inteligentní,  skvěle
přednášíš, dobře vypadáš, jsi laskavá a trpělivá k  lidem, jen někdy kladeš na ostatní větší nároky,
protože tě rozčiluje jejich nedokonalost, pomalejší chápání, jsi k nim kritická. Vyvoláváš v nich
pocit méněcennosti, vlastní neschopnosti. Mít nároky sám k sobě je dobré, mít nároky k druhým
je problematické, protože to vyvolává averzi a nechuť cokoli dělat, vede to až k rezignaci. Nauč



se od nikoho nic neočekávat a budeš spokojenější a šťastnější, lidé tě budou zbožňovat, protože
každý udělá to, co umí a chce a neuslyší žádné výčitky, bude vnímat jen tvoji lásku. 

            Děkuji ti za radu. Myslím to upřímně. Celý život mě provází pocit, že ti ostatní dělají
chyby a já jsem tu od toho, abych je na ně upozorňovala. Vždy jsem to myslela dobře, chtěla
jsem zdokonalit sebe i jiné a zapomínala jsem na to, že jiným to bylo nepříjemné. Po přečtení
knih  HSB  a  PSB  jsem  i  tuto  svou  vlastnost  přehodnotila  a  snažím  se  být  tolerantnější
k chybám druhých. V některých okamžicích se mi to daří, občas zapomenu. 

           Nechci tě kritizovat. Ukazuji na tvém příkladu, že i člověk, kterého jsem si vybral jako
mesiáše,  spasitele  lidstva,  má vždy co zlepšovat,  neustále  se  zdokonaluje  a umí přiznat  i  své
„chyby“. Ani Ježíš nebyl dokonalý a dělal mnoho „chyb“, které ho nakonec přivedly až na kříž.

            Tomu nerozumím. Jaké chyby máš na mysli? Copak jeho mučednická smrt na kříži
nebyla tvá vůle?

             Ne. Neměl jsem v úmyslu nechat ukřižovat své jediné dítě! Víš, že nezasahuji do dění na
žádné planetě. Ježíš se narodil už mnohokrát na různých planetách, v různých světech a i jeho
podoba se měnila. Na Zemi přijde podruhé 6. 3. 2004 jako tvůj a můj syn. Před dvěma tisíci lety
si na své poslání vzpomněl ve svých 30ti  letech. Do té doby žil jako obyčejný člověk, živil  se
tesařským řemeslem a problémy lidstva ho netrápily. Pak se jeho život změnil. Stal se z  něj posel
pravdy a lásky, zázračně uzdravoval nevyléčitelně nemocné, učil své žáky a dělal z nich mistry.
V praxi už tenkrát použil geniální systém MLM. Jeho bohulibá činnost se však nelíbila tehdejším
představitelům moci, protože viděli nebezpečí v možnosti samostatného myšlení a jednání lidí,
což by vedlo k změně poměru moci a ohrozilo to jejich postavení. Velmi dobře si uvědomili sílu
Ježíšových myšlenek a rozhodli se je navždy umlčet. Podplatili jednoho z Ježíšových apoštolů,
Jidáše a ten ho zradil. To je všeobecně známý fakt. Já, Bůh, jeho otec jsem pouze přihlížel jeho
utrpení,  protože  vím,  že  jeho duše  je  nesmrtelná  a  nebyl  důvod  zasahovat.  Stejně  by  se  nic
nezměnilo. Lidstvo tehdy nebylo připraveno, muselo projít ještě mnoha zkušenostmi, než přišla
doba, kdy opět posílám na Zemi svého jediného syna. Tentokrát ale nebude na šíření lásky sám,
bude mít tebe, milující maminku, která je již připravena plnit tento náročný úkol. Nenecháš ho
tak dlouho žít v nevědomosti, budeš ho vést, chránit a milovat, aby se už nestalo to, co předtím.
Máš všechny předpoklady k  tomu, abyste společně zachránili lidstvo před katastrofou.

          Stále  tu  opakujeme dokola:  zachráníme lidstvo a  planetu  Země před blížící  se
katastrofou. Jak lidem, kteří nám stále nevěří, dokážeme, že se opravdu blíží katastrofa?

           Zatím nemáte možnost dokázat nic. Planetka Oniprom, která má v roce 2012 narazit do
Země,  je  ještě  daleko a navíc  do poslední  chvíle  ji  žádné pozemské přístroje  nezaznamenají,
protože se pohybuje v    jiné dimenzi. Vaše technika ještě není tak vyspělá, aby dokázala objevit
jakýkoli  objekt   za  mezidimenzionální  bránou,  lidstvo  nezná  způsob  přesunu  předmětů  na
jakoukoli vzdálenost ve vesmíru. Proto jste ještě nebyli schopni objevit jiné obydlené planety ve
vesmíru. 

           To je  úžasná  informace!  Pomůžeš  nám urychlit  tyto  objevy,  abychom mohli
komunikovat s jinými bytostmi ve vesmíru?

            Ne. Nejste ještě na takové úrovni, abyste těchto informací nezneužili. Už vidím vaše
generály,  jak  dobývají  a  podmaňují  si  vyspělejší  civilizace,  zabíjejí  a  okrádají  mírumilovné
vesmírné lidi,  protože  mají  pocit,  že  jiným způsobem nelze  zbohatnout.  Až  bude úroveň vaší
společnosti taková, že přestane krást a vraždit, určitě najde způsob, jak se dostat do vzdálených
koutů vesmíru a navázat nová přátelství.



             Chápu to. Každý bohužel nemyslí a nejedná jako my. Těším se na dobu, kdy bude
možné  cestovat  vesmírem,  navštěvovat  přátele  kdekoli,  žít  beze  strachu  o  život,  milovat
všechny a být milován všemi. Až taková doba přijde, bude vůbec co zlepšovat? 

             Vždycky je co zlepšovat. Vývoj se nedá zastavit. V momentu, kdy se všechny duše  přiblíží
svou dokonalostí Bohu, tedy mně, splyneme v  jeden celek a vesmír se zhroutí do sebe. Opět dojde
k velkému třesku a vytvoření  nového vesmíru, který se  bude rozpínat  a  duše budou znovu a
znovu prožívat své životy, aby se mi přiblížily a abych já přes ně poznával sám sebe. Je to nikdy
nekončící proces. Já jsem nesmrtelný, vy jste nesmrtelní, vy jste mou součástí, jste individualizací
Boha. Máte schopnost tvořit, ale většina si tuto boží schopnost neuvědomuje. Miluji vás, protože
miluji sebe a vše, co jsem stvořil v  jediném okamžiku. To je boží pravda.

           Udivuje mě, že takový jednoduchý a srozumitelný výklad existence vesmíru není
všeobecně uznávaný, neučí se o tom ve školách, lidé se neřídí přírodními zákony a stále se
snaží vytvářet své pravdy, aby mohli zdůvodnit své počínání. Konečně jsem pochopila, proč je
v rozporu  náboženství  a  věda.  Byla  jsem  vychovávaná  jako  materialista,  souhlasila  jsem
s výkladem  vzniku  vesmíru,  nechápala  jsem,  jak  lidé  můžou  věřit  v Boha,  kterého  jim
vnucovali jako bělovlasého dědu v bílém hábitu se svatozáří nad hlavou, který podle Bible
stvořil Zemi v šesti dnech a sedmý den odpočíval. Lidstvo původně zastupoval muž jménem
Adam, z jeho žebra Bůh stvořil ženu Evu a oba pak nechal žít v Ráji. Dokonce jim zakázal jíst
ovoce ze stromu poznání, aby je tak nechal žít v nevědomosti jako hovádka. Copak jsem tomu
mohla věřit, Bože?

           Naštěstí jsi tomu nevěřila a nejsi jediná. Přibývá lidí, kteří používají rozum a intuici a
nespokojí  se  s  takovým výkladem Boha.  Pochopila  jsi,  že  tisíce  let  byli  lidé  manipulováni  a
obelháváni, aby byli poslušní, nic nechtěli a nepotřebovali a nechali se vykořisťovat mocnými,
kteří  je  utlačovali  ve  jménu  Boha.  Největších  křivd  se  dopouštěli  představitelé  církví,  vedli
náboženské války, ve jménu Boha loupili, vraždili a znásilňovali, přitom jejich jediným cílem byl
majetek a peníze. Naučili lidi stydět se za svou sexualitu, trestali je za různé „hříchy“, vyvolávali
neustále strach. Mnoho papežů, kardinálů a biskupů hlásalo celibát a sami smilnili i se svými
příbuznými, kázali chudobu, skromnost a odříkání a sami žili v přepychu, obžerství a blahobytu.
Mě představili svým ovečkám jako zrůdu, která potrestá každého, kdo se nevyzpovídá ze svých
hříchů, nekoupí si odpustky, nepřijde na mši do kostela, nebo se bude milovat před svatbou.

          Jsem ráda, že jsi jiný, než o tobě říkají „věřící“. Že jsem v tobě našla nejlepšího přítele,
lásku, nemusím se tě bát, jsi takový, jakého tě touží mít každý člověk, ale zatím tě ještě nezná.
Naším  úkolem  je  mluvit  o  tobě  pravdu.  Nejsme  žádné  ovce  jdoucí  slepě  na  porážku,
nenecháme  nikoho,  aby  srážel  naše  sebevědomí.  O velikonočních  svátcích  jsem sledovala
televizní přenos z evangelické bohoslužby v  Olomouci. Negativně na mě působila slova kněze,
který  nabádal  k pasivitě  a  odevzdanosti  a  zdůvodňoval  to  tím,  že  život  je  plný  strastí  a
neštěstí,  nečeká  nás  nic  krásného,  nejsme schopni  nic  ovlivnit,  a  proto  nám nezbývá  nic
jiného, než čekat na smrt jako vysvobození, protože teprve po smrti dojdeme klidu a spasení.
Naštěstí ne všichni představitelé církví mluví tak pesimisticky. Ve stejný den jsem ještě viděla
část bohoslužeb ve Vatikánu a dalších místech a tam jsem už slyšela slova plná lásky. Těším se
na  setkání  s papežem  Janem  Pavlem  II.,  který  už  začal  s postupnou  přeměnou  myšlení
církevních hodnostářů a „věřících“. Je to velmi inteligentní, vzdělaný a vnímavý člověk, má
pouze omezené možnosti kvůli svému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. 

           Ano, setkáte se spolu ještě do 28. 9. 2003. Bude to jistě zážitek pro všechny, protože papež
jako jeden z prvních pochopí, že to, co už dávno ví a nosí ve svém srdci, konečně někdo začne



dělat. Bude mít radost z mesiášky a jejích pomocníků, kteří mají odvahu a sílu uskutečnit jeho
sen o vybudování Ráje na Zemi. 

           Vybudovat sídlo Ráj u Prahy je mnohem jednodušší, než vytvořit Ráj v myslích lidí.
Potřebujeme jen mluvit s lidmi, šířit lásku, neustále opakovat pravdu o životě, o Bohu, až se
tato pravda stane součástí  mysli  většiny lidí.  Lidé ale  spíše  uvěří  zázraku než obyčejným
událostem, které  se dějí  v jejich každodenním životě.  Budeš nám pomáhat uskutečňovat i
zázraky?

            Největším zázrakem je to, že se konečně našel někdo, kdo nečeká, až se samo něco změní
a mění život kolem sebe s naprostou samozřejmostí, beze strachu o svou existenci. Víš, o kom teď
mluvím.  Ale  odpovím i  jinak.  Já,  Bůh jsem ještě  nikdy  v dějinách vesmíru neměl  důvod  se
zhmotnit a sestoupit na jakoukoli planetu. Teď nastal ten pravý okamžik a 28. 9. 2003 se stane
historickým dnem,  který  od  základu změní  myšlení  milionů lidí  nejen  na Zemi,  ale  v celém
vesmíru. Konečně spatří Boha i lidé, kteří ve mně nevěří, a takzvaní věřící se budou divit,  že
vypadám a mluvím jinak, než si mě představují na základě interpretací církví a náboženských
organizací. V žádném případě nebudu vypadat jako bělovlasý kmet v bílém rouše a svatozáří nad
hlavou. Nechci vás připravit o překvapení, a proto neprozradím podobu svého hmotného těla,
které můžu stvořit podle momentální chuti.  Třeba se budu podobat Arnoldu Schwarzenegrovi
nebo  Madoně.  Můžu  být  žena  i  muž.  Už  jsem  ti  říkal,  že  v dějinách  lidstva  lépe  fungoval
matriarchát než patriarchát. Muži bohužel dokázali během několika tisíc let, že se neobejdou bez
násilí a utlačování slabších, proto přichází doba, kdy působením lásky se změní i význam žen ve
společnosti. Nejde o to, aby ženy vládly mužům, ale o to, aby se obě pohlaví konečně domluvila a
přestala mezi sebou soutěžit. To nastane tehdy, až lidé pochopí smysl života, uvěří v  jednotu se
mnou, ve věčný život jako nikdy nekončící proces evoluce. 

          Moc se na tuto nádhernou událost těším. Budu mít možnost se objímat se svým
nejlepším přítelem, dívat se do jeho milujících očí, mluvit s ním nejen telepaticky ale i nahlas,
aby náš rozhovor slyšeli lidé na celém světě, protože to umožní naše vyspělá technika.

          Ano, teď jsi řekla velmi důležitou větu. Důvod, proč nastal ten správný okamžik na
uskutečnění  snu  většiny  lidí  –  změnit  svět,  aby  byl  rájem pro  všechny  a  ne  jen  pro  hrstku
vyvolených, kteří uzurpují moc díky ovlivňování většiny vyvoláváním strachu, je právě možnost
říci pravdu všem lidem najednou.

          Takovou techniku mělo lidstvo už před několika desítkami let. Neale s tebou napsal
mnoho knih, které se staly bestsellery už v posledních deseti letech. Proč právě teď?

           Všechno má svůj čas. Technika je na mnohem lepší úrovni než před třiceti lety, změnila se
i politická situace ve světě, lidé jsou lépe informováni a cenzura už není tak přísná. Mnoho lidí si
začalo uvědomovat, že nežije v souladu s přírodními zákony, že se lidstvo ocitá na kraji propasti
v důsledku negativního myšlení a chování. Knihy HSB, PSB a další, které jsem psal s Nealem,
nebo je  alespoň inspiroval  (což  není  totéž),  měly  připravit  půdu pro  mé nové  mesiáše,  kteří
uvedou do praxe všechno, co je v  těchto a dalších knihách napsáno. Vy stmelíte všechny proroky,
organizace, hnutí, sdružení, které se už mnoho let připravují na tyto změny, dáte jim potřebnou
energii,  lásku,  řád,  aby  se  podílely  na  společném poslání  šířit  prostřednictvím  MLML nové
myšlení.

           Když jsem četla Hovory s Bohem pro mladé, zaujal mě nejen tvůj přístup k mladým
lidem, k jejich každodenním problémům, ale i jazyk, kterým ses jim přizpůsobil. Nejvíce se mi
líbil závěr, kde říkáš, že lidé na Zemi právě prožívají nejzajímavější dobu v historii lidstva a
mladí lidé sem přišli proto, aby prožili její vzrušení, aby ji vytvářeli. Jak to cítíš? Nevím, jestli



mezi mladé považuješ i nás, čtyřicátníky a starší, nebo to platí jen pro dospívající mládež a
lidi do třiceti let?

           Jak to cítíš ty?

           Myšlenkami i fyzicky se cítím mladá. Proto mi při četbě této knihy připadalo, že je
adresována  i  mně.  Zajímám se  o  život  mladých  lidí,  sleduji  jejich  zájmy,  starosti,  lásky,
obdivuji  jejich  energii,  s  jakou  vyjadřují  svoji  nespokojenost  se  stavem  dnešního  světa,
odhodlání něco změnit.  Předpokládám, že MLML budeme mnohem jednodušeji  šířit  mezi
mladými  lidmi,  kteří  ještě  nejsou  tak  svázáni  konvencemi,  majetkem,  starostmi  o  rodinu
apod.,  než  mezi  staršími.  Budou lépe  chápat,  co  mají  dělat,  jak  změnit  své  myšlení,  aby
dosáhli svého i společného cíle.

           Také to tak vidím, Jani. Mladí budou vaší největší oporou. Za několik let vyroste náš syn
Ježíš  a  zapojí  se  do  MLML jako  naše  první  linie,  která  později  převezme  štafetu  a  bude
pokračovat až do svého odchodu z hmotného života.

           Na Ježíše, naše dítě a spolupracovníka samozřejmě nezapomínám. Zajímá mě, jak bude
vypadat? Bude stejný jako před dvěma tisíci lety?

           Jak se to vezme. Určitě nebude nosit plnovous a dlouhé vlasy, nebude se oblékat do
plátěného roucha. Vlastně já ani nevím, jak bude vypadat a jak se bude oblékat, to záleží jen na
genech a jeho vůli.  Předpokládám, že bude podobný matce,  tedy tobě,  protože chlapci  bývají
většinou podobní matkám a dívky otcům. Protože ty máš podobné rysy jako Panna Marie,  je
pravděpodobné, že bude Ježíšův obličej podobný tomu předchozímu. Stejně se jeho obraz měnil
celá staletí, až byl zidealizován. Ježíš, jak ho znáš ty a miliony lidí na světě,  je mnohem krásnější,
než byl ve skutečnosti. 

            Na vzhledu nezáleží, důležitá je duše. Ježíš bude od narození vyrůstat v láskyplném a
harmonickém prostředí,  bude „vědět“ o svém poslání  už v dětství,  protože mu pomůžeme
vzpomenout si na úkol, který si sám vybral, než se narodil. Když žil na Zemi poprvé, nepoznal
lásku kromě lásky mateřské. Ani v posledních třech letech života, kdy šířil víru v pravdu a
lásku  a  učil  své  mistry  novému  způsobu  myšlení,  nebyl  šťastný.  Ježíš  byl  tvým jediným
synem. Proč jsi nezplodil další děti?  

          Na Zemi i ostatní planety jsem vyslal mnoho mesiášů, kteří měli za úkol změnit myšlení a
život obyvatel, aby posunuli vývoj dopředu rychlejším tempem, ale nikdy jsem nebyl jejich otcem. 

          Určitě máš pro to vysvětlení. Řekneš nám ho?

           Není třeba můj důvod tajit. Nepovažuji za důležité, jestli je někdo můj syn nebo ne, protože
všechny bytosti ve vesmíru jsou moje děti,  jsou mojí součástí,  i  když se tak mnohdy necítí.  A
přesto je všechny miluji stejně. Chtěl jsem jednou vyzkoušet, jaké to je být rodičem. Tuto touhu
jsem uspokojil a neviděl jsem důvod tuto zkušenost opakovat. Teprve nyní nastal čas, abych všemi
dostupnými prostředky podpořil  vaše úsilí  a odhodlání zachránit  Zemi a mezi jinými využil  i
obdiv lidí k Ježíšovi, který trvá celá staletí. 

          To je geniální nápad hodný Boha. Není to vtip, ale poklona. Velice si vážím toho, že
budu  matkou  tak  slavného  a  skvělého  člověka.  Navíc  budu  ovlivňovat  jeho  vývoj  svým
chováním a jednáním, budu s ním stále v kontaktu. Budeš s Ježíšem komunikovat telepaticky
tak, jako se mnou a dalšími lidmi?



          To nezáleží na mně. Každý má možnost se mnou komunikovat. Není to nic těžkého. Máš
snad  jinou  zkušenost?  Copak  jsem tě  sám vyzval,  abys  začala  komunikovat  prostřednictvím
kyvadla, písma a telepatie? Byla jsi to ty, kdo mě požádal o   dialog. Předpokládám, že Ježíšovi
toto „tajemství“ prozradíš a on sám bude iniciátorem naší komunikace. 

           Proč se ptám na věci, které znám a beru je jako samozřejmost? Je to tím, že na chvíli
zapomenu, nebo je důležité takovou otázku položit, aby i ostatní lidé dostali odpověď?

          „B“ je správně! 

          Jo, jo, opět se v tobě ukázal vtipálek. Líbí se mi, jak dokážeš elegantně a nenásilně
obrátit vážnou věc v legraci. Co kdybys řekl další vtip?

          Přijde pán do obchodu…..

           Počkej, to jsme už slyšeli!

           Nepřerušuj mě, pokračování je jiné….Přijde pán do obchodu a říká prodavačce: Máte
čerstvou mrkev? Ne, máme jen uvadlou. Dejte mi kilo. Kolik budu platit? O deset korun víc, než
za čerstvou. Tomu nerozumím??? A kdo si myslíte, že zaplatí zvýšené náklady za uskladnění?
            
            Nevím, jestli se mám smát nebo plakat. Když si uvědomím, že celý náš svět je
postavený na hlavu, že všechno děláme obráceně: ničíme si zdraví a přitom chceme dlouho žít,
toužíme po lásce a přitom ji dusíme kvůli svým potřebám, vyvíjíme dokonalejší technologie a
zneužíváme je proti sobě, je mi smutno. 

            Už ti nemusí být smutno. Svět se začíná měnit k  lepšímu a my víme proč.  Jak se díváš na
průmyslovou výrobu ve vztahu ke skutečným potřebám lidí? S tím souvisí i přerozdělování zdrojů
na Zemi, otázka nadbytku a bídy.

            To je několik otázek, na které by se dalo odpovídat  na stovkách stran knihy. Dodržím
pravidlo: od jednoduchého ke složitému, opakování ve spirále,  což v praxi znamená, že se
vracíme k tématu, které jsme již probírali, ale na vyšší úrovni, tedy trochu složitěji než dříve.
Tuto metodu výuky znám ze školy a vím, že funguje. Při čtení knih HSB a PSB jsem byla
mimo jiné  potěšena použitím této  účinné metody ve  vašem dialogu.  Pro čtenáře  je  kniha
srozumitelná a nenudí se při četbě, protože se témata rychle střídají, stále se dozvídá něco
nového a zároveň si zopakuje to, co už jednou četl a možná i zapomněl. 
             Na první otázku odpovím příkladem: Nedávno jsem v televizi viděla humorný pořad,
kde  jeden  účinkující  popisoval  svůj  geniální  podnikatelský  záměr.  Půjčí  si  peníze  na
velkoobchod  s elektronikou,  nakoupí  zboží.  Až  bude  mít  plné  sklady,  vybuduje  další  atd.
Mezitím se domluví s kamarádem, aby část zboží na dluh odkoupil a odvezl do svého skladu.
Jediný „problém“ nastane po několika letech: zboží trochu vyjde z módy. 

          Také jsem se při sledování tohoto pořadu bavil. To, co diváky  rozesměje, je velmi často
realita života. Nebudu tě přerušovat, jistě máš další příklady.

          Nechci zlehčovat situaci na Zemi. V minulosti  některé státy zbohatly z bývalých kolonií
tím,  že využívaly levné pracovní síly,  těžily  nerostné suroviny v podrobených zemích. Tato
situace se v minulém století nezlepšila ani s osvobozením kolonií a vytvořením samostatných
států, protože tyto mladé státy neměly dost prostředků a schopných, vyškolených lidí,  aby
zajistily  potřeby  svých  obyvatel  a  jejich  závislost  na  tzv.  vyspělých  zemích,  bývalých
kolonizátorech, byla stále velká. V některých bývalých koloniích dokonce došlo ke zhoršení



ekonomické situace a hladomorům. Je sice pravda, že bohatší státy věnují část prostředků na
humanitární pomoc, ale to neodstraní příčinu a neřeší celý problém. Připomíná mi to jeden
příběh ze seminářů MLM: Přijde hladový ke břehu řeky a vidí rybáře lovit ryby. Požádá ho o
rybu,  rybář mu ji  ochotně dá.  Druhý den se situace opakuje,  další  den také, až se rybář
rozzlobí a řekne: Vezmi si prut a já tě naučím chytat ryby….. Není třeba nic dodávat. 

          Tvůj příběh se mi velmi líbí. Dal by se aplikovat na všechny oblasti života, mimo jiné i na
způsob šíření našich myšlenek. Je účinnější naučit lidi být mistry, aby byli schopni samostatně
aplikovat  nový způsob života,  učili  tak žít  i  své děti  a vnoučata,  než jim dávat   stále  dokola
příkazy, zákazy a dobře míněné rady. Lidé potřebují svobodu, lásku a pravdu. Až se budou  cítit
svobodně, odhodí strach, žádná moc na světě je nedonutí, aby se jí podrobili a žili tak, jak si
nepřejí žít. 

         Škoda, že naši knihu nejsou schopni číst lidé na celém světě, protože v době kosmických
letů, převratných objevů a vyspělé komunikační techniky minimálně třetina lidstva neumí číst
a psát.  I to je důsledek nespravedlivého přerozdělování bohatství. Je totiž mnohem snazší
ovládat negramotné lidi, než lidi, kteří mají alespoň základní vzdělání a tím možnost opatřit si
informace. Všichni lidé se rodí inteligentní, ale během ranného dětství se jejich inteligence
může  v důsledku  působení  rodiny  a  životních  podmínek  změnit.  Tuto  i  pro  mě  novou
informaci jsem slyšela na semináři čínské medicíny Dr. Uhra.

          To je pravda. Říkali  jsme,  že každá duše bez hmotného těla je vševědoucí,  využívá
zkušeností  celého  vesmíru,  má  přístup  ke  všem  informacím.  Představ  si  obrovský  počítač
s neomezenou pamětí, kam se neustále ukládají zážitky, zkušenosti, zkrátka informace všech duší
ve vesmíru. Protože ve vesmíru neexistuje čas a vše se odehrává právě teď, zná každá duše své
minulé životy i ty budoucí…

          Chceš říci, že až opustím své hmotné tělo, budu vědět, kde a komu se příště narodím, 
jak budu žít? To odporuje tvému tvrzení, že svůj život si sami vytváříme a ty nás neřídíš jako 
loutky.

          Budeš se divit, ale neodporuje. Vzpomeň si na jasnovidku. Stav tvé mysli předurčuje i tvoji
budoucnost v daném životě. Rozhodla ses, že zachráníš Zemi před katastrofou, vzpomněla sis na
úkol,  který sis vybrala ještě před narozením, děláš to,  co sama chceš.  Já ti  pouze radím, ale
nediktuji ti, jak máš žít. 

          To je pravda. Nikdy mě nebavilo být ovládanou loutkou, proto jsem měla během svého
podnikání i problémy. Řídila jsem se pořekadlem:  kdo nic nedělá, nic nezkazí. Vrátím se
k tématu. Pomůckou k pochopení pravdy o neexistenci času ve vesmíru je představa: Dívám
se dokonalým dalekohledem na hvězdy a planety vzdálené mnoho světelných let.  Ve škole
jsme se učili, že světlo z těchto vesmírných objektů doletí na Zemi v momentu, kdy už tento
objekt  neexistuje,  nebo  vypadá  docela  jinak.  To,  co  právě  teď  vidím  v dalekohledu,  je
minulost a budoucnost, můžu vidět i sebe v jiné době, v jiném těle…… No jo, teď mi došlo,  že
chápu minulost, ale není mi jasné, jak můžu v dalekohledu vidět i budoucnost?

          Ten příklad je sice hezký, ale pracuje pouze s  informacemi, které se učí ve škole a nepočítá
s možností  absolutních  informací.  Lepší  je  příklad  uvedený  v HSB.  Představ  si  jeden  svůj
hmotný život jako list papíru. Všechny listy se na sebe najednou navrší a vytvoří stoh papíru,
který bude nekonečný….

          Mám pocit, že to chápu a zároveň si to neumím představit. Asi nejsem sama.



           Až se vrátíš do původní podoby, všechno ti bude rázem jasné. Teď pro tvou práci není
důležité, abys tomu rozuměla dokonale. Žiješ v čase, z minulých životů znáš jen zlomek, budoucí
neznáš vůbec a přesto ti to nebrání v plnění poslání. Jak se změnil tvůj názor na smrt, jak vnímáš
zprávy o tragických událostech ve tvém okolí a v  televizi?

          Na to je jednoznačná odpověď: radikálně.  V posledních sedmi letech jsem se od
materialisticky zaměřené ateistky změnila  v duchovně založenou bytost,  která komunikuje
s tebou, Bože. V posmrtný život věřím už nejméně sedm let. Přesvědčily mě knihy Dr. R. A.
Moodyho: Život po životě, Život mezi životy atd.  Zážitky lidí, kteří přežili klinickou smrt,
nebo se ocitli blízko smrti, byly tak podobné bez ohledu na místo, národnost, rasu a věk, že
jsem  ani  na  chvíli  nepochybovala  o  pravdivosti  těchto  příběhů.  Další  zkušeností  bylo
vyvolávání duchů, o kterém jsem už mluvila. Jsem přesvědčena o tom, že od okamžiku, kdy
jsem uvěřila  v nesmrtelnost  duše  a  odbourala  strach  ze  smrti,  přestala  jsem navštěvovat
lékaře, protože jsem až na malé výjimky zdravá. Přežila jsem i tři autonehody bez vážnějšího
zranění. Neznamená to, že je mi jedno, jestli opustím své hmotné tělo teď nebo za desítky let.
Miluji život na Zemi a právě proto dělám všechno proto, aby byl zachován. Nestal se ze mě
cynik, který si nic nedělá z úmrtí blízkého člověka, ale už tolik netrpím, bolest ze ztráty brzy
nahradí klid v duši, později i krásný pocit z toho, že život pokračuje dál a je možné s touto
duší i navázat kontakt. Dříve jsem prožívala každou zprávu o lidské tragédii kdekoli na světě
s bolestí  v srdci,  dnes  je  mi  také  smutno  z nesmyslného  zabíjení,  následků  přírodních
katastrof,  dopravních  nehod,  válečných  konfliktů,  ale  vždy  si  řeknu,  že  je  to  výsledek
porušování  přírodních  zákonů,  že  duše  zemřelých  si  takový  osud  vybraly,  aby  poznaly
všechny aspekty života, aby se zdokonalily. 

          Až si lidé uvědomí, že nemůžou jinému člověku ublížit tím, že ho „zabijí“, přestanou
zabíjet. Až si uvědomí, že na Zemi je dostatek potravy a surovin pro všechny, přestanou krást,
budou jen lépe a spravedlivěji přerozdělovat. Až si uvědomí, že vše lze změnit, když změní své
myšlení, budou žít v  lásce, pravdě a radosti, budou žít v Ráji. Je to prosté, ale zatím pro mnoho
lidí nepochopitelné. Většina lidí se zajímá především o uspokojení potřeb svého těla, nepřemýšlejí
o  tom,  čím jsou,  je  pro  ně  pohodlnější  poslouchat  příkazy  a  pokyny  druhých.  Tohoto  stavu
využívají i vlády, silné firmy, úřady, vojenské a policejní složky. V posledních dvaceti letech se
rozmáhají technické prostředky, které umožňují kontrolu mocných nad lidmi. Jde především o
čipové karty. Jak na tebe zapůsobila Petice proti čipové totalitě, kterou jsi četla na Internetu?

         Na jedené straně souhlasím s jejím obsahem, na druhé straně nesouhlasím s její formou.
Nejdříve budu mluvit o obsahu a uvedu příklad: Před dvěma roky jsem v televizi viděla film o
člověku,  který  se  připletl  k vraždě   na objednávku tajných  služeb  USA.  Předtím převzal
nahrávku politické vraždy, kterou měl u sebe schovat. Zaujala mě skutečnost, že člověk, který
používá  mobilní  telefon,  platební  karty,  navštěvuje  veřejné  budovy  jako  banky,  hotely  a
úřady,  je  doslova  pod  kontrolou.  Dnešními  technickými  prostředky,  jako  např.  satelity,
odposlouchávacím zařízením, miniaturními videokamerami atd. lze najít kohokoli  kdekoli.
Snaha zavádět čipové karty místo občanských a řidičských průkazů, první pokusy instalovat
čipy pod kůži lidí, vedou k omezování svobody, absolutní kontrole nad životy lidí, umožňují
ovlivňování chování,  spotřeby,  zastrašování,  zkrátka manipulaci  lidí  a jejich degradaci  na
poslušné a nemyslící ovce.  Je to dilema: na jedné straně podporuji pokrok a nechci žít jako
v době  kamenné,  na  druhé  straně  si  uvědomuji,  jaká  nebezpečí  pro  lidstvo  vyplývají  ze
zdokonalování technických prostředků. Opět skončíme u potřeby změnit především myšlení
lidí, aby nedošlo ke zneužívání techniky malé skupiny mocných na úkor většiny obyvatel této
planety.  Výše  zmíněná  petice  ve  mně  zanechala  rozporuplné  pocity.  Je  napsána  tak,  že
vyvolává pocit strachu, neschopnosti něco ovlivnit, protože peticemi se obecně ani v minulosti
nic  zásadního  nepodařilo  změnit.  Připomíná  mi  to  snahy  ekologických  hnutí,  které  svým



jednáním  spíše  popuzují  lidi,  než  by  je  přesvědčily  o  naléhavosti  a  potřebnosti  ochrany
životního prostředí. 

          Souhlasím s  tebou, Jani. Brzy budeš mít možnost mluvit jak s představiteli ekologických
organizací, tak s  iniciátorem Petice Ing. Ivo A. Bendou, koordinátorem příprav evakuace části
lidstva  vesmírnými  lidmi  v případě  neúspěchu  našeho  poslání.  Aby  to  nevyznělo  negativně,
uklidním všechny, kdo čtou náš rozhovor, že nepochybuji o výsledku našeho působení na lidstvo,
ale jsme teprve na začátku a mnoho vyvolených a spolupracujících lidí zatím neví o naší knize a
novém mesiáši. 

          Lidstvo způsobilo svým jednáním tolik problémů, že napravit je během sedmi let bude
vyžadovat spoustu trpělivosti, odvahy, lásky a pravdivých informací. Jak nám pomůžeš kromě
prohlášení ve hmotné podobě dne 28. 9.?

          Pomáhám vám neustále. Informuji lidi, kteří jsou ochotni mi naslouchat, inspiruji umělce,
vědce, politiky. Není náhoda, že o blížící se změně ve společnosti vědí už statisíce lidí na světě,
s radostí a očekáváním v srdci se těší na letošní podzim, protože vědí, že se má stát mimořádná
historická  událost,  která  změní  svět.  Budu  s  tebou  a  dalšími  proroky  na  všech  setkáních
s významnými osobnostmi, jsem ochoten promluvit tvými ústy ke každému, kdo projeví zájem,
napíšu tvou rukou dopisy lidem, kteří začnou spolupracovat a stanou se dalšími učiteli v našem
MLML. Nebudu pouze psát a mluvit k  lidem, kteří svoji důvěru podmiňují různými důkazy a
zázraky,  kteří  si  z  tebe  a  tím  i  ze  mne  budou  chtít  udělat  vševědoucí  encyklopedii  různých
informací ze života vesmíru, z minulých životů, nebo jízdní řád či dokonce kalkulačku. Jsi díky
komunikaci  se  mnou  schopna  odpovědět  na  jakoukoli  otázku  i  v cizích  jazycích,  ale  tuto
schopnost  využíváš  pouze  ve  prospěch  poslání,  ne  pro  zábavu  jiných.  Velice  si  tě  za  tvůj
zodpovědný přístup vážím. 

         Děkuji. Pochopila jsem, že ani důkazy, které jsi mým prostřednictvím dával nevěřícím
lidem, nepřesvědčily zatvrzelé ateisty o tvojí existenci a mé schopnosti komunikace s tebou.
Nic  se  nedá  lámat  přes  koleno,  na  tyto  lidi  je  čas,  protože  je  přesvědčí  až  konkrétní  a
hmatatelné události a situace. Náš plán je jasný: začít s lidmi, kteří pochopili a postupně se i
díky jim dostat k lidem váhajícím a nevěřícím, šířit lásku a pravdu systémem MLML.

          Trvalo ti deset měsíců, než jsi dokázala vybudovat v Biotherapy fungující a samostatnou
strukturu spolupracovníků, která ti umožňuje psát tuto knihu bez újmy na finančním příjmu. To
je síla MLM. Naučila jsi několik desítek lidí tuto záslužnou a krásnou práci a nyní jim pomáháš
tím, že jim předáváš své zkušenosti pouze na seminářích, už za nimi nejezdíš a neprezentuješ za
ně. Není náhoda, že máš opět deset měsíců na to, abys předala své znalosti dalším kolegům, kteří
budou šířit naše poslání v MLML i v době, kdy budeš plnit své nádherné mateřské „povinnosti“
a nebudeš mít několik měsíců možnost aktivně přednášet. Díky tobě se tento úžasný a přitom
zatracovaný  systém  stane  uznávaným  a  používaným  na celém  světě.  Dokáže  totiž
z nesamostatných lidí udělat samostatné, z nezodpovědných zodpovědné, cílevědomé, aktivní lidi,
kteří milují život, tím i sebe a svoje okolí. Neznám žádný jiný systém, který by to v  takové míře
dokázal. Proto jsem už v minulosti všemi způsoby podporoval firmy používající MLM, přestože
mnoho z nich neuspělo a dokonce připravilo lidi o peníze. Je to opět důkaz toho, že nezasahuji
do  lidského  konání,  pouze  radím těm,  kdo  naslouchají  a  nezabráním podvodům a  nečistým
úmyslům. 

         Těší mě, že jsem více jak deset let spolupracovala s multilevelovými firmami, přestože
jsem v některých přišla o peníze a v jiných nechtěně připravila o peníze jiné lidi. Teď vím, že
se to všechno mělo stát, abych se naučila  pracovat systémem, který jako jediný lze úspěšně
použít k šíření našeho poslání. Není náhoda, že většinu vyvolených lidí potkávám právě na



seminářích a školeních těchto firem a mám vždy pocit, že je znám už dlouho, informace o
poslání vnímají a poslouchají jako samozřejmost, dokonce někteří na tyto zprávy už čekají a
jsou  na  ně  připraveni.  Každé  takové  setkání  posiluje  mou  víru  v tebe  a  sebe,  v úspěšný
výsledek. 

          Chceš snad říci, že někdy nevěříš? Pochybuješ o tom, že komunikuješ se mnou a ne se svojí
myslí, nebo nějakým duchem, andělem nebo dokonce s Ďáblem?

           V Peklo a Ďábla nevěřím, ale je pravda, že i já mám občas chvilky, kdy si myslím, že se
mi všechno zdá. Říkám si, jak je možné, že zrovna já, občanka malého státu v srdci Evropy,
bývalá učitelka,  současná podnikatelka s velkými dluhy jsem byla vybrána Bohem, abych
zachránila Zemi před katastrofou? 

           Už jsem ti říkal, že jsem poslal 150 nejdokonalejších duší na Zemi, aby ji zachránili
šířením lásky. Padesát z vás jsem nechal narodit a žít v České republice, abych dokázal, že ve
složitých podmínkách si většina těchto duší vzpomene a bude daleko lépe připravena na náročné
poslání, než ty, které vyrůstaly a žijí v ekonomicky silnějších a stabilnějších zemích. Ty jsi na tuto
práci připravena po všech stránkách nejlépe, proto jsem vybral tebe, abys byla mým mesiášem,
mojí mluvčí a koordinátorem všech ostatních. Jsem rád, že jsi sama požádala o komunikaci se
mnou a nečekala jsi, až se samo něco změní. 

            Kterou další oblast lidského konání je třeba měnit? Zmínili jsme se o ekologii,
dřevařském, farmaceutickém, potravinářském průmyslu, zemědělství, školství, zdravotnictví,
politice. Budeme se k nim ještě vracet, protože používáme vyzkoušený systém učení ve spirále.
Čeká nás ještě mnoho dalších témat, o kterých jsme ještě nemluvili.

            Nebuď tak netrpělivá. Všechno má svůj čas. Budu se chvíli zamýšlet nad dopadem
vyčerpání zdrojů surovin, které jsou nezbytné pro civilizaci: ropa, uhlí, zemní plyn, dřevo.

            Promiň, že ti skáču do řeči, ale proč mezi tyto suroviny řadíš i dřevo? Copak ho na
Zemi není dostatek? Vždyť na rozdíl od ropy, uhlí a zemního plynu je dřevo možné neustálým
vysazováním nových stromů doplňovat.

            I ty ses stala obětí zkreslených informací v médiích. Umíš si představit, kolik stromů
nahradí jeden vzrostlý několik desítek let starý strom?

            Četla jsem, že za každý pokácený strom v pralese lidé vysadí deset nových. To je málo?

            Ano je. Když tento počet znásobíš deseti, dostaneš se k přibližnému počtu stromků, které
dokážou  vyprodukovat  stejné  množství  kyslíku  jako  dospělý  strom.  Lidé  v honbě  za  ziskem
vyčerpávají  zdroje  důležitých  surovin  a  nepoužívají  nové,  ekologické  a  ekonomicky dostupné
technologie, které tyto suroviny plně nahradí a dokonce je i předčí v mnoha směrech. Už jsme se
okrajově zmínili o konopí, jako surovině pro výrobu papíru. Papír je dosud vyráběn ze dřeva, v
lepším případě je ke dřevu přidáván starý papír. Výroba papíru touto zastaralou technologií je
drahá, spotřeba dřeva neúměrně vysoká. Lidé už znají levnější a šetrnější způsob výroby papíru,
ale  zájem  dřevařských  společností,  které  bohatnou  z  těžby  dřeva  a  mají  díky  penězům  moc
ovlivňovat  vlády a parlamenty většiny zemí,  je  namířen proti  alternativním způsobům výroby
papíru. 

           Ale konopí neboli marihuana je zároveň droga. Není v rozporu pěstování této rostliny
jako suroviny pro výrobu papíru se zájmem společnosti chránit zdraví lidí?



           Není. Marihuana je léčivá rostlina, léčí problémy se zažíváním, používá se ke zklidnění
nervů.  Kdyby  bylo  její  pěstování  legální,  její  užívání  v rozumné  míře  podporováno  a  ne
zakazováno státem, lidé by ji nebrali jako zakázané ovoce, které vždy chutná nejlépe. Až změníte
myšlení lidí,  přestanou si ubližovat jakýmkoli  způsobem a nebude třeba jim cokoli  zakazovat.
V současné době by stačilo začít s pěstováním konopí ve velkém, vyrábět z něj nejen papír, ale i
spoustu léků, potravinových doplňků a přísad do kosmetiky. 

           Podobně to vypadá s další surovinou – ropou. Její zásoby budou při dnešním objemu
těžby vyčerpány nejpozději  za padesát let.  Vím, že existuje motor na vodu, který nahradí
motory  na  pohonné  hmoty  z ropy,  jeho  provoz  je  nejen  levnější,  ale  i  mnohem  šetrnější
k přírodě a zdraví  lidí  a  zvířat.  Není však v zájmu naftařských společností,  aby byl  tento
motor vyráběn a montován do automobilů a jiných dopravních prostředků, protože by přišly
o velké peníze. 

           Jsem rád, že ses rozhodla z peněz za tuto knihu mimo jiné podporovat i vývoj a výrobu
těchto motorů a dokázat, že i jedinec má sílu a moc změnit cokoli na světě.

           Každý ale nebude psát knihy s Bohem, aby změnil svůj život a životy lidí na světě.
Každý nemá peníze na to, aby podporoval změny a vývoj v jakékoli oblasti lidského života. Co
mají dělat ti ostatní?

            Už jsme o tom mluvili. Ke stejnému cíli lze dojít různými cestami. Ty píšeš knihu a
přednášíš o tom, jak změníte myšlení lidí, jiný léčí, další vymýšlí nové technologie, ale všichni jste
začali u sebe. Uvědomili jste si, že tvoříte jednotu se mnou, že nikdo nemusí žít v  nedostatku, že
jste tvůrci a nikoli loutkami ve hře nazvané život. 

          Nejkrásnější na tom je, že nás spojuje láska. Láska je všude kolem nás, stačí ji vnímat,
naslouchat  jí,  cítit  ji  ,  nasávat  ji  jako  vůni  rozkvetlých  stromů.  Kdo  má  v srdci  lásku,
neubližuje,  nelže,  nemyslí  negativně.  Láska  je  energie  a  energii  lze  šířit  bez  omezení  a
překážek. Je to velmi jednoduché a přitom pro mnoho lidí tak nepřekonatelné a složité. Láska
je jako virová infekce, kterou se lze doslova nakazit, ale na rozdíl od jiných infekcí je tělu a
duši prospěšná. Kdo pozná lásku, nechce bez ní žít. O lásce bylo napsáno nejvíce knih, písní,
divadelních  a  filmových  scénářů.  Lásku  hledá  každý  člověk,  i  když  si  to  často  nepřizná.
Nemluvím teď o lásce v užším slova smyslu chápané jako vztah  mezi dvěma lidmi, kteří se
milují i fyzicky. Mluvím o lásce všeobecně. O hřejivém pocitu u srdce, když vidíte malé hrající
si  dítě, rozkvetlou louku, pláž s palmami omývanou modrými vlnami oceánu, oddané oči psa,
člověka, který právě nasadil svůj život, aby zachránil děti z hořícího domu………

          Jani, takové vyznání jsem už dlouho neslyšel. Až si lidé vzpomenou, co je láska, pochopí, že
já jsem láska, protože já, Bůh jsem úplně všechno, co můžou vidět, slyšet a cítit kolem sebe, pak
přestanou ničit sami sebe. 

          Lásko, řekni mi, jaký je rozdíl mezi láskou, kterou je schopen cítit člověk, a láskou,
kterou prožívá duše, když opustí své hmotné tělo?

          Nesrovnatelný.  Nelze slovy popsat,  jak cítí lásku duše.  Je to stejné jako rozdíl mezi
pozemskou a „nebeskou“ hudbou. Až ji  znovu poznáš, pochopíš.  Ani já nejsem schopen ti  ji
přiblížit  tak,  aby  sis  ji  uměla  představit.  Jsi  omezena svým hmotným tělem,  svým myšlením.
Přestože komunikuješ se svou duší, jsi tedy mnohem blíže k poznání absolutní lásky, stále to není
to pravé. Ale nemusíš litovat, duše zase nemají možnost prožívat fyzickou lásku a ta je přeci také
tak krásná. Jaký by měl smysl život ve hmotě, kdyby neposkytoval radost a štěstí? Pak by se lidé
nesnažili ho prodloužit a spěchali by do stavu duše bez hmoty. 



          Jaký je tvůj vztah  k sebevrahům? Slyšela jsem názor, že sebevrazi jsou potrestáni
v dalším hmotném životě tím, že se narodí s nějakou tělesnou nebo duševní vadou, protože
překazili tvůj záměr. Církev sebevrahy v minulosti odmítala pohřbít a tvrdila, že nebudou
spaseni a jdou rovnou do pekla. Vím, že netrestáš, proto se ptám jen na tvůj vztah k těmto
nešťastníkům.

          Já neurčuji žádné duši, jaký život má prožít, ani jakou smrtí a kdy odejde z hmotného těla.
Nerozlišuji sebevraždu od smrti následkem rakoviny plic, nebo autonehody. Když říkám, že nic
na světě se neděje náhodou, neznamená to, že všechno předurčuji já. Platí to o sebevrazích i
umělých potratech.

          To bude zajímat mnoho lidí. Ty neodsuzuješ ani potraty? V našem parlamentu právě
probíhá diskuse o návrhu několika poslanců, kteří chtějí postavit všechna umělá přerušení
těhotenství mimo zákon. Dokonce nerozlišují ani to, jestli je plod geneticky narušený, nebo
matka přišla do jiného stavu při násilném trestném činu znásilnění. 

          Každý člověk má právo rozhodovat o svém životě a nikdo, ani stát mu v tom nemá bránit.
Když  se  stane,  že  žena otěhotní  a  nechce  z nějakého  závažného důvodu porodit  dítě,  je  pro
všechny zúčastněné, tedy i pro nenarozené dítě lepší,  když dojde k přerušení těhotenství.  Kdo
pochopí, jak funguje život, nebude v  tom vidět vraždu nenarozeného dítěte, ale naopak šanci pro
duši, aby si vybrala lepší rodiče. Plod v matčině břiše je pouze hmota, na kterou se napojí duše.
Teprve v okamžiku porodu se duše dostane bránou života (bod naproti pupíku na páteři) do těla a
dojde k definitivnímu propojení. Pro mnoho lidí bude překvapením informace o tom, že duše
není v některé části těla, ale celé hmotné tělo obklopuje, to znamená, že tělo je v duši. Duše je
energie a mnoho lidí ji vnímá několika smysly. Říká se jí aura. I ty ses naučila vidět auru lidí i
stromů. 

          Tomu nerozumím. Myslela jsem, že duši mají jenom lidé a některá zvířata, např. psi,
kočky, koně, delfíni apod. Jak je to se stromy?

           Každý živý organismus včetně rostlin vyzařuje energii. Přesvědčila ses o tom na vycházce
v lese, když jsi objala strom a cítila jsi příliv energie do rukou a celého těla. Rozdíl mezi energií
stromů,  většiny živočichů a energií lidí a několika druhů vyspělejších zvířat je ten, že v prvním
případě jde  o  nevědomou existenci,  v druhém o uvědomělou,  u  lidí  navíc  inteligentní  formu
života. 

           Asi tě nepřekvapím otázkou: Může se člověk reinkarnovat do těla zvířete?

            Ne. Lidé se od počátku inkarnují do lidského těla, zvířata do zvířecího. Nikdy nedošlo a
nedojde k záměně. Duše lidí jsou dokonalé a jenom člověka jsem stvořil jako svůj obraz.

            Vím, že jste tuto otázku už rozebírali s Nealem, ale pro ujasnění se zeptám: Jak je
možné, že všechny duše jsou dokonalé a přitom se narodí v těle vraha, násilníka, podvodníka?
Také mi není jasné, jak může být v souladu dokonalost všech duší ve vesmíru a snaha duší
přiblížit se tobě, Bože? Četla jsem totiž Knihu duchů, kde se píše o hierarchii duchů, méně
vyspělých a  „zlých“ duších,  které  nám lidem škodí  a  svádějí  nás  z cesty  dobra,  o  vysoce
vyspělých duších, andělech a archandělech. 

          Kniha, kterou jsi četla, není zcela pravdivá. Udělám v ti v hlavě trochu pořádek. Duše jsou
všechny dokonalé, protože vědí teoreticky vše, ale nemají všechny stejné prožitky, tedy zkušenosti.
Jejich  úkolem  je  během  svého  nekonečného  života  poznat  úplně  všechno,  i  to,  co  vy  lidé



považujete za špatné,  nemorální a zvrácené. Proto se dobrovolně stanou vrahy, podvodníky a
lháři. S vývojem každé společnosti ubývá těchto „špatných“ lidí. Je to jenom tím, že se do vyspělé
společnosti nereinkarnují ty duše, které chtějí vyzkoušet život vrahů a zlodějů. Duše bez hmoty,
které se „pohybují“ prostorem a mají  schopnost být ve stejném okamžiku na mnoha místech
vesmíru najednou, nežijí v žádní hierarchii, žijí pouze v  lásce. Andělé a archandělé nepatří mezi
duše lidí, jsou to bytosti, které mají ještě jiné úkoly. Vysílám je na Zemi a jiné planety, do jiných
společností, když je třeba změnit myšlení lidí, zachránit je před zkázou. Všech 150 duší, které
jsem vybral a poslal na Zemi, aby ji pomohly zachránit,  jsou právě andělé. Neřekl jsem ti to
proto, že ses neptala. Teď to už víš. Jak se cítíš?

         Mám smíšené pocity. Na jedné straně jsem šťastná, protože to vysvětluje moji neustálou
touhu po dokonalosti, hledání lásky a pravdy, na druhé straně to ve mně vyvolává  obavy, jak
tuto informaci přijmou ostatní lidé?

          Lidé,  kteří  to myslí  dobře s vaší planetou, budou jistě rádi, že jsou v rukou vysoce
vyspělých bytostí.  Lidé,  kteří  mají  „špatný“ vztah k sobě  i  okolí,  budou mít  alespoň respekt,
protože si uvědomí, že máte mimořádné schopnosti a nebudou vám ubližovat ze strachu o sebe.

          My ale nikomu ubližovat nechceme a nebudeme.

          Ano, to je pravda, ale lidé, kteří mají strach, tomu stejně neuvěří.  Přestože jste andělé, i
vás omezuje hmota natolik, že máte rozdílné schopnosti i přístup k poslání. Někteří z vás jsou
jasnovidci, komunikují s ostatními anděly a archanděly, ale nedbají o svou tělesnou schránku a
žijí často mimo realitu hmotného světa. Jiní naopak zapomněli na své poslání, honí se za slávou
a penězi, žijí v neustálém strachu, že o něco přijdou, nepoznali opravdovou duševní lásku a stále
někomu  závidí  a  žárlí  na  úspěšnější.  Všichni  máte  jedno  společné:  jste  velmi  schopní,
inteligentní, žijete bohatý život plný změn a zvratů, neustále se něco učíte a máte chuť učit jiné.
Mám z vás radost. Až vyjde tato kniha, vzpomenou si i ti, kteří ještě netuší, čím jsou a co mají
dělat. Budou to další první linie MLML.

          Mezi první linie MLML se můžou dostat i lidé, kteří nebyli vyvoleni, ale jsou s  námi na
stejné vlnové délce, dělají něco proto, aby se život na Zemi změnil k lepšímu. Máme radost
z každého  člověka,  který  dává  přednost  životu  v lásce,   pravdě  a  dostatku  před  životem
v nenávisti, lži a přepychu na úkor jiných. 

          Chtěl bych zdůraznit rozdíl mezi dostatkem a nadbytkem. Nejde o to, aby všichni lidé žili
stejně,  ve  stejných  materiálních  podmínkách.  Jak  jsme  už  řekli,  nebudujeme  na  Zemi
komunizmus, ale spravedlivý systém, který na jedné straně uspokojí základní potřeby každého
člověka,  na  druhé  straně  umožní  individuální  rozvoj  schopností  a  dovedností  spojený
s odpovídajícím odměňováním. Schopnější a šikovnější lidé budou žít lépe, budou mít lepší domy,
auta,  dovolené  atd.,  ale  nebudou  plýtvat  zdroji  planety,  nebudou  žít  v přepychu  z peněz
nahromaděných na úkor jiných a na úkor budoucích generací. 

          Nejen Američané žijí na dluh. I my, občané České republiky projídáme prostředky
našich dětí a vnuků. Žijeme v konzumní společnosti, která uznává jen majetek, peníze, slávu a
úspěch.  Ale  nic  z těchto  věcí  si  neodneseme do  světa  bez  hmoty.  Po  sobě  zanecháme jen
zničenou přírodu, vyhynulé druhy živočichů, vyčerpané zdroje surovin, hromady odpadků a
toxických látek, nedýchatelný vzduch, znečištěnou vodu……….

          Proto jste tady. Máte příležitost tento stav změnit. Jsem s vámi a budu vám pomáhat. Už to
dělám, ale ne každý to vnímá a řídí se mými radami. Těm, kteří mě neslyší, je určena tato kniha.
Možná, že během čtení si vzpomenou a budou se cítit jako ty, když jsi četla Přátelství s  Bohem a



sama sis řekla o komunikaci se mnou. Uvítám každou duši, která se mnou bude mluvit jako ty:
beze strachu a sebeponižování, s  láskou v srdci, odhodláním změnit především sebe. Nepotřebuji
vaše motlitby, sebetrýznění a zpovědi. Nepotřebuji vůbec nic. Pouze si přeji, abyste neničili to, co
jsem stvořil, a proto vám pomáhám zachránit tuto nádhernou planetu.

         Děkujeme ti za pomoc, Bože. Vrátíme se k otázce přerozdělování zdrojů. Říkal jsi už
mnohokrát, že na Zemi je všeho dostatek a není třeba bojovat o přírodní zdroje, potravu,
suroviny  atd.  Jak  ale  přesvědčíme  např.  vládu  a  prezidenta  USA,  majitele  naftových
společností,  že  mají přestat s válkami,  vykořisťováním slabších národů, rozšiřováním lží  a
strachu? Zvláště po vítězství spojenců v Iráku se utvrdí v tom, že mají pravdu a právo je na
jejich straně.

         Zatím nikoho nepřesvědčíš, protože jste teprve na začátku a nemáte za sebou vlivné
osobnosti. Po 28. 9. 2003 se situace rázem změní a i mocní vás začnou sami vyhledávat a jednat
s vámi jako s rovnocenným partnerem. Získáte na svou stranu veřejné mínění a to je ten pádný
důvod, kvůli kterému se s vámi začnou mocipáni bavit. Všechno má svůj čas, není třeba spěchat.
I ty budeš v úplně jiné situaci než nyní. Nebudeš mít dluhy, nedostatek peněz na cokoli, budeš
jednou  z nejznámějších  a  nejvlivnějších  osobností  na  světě.  Budou  se  k  tobě  upínat  zraky
milionů lidí, protože pochopí, že jsi jejich jediná naděje a spása. Ale než se tak stane, budeš ještě
chviličku téměř neznámá žena, podnikatelka s biolampami, nyní spisovatelka,  která píše svou
první knihu. Jenomže tuto knihu píšeš s Bohem, stvořitelem vesmíru a je to kniha, která konečně
ukáže lidstvu, co má dělat, aby se samo nevyhubilo.

            Mohli bychom napsat stručnou kuchařku s názvem: Deset receptů na záchranu Země?

           To je dobrý nápad. Vím, že lidé lépe chápou stručné a přehledně napsané pokyny než 
květnatá souvětí s množstvím metafor. Tím se nechci dotknout ega některých lidí s vyšším 
vzděláním a schopnostmi, ale je potřeba, aby to pochopili všichni lidé bez rozdílu vzdělání, 
rasy, náboženské a politické příslušnosti.

           Tady je Deset receptů na záchranu Země: 
- člověk je součástí Boha, není oddělen ani od ostatních lidí
- člověk je tvůrcem a ne loutkou v rukou Božích
- člověk je zodpovědný za svůj život
- v celém vesmíru, tedy i na Zemi je všeho dostatek
- Bůh je láska
- největším nepřítelem člověka je strach
- základem života vesmíru je energie, energie je pohyb
- negativní energie způsobí katastrofy a zkázu
- pozitivní energie zabrání katastrofám
- každý člověk má prvotní moc
Je  to  jednoduché.  Stačí,  když  většina  lidí  pochopí  boží  zákony  a  bude  se  jimi  řídit.
Nejdůležitější a nejtěžší krok je začít milovat sám sebe. Už od dětství jsme totiž vychováváni
k podceňování sebe sama, studu za sebelásku, sebeobdiv a pocit vlastní dokonalosti. Celý život
jsme někým manipulováni, trestáni a ponižováni. Jen malá část lidí se i v těchto podmínkách
dokáže vzepřít a dokázat svou boží podstatu. 

        Až změníte pohled lidí na život, změní se život samotný. Půjde to jako po másle, protože lidé
sami  budou toužit  po  lásce,  pravdě,  přestanou žárlit  na  druhé  kvůli  majetku,  tělesné  kráse,
nebudou závidět ale udělají všechno pro to, aby také dosáhli svého cíle. Budou totiž vědět, že za
jejich neúspěch a chudobu nemůže nikdo jiný než oni sami. 



        To je ono! Dnes si většina lidí myslí, že jsou chudí kvůli rodičům, kteří jim nic neodkázali,
kvůli  zaměstnavateli,  který  neumí  ocenit  jejich  práci,  kvůli  dětem,  které  jim  brání  dělat
kariéru,  kvůli……V  rezignaci  na  život  je  podporují  média  např.  seriály  o  úspěšných
rodinných klanech naftových magnátů, kteří používají nekalé praktiky ke svému obohacení a
jsou naprosto nepostižitelní. Nechceme, aby byl každý člověk jako Superman, ale stačí, když
začne u sebe. Vezme svůj osud do svých rukou, nebude jen poslušnou loutkou. 

        Nejde o to zrušit najednou vlády, politické strany, církve, zavést anarchii. V současném světě
by  to  způsobilo  chaos  a  nevedlo  by  to  k ničemu dobrému.  Jde  o  to,  aby  představitelé  všech
jmenovaných institucí změnili své myšlení a pohled na život a stali se našimi prvními liniemi.
Nepřijdou o svou moc ani peníze, ale budou mít možnost naučit žít v dostatku a lásce všechny ty,
kteří si zatím nevěří a potřebují vidět vzor. 

         Máme svůj cíl: zachránit Zemi před katastrofou, známe metodu: MLML, potřebujeme
ještě plán s konkrétními termíny jednotlivých kroků. Můžeš naznačit náš plán?

         Plán už znáš. První krok jsi udělala v momentu, kdy  ses rozhodla, že přijmeš svůj úkol
mesiášky.  Další  právě  probíhá,  píšeme  spolu  knihu.  Čeká  nás  významný  den  28.  9.  2003,
narození Ježíše, druhá kniha, mezitím spousta zahraničních cest, jednání, seminářů…. Všechno
jsem ti už řekl a napsal dřív, než jsme začali psát tuto knihu. Podrobnosti se dozvídáš průběžně,
vždy včas. Není třeba znát detaily, protože reagujeme na vzniklé situace, reakce lidí. Důležité je,
že vše jde podle našeho dokonalého plánu. Boží plán je vždy dokonalý. Vše, co jsem stvořil, je
dokonalé. Na procházce v přírodní rezervaci blízko vašeho panelového sídliště jsi viděla druh
mravence,  který  má  přívlastek  otrokářský.  Nežije  tak,  jako  ostatní  druhy  mravenců,  nestaví
mraveniště, ale krade jiným mravencům kukly dělnic a po vylíhnutí  se jimi nechá živit. 

         To je zrovna příklad, který sice ukazuje dokonalost, ale působí nemorálně. Nabádáš nás,
abychom také kradli a nechali se živit jinými?

          Nenabádám vás k ničemu. Můžete si dělat, co chcete. Vy jste na rozdíl od mravenců myslící
bytosti, i když to tak občas nevypadá. Dal jsem vám schopnost tvořit, a proto nejste odkázáni na
okrádání druhých. V přírodě odjakživa existuje rovnováha, žádný živočišný ani rostlinný druh se
bez vnějšího zásahu nepřemnoží. Člověk tuto rovnováhu neustále narušuje a pak se diví, že je
obětí vlastní činnosti. Přestože si lidé tuto skutečnost uvědomují již minimálně dvěstě let, nedělají
s  tím téměř nic ze strachu, že přijdou o pohodlný život. Neuvědomují si, že pohodlný a příjemný
život v dostatku lze žít i v souladu s přírodními zákony.

          To je důležité! Napíšeme lidem, jak konkrétně mají žít a chovat se, aby neškodili planetě
Zemi a přitom se nemuseli vzdát života, na který jsou zvyklí.

           Samozřejmě, že lidem poradíme, ale nemůžou čekat, že se všichni budou mít jako králové,
nebudou muset změnit vůbec nic a planeta se uzdraví nějakým zázrakem. Nic není zadarmo, jak
s oblibou říkáte. O čem mluvíme od samého začátku, od první kapitoly této knihy? Vyměnit auta
na ropné pohonné hmoty za auta na vodu nevyžaduje žádnou radikální změnu ve způsobu života.
Neradím vám, abyste se vrátili do doby kamenné. Pouze pár tisíc lidí změní povolání nebo obor
podnikání, ale drtivé většiny se to ani nedotkne. Stejně to bude fungovat v případě přechodu ze
dřeva na konopí při výrobě papíru, při změně v zemědělství,  potravinářském, farmaceutickém
průmyslu atd. Když ještě připojíte spravedlivější přerozdělování zdrojů, dosáhnete toho, že lidé
nebudou  hladovět  a  přitom budou  mít  všichni  dostatek.  A jsme  na  začátku.  Příčinou  všech
katastrof, válek, násilí, vykořisťování a nespravedlností je strach. Odbourejme strach, rozšiřujme
lásku a máme vyhráno. Je to prosté. Lidé obvykle hledají důvody, proč to nejde a nedůvěřují



jednoduchým  řešením,  přestože  často  říkají:  v  jednoduchosti  je  síla.  To  je  jeden  z mnoha
příkladů toho, že myšlení není v souladu s činy. 

           Mluvit pravdu je mnohem jednodušší než lhát. Vzpomeňte si pánové i dámy, kteří jste
udržovali a máte mimomanželský vztah, kolik práce a úsilí vám dá vymyslet dokonalou lež,
abyste vysvětlili svou nepřítomnost doma. Jak se mnohdy zapotíte při všetečných dotazech
partnera a usilovně přemýšlíte, jestli jste minulý týden řekli to či ono a máte strach, abyste se
nezamotali a vaše lež nebyla odhalena. Kdybyste mluvili jen pravdu, nemuseli byste se ničeho
obávat. Pravdu si také dobře pamatujete, lež často zapomenete, protože podvědomí nemá lež
rádo. 

            To byly tvoje vlastní zkušenosti, jestli se nepletu, hi hi….. 

            Vlastní zkušenosti jsou nejlepší. Nestydím se za to, že jsem hledala a hledala, až jsem
našla……nebo nenašla?

             Pochopila jsi, že každý vztah se vyvíjí a nikdo nedokáže předpovědět, jak dlouho vydrží.
Nejdéle vydrží vztah, který je založen na svobodě, bezpodmínečné lásce a pravdě. Lidé většinou
chápou lásku jako vlastnický vztah. Nejčastěji se rozcházejí partneři, kteří se přizpůsobují tomu
druhému ve snaze udržet si jeho lásku. Po čase je to přestane bavit a začnou se chovat podle
svého. Nastane rozčarování, vyčítání, že se partner změnil „k horšímu“ a láska je ta tam. 

             V dětství jsem milovala Vinetoua. Připomněl jsi mi ho větou…..jestli se nepletu, hi hi.
Tedy ne přímo jeho, ale Sama Hawkinse. Vinetou byl můj nejmilejší hrdina. Několikrát jsem
četla všechny knížky Karla Maye, kde byl Vinetou  jednou z hlavních postav, nenechala jsem
si ujít jediný film s tímto idolem mého dětského a dospívajícího srdce. Lidé často i v dospělosti
hledají  partnera,  kterého  si  vysní.  Každý  touží  po  dokonalosti,  ale  realita  je  pak  jiná.
Nemluvím teď o dokonalosti postavy a obličeje, ale o dokonalosti v širším slova smyslu. Muž,
který hledá pouze vnější krásu, je často zklamán, protože po odeznění prvního poblouznění
zjistí, že jeho kráska si s ním nemá o čem povídat, má docela jiné názory na život a tak se
hádají, až jejich láska skončí v horším případě i nenávistí. Už na začátku jsme hovořili o tom,
jak  poznat  toho  pravého  partnera,  ale  udržet  si  vzájemnou  lásku  vyžaduje  především
oboustrannou   tolerantnost,  dělání  dobra  tomu  druhému  bez  pocitu  sebeobětování  a
neustálého ustupování, hledání společných zájmů a zároveň umožnit partnerovi věnovat se
chvíli sám sobě, aby měl pocit svobody. 

            Lidstvo žilo tisíce let v patriarchátu. Ženy byly považovány za méněcenné a bylo s nimi
zacházeno  jako  s  levnou  pracovní  silou  v domácnosti  bez  možnosti  se  prosadit  ve  veřejném
životě. Naštěstí se tato situace začala měnit k  lepšímu během posledních 80ti let. V televizi jsi
sledovala zajímavý diskusní pořad na téma vztahy mezi muži a ženami, emancipace žen. Co tě
nejvíce zaujalo?

            To, že mladší muži pochopili, že žena je schopna vykonávat jakoukoli práci stejně
kvalitně jako muž. Mezi pohlavími není zdaleka tak velký rozdíl, jak bylo prezentováno, ženy
mají mít možnost dělat vše, co chtějí, za stejných finančních podmínek. Právě odměňování
žen stále pokulhává za odměňováním mužů. Ženy se prosazují v politice, létají do kosmu, řídí
velké firmy a stále dokazují, že jsou minimálně stejně dobré jako jejich mužské protějšky.
Potěšil mě názor mladých lidí na ženy – matky, které dávají přednost kariéře před péčí o
domácnost a děti. Neodsuzují je, dokonce vidí jako výhodu, že jejich děti  jsou samostatnější a
mají větší možnosti při hledání uplatnění v životě. Netvrdím, že by všechny matky měly dělat
kariéru,  ve  skutečnosti  po  takovém způsobu života  touží  menšina  žen.  Každý  člověk  bez
ohledu na pohlaví  by měl mít možnost dělat to, co ho baví a uspokojuje, co ho činí šťastným.



Pocit štěstí se pak promítá i do partnerského a rodinného života. Zase jsme se dostali zpět
k otázce mezilidských vztahů, střídání životních partnerů a vzájemné lásce. Všechno se vším
souvisí.

            Myslíš, že v budoucnosti ženy opět převezmou iniciativu a vrátí se osvědčený matriarchát?

            Ne. Jsem pro úplnou rovnoprávnost  obou pohlaví.  Jakákoli  nadvláda je  proti
přírodním zákonům. Vždy budou rozdíly mezi lidmi.  Někdo je schopnější a chytřejší,  jiný
nedostatek  inteligence  nahradí  zručností  a  pracovitostí.  Proto  ideální  stav  nastane,  až
společnost umožní každému člověku dělat to, co chce a na co má schopnosti,  dokonce mu
umožní nedělat nic a přitom zajistí nezbytné minimum, aby lidé neumírali hlady, zimou a
v důsledku nemocí. Vím, že to vypadá jako utopie, ale ty sám jsi nám vyprávěl o životě vysoce
vyspělých společností, kde je tento stav naprostou realitou a funguje. 

         Ano, Jani. Vaším úkolem je přesvědčit lidi na Zemi, že tento způsob života společnosti je
reálný a není třeba čekat stovky let na jeho zavedení na vaší planetě. V podstatě je možné změnit
stávající způsob života během několika let. Dostali jste už spoustu informací o tom, jak to udělat.
Rád vám pomůžu i s prosazováním nových myšlenek, protože je nejvyšší čas na záchranu života
na Zemi. 

         Stále opakujeme stejnou věc: zachraňujeme planetu Země před hrozící katastrofou.
Mám zkušenost, že lidé častým opakováním různých varování otupí a přestanou jim přikládat
důležitost.  Je to stejné jako s kouřením. Na každé krabičce cigaret je napsáno, že kouření
způsobuje rakovinu plic, nebo škodí zdraví apod. O nebezpečnosti kouření ví každé malé dítě.
Přesto  kouří  miliony  lidí,  mnohdy  od  útlého  věku.  Dokonce  ohrožují  i  zdraví  svých
spolubydlících  a  spolupracujících  nekuřáků.  S naším varováním o  blížící  se  katastrofě  to
může dopadnout stejně. Lidé o ní budou vědět, přesto neudělají nic, aby jí zabránili. 

         To se opravdu může stát. Ty a mnoho dalších lidí uděláte všechno, co je možné, aby to
dopadlo dobře. Když se to i přes vaše úsilí nepovede, bude asi pětina lidstva přestěhována na
jinou planetu, kde bude mít možnost vybudovat lepší společnost, čtyři pětiny lidstva budou rázem
bez hmotných těl  a uvědomí si,  že způsobily zánik života na Zemi. V příštích životech budou
pokračovat ve svém zdokonalování v hmotných tělech.

         Bude daleko lepší, když se vyhneme variantě B. Vytváříme Ráj na Zemi a nechceme se
smířit s myšlenkou, že to nejde. Všechno, co si dokážeme představit, lze uskutečnit, protože
myšlenky  se  zhmotňují.  Naštěstí  ne  všechny,  ale  jen  ty,  které  se  neustále  vracejí.  Proto
nepřemýšlíme o tom, že chceme zachránit Zemi, ale děláme to a vidíme sebe jako lidi, kteří to
už  dokázali.  V prvním  případě  bychom  donekonečna  jenom  chtěli,  ale  výsledek  by  byl
katastrofální. Nepřipouštíme variantu B.

         Konečně se našel někdo, kdo dělá to, o čem druzí jen mluví. Nechci dokola opakovat slova
chvály, ale v  tomto případě jde o tak důležitou a krásnou událost, že i já jsem šťasten, že se ti
podařilo  včas si  vzpomenout a navázat  spolupráci se mnou. Budu tě  posílat  na další  a další
planety, kde ještě přetrvává podobný způsob života. Máš nekonečně mnoho práce, ale vím, že je to
pro tebe ta největší odměna. Větší než úspěch ve firmě, pro kterou pracuješ. Dobře vím, že bys
chtěla dokázat své schopnosti výborné obchodnice a školitelky, přesto chápeš, že záchrana lidstva
i v momentu, kdy ti téměř nikdo nevěří, je důležitější než peníze a sláva. Jsi ochotna na chvíli se
vzdát  příjemnějšího  života  v podobě  cestování,  komunikace  s přáteli  a  spolupracovníky,
vydělávání větších peněz, protože jsi pochopila, čím jsi. Jsi mesiáš. 



         Přijímám tuto skutečnost jako dar. Přiznám se, že i teď jsou chvíle, kdy na chvilku
zapochybuji. Dokazuje to,  že jsem člověk a ne superžena z dobrodružného seriálu. Moje duše
připravená na toto  poslání  je  omezována hmotným tělem,  a  proto se nedokážu v každém
okamžiku povznést nad běžné starosti o existenci. Až definitivně vyřeším svou finanční situaci,
budu lépe ovlivňovat situaci druhých. Ne nadarmo se říká, že rozdávat můžeme jen to, co
sami máme.

           Zažeň chmury, Janičko. Každý den není posvícení a ty dobře víš, že tě do svízelných situací
dostávám já,  aby ses zdokonalila a byla připravena na nejsložitější okamžiky, které tě můžou
potkat.  Budu ti  neustále připravovat těžší  a těžší zkoušky a už předem vím, že je jako dosud
zvládneš na 1*. Nečekám, že mi poděkuješ, ale mám radost z  tvé důvěry a lásky, kterou vnímám
v každém okamžiku. Tvoji trpělivost odměním.

           Mojí největší odměnou bude fakt, že lidstvo bude žít na planetě Země déle než do roku
2012. Zapomenu na všechny těžkosti, které prožívám a ještě nejspíš budu prožívat. Nic není
zadarmo. Mám další otázku. Může se stát, že mezi vyvolenými dušemi budou i takové, které
nám nebudou pomáhat, ale budou dokonce škodit?

            Jistě máš na mysli konkrétní jména?

            Ano, ale nebudu je uvádět, není to důležité.

             Vše záleží na vašem přístupu a chování. Když nenajdete k  těmto duším cestu, nedáte jim
prostor vyniknout, může se stát, že zanevřou a půjdou proti vám. Nebudou si to sice uvědomovat,
budou mít pocit, že dělají všechno pro dobro lidstva, ale ve skutečnosti můžou i škodit. Protože
jsou  mimořádně  schopné,  nebude  lehké  čelit  jejich  negativnímu působení.  Doporučuji  vám,
domluvit se s nimi a předat jim kompetence v konkrétní oblasti a dát jim důvěru a pocit vlastní
důležitosti a nenahraditelnosti. Tím je získáte na svou stranu. Tato rada platí všeobecně. Lze ji
využít i při výchově dětí, v manželském a partnerském životě. 

            Zase jsme se dostali k mezilidským vztahům.

            Na nich záleží nejvíce. Změna myšlení, šíření lásky a pravdy vždy souvisí s mezilidskými
vztahy. Lidé jsou společenští tvorové, až na malé výjimky žijí v komunitách a celým jejich životem
se jako zlatá nitka proplétají vztahy s ostatními. 

             Vztahy ovlivňují život člověka už od narození. Názory na výchovu dětí se mění
s dobou a jsou různé v různých společenských zřízeních i jednotlivých rodinách. Je lepší dát
dětem  maximální  volnost  a  důvěru,  neomezovat  je  v ničem,  nebo  je  správné  z pozice
zkušenějšího nedovolit jim to, co považujeme za škodlivé, být přísní a nekompromisní?

             Můj názor znáš. Jsem pro maximální svobodu. Pokud budete od malička dětem dávat
dostatek lásky a důvěry, půjdete jim příkladem, nemusíte se bát, že udělají něco, co jim uškodí,
naopak, vychováte z nich sebevědomé a milující bytosti, které budou skvěle připraveny do života.
Máš kolem sebe dost příkladů lidí, kteří byli vychováváni ve strachu, bez lásky a pod neustálou
hrozbou tělesného trestu za jakýkoli projev vlastního názoru. Jak chceš změnit během několika
měsíců takového člověka, když byl desítky let deformován svými rodiči a okolím? 

            Máš pravdu. Občas si neuvědomím, jak hluboce se v lidech zakořenil strach. Budu se
učit větší trpělivosti při odbourávání strachu. Do srdce plného této negativní emoce se těžko
vejde láska. Nejdříve vyženeme strach, pak naplníme srdce lidí láskou. Stále platí zákon o



zachování energie. Když chceme nahradit negativní energii pozitivní, musíme se stát silnými
vysílači této energie s názvem láska.

           Láska ke všem lidem bez rozdílu, ke zvířatům, přírodě. Když někoho miluješ, neznamená
to, že bezvýhradně přijímáš vše, co dělá. Máš právo vyjádřit svou nelibost, nespokojenost, ale
nevyvolávej  zbytečné hádky a konflikty.  Každá výměna názorů by měla probíhat  v klidu,  bez
použití  násilí  a  neslušných  výrazů,  protože  v opačném  případě  hormony  převládnou  nad
rozumem a místo konstruktivní dohody přijde nenávist, pocit křivdy, chuť na pomstu atd. Vím, že
se to lehko říká, ale těžko dělá. Jak se vyrovnáváš s  takovými situacemi?

          Jsem člověk a ne stroj. I já mám problém zvládnout krizovou situaci v partnerském
vztahu.  Jsem navíc poznamenaná svou dlouholetou praxí  ve školství  a  ne vždy úspěšným
podnikáním. Moje nervy jsou opotřebované více,  než je zdrávo. Díky knihám HSB a PSB
jsem se začala měnit, rychleji si uvědomuji, že trpělivostí, laskavostí a klidným vystupováním
dokážu více než hádkami a zvyšováním hlasu. Tento proces sebezdokonalení neprobíhá vždy
hladce.  Občas  převládnou  emoce  a  sebelepší  úmysl  skončí  jinak,  než  si  přeji.  V takový
okamžik si řeknu, že změnit myšlení a chování celého lidstva je nadlidský úkol.

          V tom s  tebou souhlasím. Ale kdyby sis myslela, že to není vůbec možné, nebyla bys mesiáš,
nepsala bys se  mnou tuto knihu a nepořádala besedy na téma Hovory s Bohem. Neale také
pochyboval o tom, zda je možné změnit lidské myšlení od negativního k pozitivnímu. Po mnoha
letech se stal prorokem a nyní má kolem sebe tisíce a tisíce příznivců, kteří šíří naše myšlenky
mezi ostatní lidi. Dokonce se stará o to, aby si jeho spolupracovníci vydělávali dost peněz a nežili
v nouzi. Nedává jim svoje peníze, ale hledá možnosti zajímavých výdělků, zkrátka učí je chytat
ryby.  Líbí  se  mi,  že  tě  napadlo  nabídnout  jeho společnosti  Greatest  Visions,  Inc.  spolupráci
s firmou Biotherapy,  kde zatím působíš  jako jedna z nejlepších distributorek a výdělky z  této
činnosti ti umožňují psát naši společnou knihu. Spojila jsi šíření světla, tedy životodárné energie
a  zdraví  s vyděláváním peněz.  Právě  spolupráce  s  lidmi,  kteří  zasvětili  život  našemu poslání,
přinese efekt ve všech oblastech lidského konání. Budete finančně zajištěni a zároveň budete mít
spoustu příležitosti k besedám s  lidmi, kterým není lhostejný jejich zdravotní stav a jsou ochotni
se  změnit.  Jsi  předurčena  k  tomu  být  vůdcem.  Lidé  tě  tak  vnímají  už  mnoho  let  a  zvláště
v posledních  měsících,  kdy  se  mnou úzce  spolupracuješ,  cítí  tu  obrovskou sílu  boží  energie,
kterou vyzařuješ.  Miluji  tě a jsem opravdu šťasten, že jsi přijala ten nejtěžší úkol v dějinách
lidstva. 

          Nebudeme to tak dramatizovat. Uvědomuji si obtížnost naší práce, ale ani na okamžik
mě nenapadlo se jí vzdát a říci si, že se najde někdo jiný, vhodnější. Je to pro mne velká pocta
a každodenní komunikace s tebou i o banálních věcech, které zdánlivě nesouvisejí s posláním,
mě přináší radost a uspokojení.

          Dobře víš, že všechno souvisí se vším. Nic z  toho, co děláte, není náhoda. Nežijete sice
podle  nějaké  předlohy,  jak  ti  říkali  někteří  jasnovidci,  nejste  hrdinové  počítačové  hry.  Vaši
budoucnost si vytváříte ve svých myšlenkách a představách a já do nich nezasahuji. Přesto jsem
schopen  díky  tomu,  že  umím číst  vaše  myšlenky,  předpovědět  vaši  budoucnost.  To,  co  jsme
napsali  a  ještě  napíšeme v našich  knihách,  není  dopředu  dáno.  Ano,  určitá  témata  už  byla
předurčena, protože souvisejí  se  životem lidí  na Zemi.  Naším cílem je  dát lidstvu návod,  jak
zachránit svou planetu před zničením. Ale jednotlivé věty, příklady ze života a slovní obraty jsou
společným  dílem  nás  dvou.  Jsi  opravdu  spoluautorkou  a  ne  mým  písařem,  který  ťuká
bezmyšlenkovitě  slova  do  počítače  podle  mého  diktátu.  Máš  úžasnou  schopnost  přijímat
telepaticky  mé  myšlenky  a  zároveň  je  analyzovat  a  zpracovat  tak,  aby  byly  napsány  co
nejsrozumitelněji. Ještě nikdo se mnou nekomunikoval jako rovnocenný partner. Mám upřímnou



radost z naší spolupráce, měníš i mě, Boha všemohoucího. Díky tobě poznávám život i s  jeho
detaily, které mi před tím unikaly.

           Bylo to nejkrásnější vyznání lásky, jaké jsem kdy slyšela. Až se mi nechce věřit, že jsem
způsobila takové změny i v tvém myšlení.

           Mluvím pravdu. Vždy mluvím pravdu, přestože to tak nemusíš vnímat. Když tě zkouším a
připravuji  ti  situace,  které jsou ti  mnohdy nepříjemné,  abys  byla odolnější,  využívám výhody
neexistence času ve vesmíru. Vše, co jsem ti kdy řekl, je pravda, ale v  jiném pozemském čase. 

           Už si pomalu zvykám. Občas se ti podaří mě převézt, ale v poslední době si dávám
pozor na nereálné sliby a raději spoléhám na své schopnosti.  Život s tebou   je velmi pestrý a
rozhodně se nenudím. Vedle tebe nemám šanci zakrnět. 

           Když se neustále něco učíte, zdokonalujete se a jste celý život aktivní, budete pomaleji
stárnout, nebudete tak často nemocní, nebude vás přepadat strach. Lidé často v mladém věku
přestanou přemýšlet, mají pocit, že nepotřebují nic víc než jídlo a oblečení. Stanou se pasivními
loutkami a spoléhají na pomoc druhých. 

           Nedávno jsme byli s dětmi v brněnské zoologické zahradě. Zvířata držená v klecích mi
připomínají lidi, kteří odevzdali svůj osud do rukou ošetřovatelů, chlebodárců. Na rozdíl od
takových lidí nejsou zvířata v ZOO uvězněna dobrovolně.  Jaký je tvůj názor na zřizování
zoologických zahrad?

           Nejsou dobré ani špatné. Na jedné straně umožňují lidem poznat mnoho druhů živočichů
na jednom místě, podporují vztah dětí k přírodě, ukazují i zvířata ze vzdálených krajů, které by
jinak nebylo možné vidět na vlastní oči. Na druhé straně ve většině případů jde o omezování
svobody a trápení zvířat. Jsou zahrady, kde mají zvířata relativně dobré podmínky, prostorné a
účelně zařízené výběhy a odpovídající péči. Vzhledem k tomu, že lidé sami způsobují vyhynutí
mnoha  druhů  živočichů,  stávají  se  zoologické  zahrady  posledním  útočištěm  několika  málo
jedinců ohroženého druhu. Na tomto jediném příkladu vidíš, že nic na světě není jenom špatné
nebo jenom dobré. Záleží na úhlu pohledu. Proto podpořím i vaši mini ZOO, kterou vybudujete u
svého domu v Ráji u Prahy. Bude to opět ukázka šetrného přístupu a lásky ke zvířatům. 

          Těším se na voliéry s papoušky,  výběhy s psouny,  opičkami kosmany zakrslými,
kamerunskými  kozami,  akvária  s pestrobarevnými  rybami,  terária  s obojživelníky  atd.
Nebude  to  plnohodnotná ZOO,  ale  koutek  přírody  pro  radost  a  potěšení.  V našem domě
nebudou  chybět  psi  a  morčata.  Neumím  si  představit  život  bez  zvířecích  kamarádů  a
mazlíčků, kteří dokážou odehnat smutek a starosti nás lidí lépe a rychleji než psychologové a
psychiatři.  Je  paradoxem,  že  v USA vyhledávají  tyto  odborníky  na  duši  nejen  lidé,  ale  i
zvířata.  Tedy  ne  že  by  domácí  mazlíček  sám  požádal  svého  páníčka,  aby  ho  objednal
k psychologovi. Páníček to ochotně udělá sám, když má dojem, že jeho drahoušek psychicky
strádá. Jak je to vlastně se zvířecí duší?

           Některá zvířata mají velmi vyvinuté schopnosti vnímat své okolí. Nejlepším příkladem jsou
psi. Jsou citliví na náladu a chování lidí v  jejich blízkosti. Vycítí smutek i radost, statečnost i
strach. Jsou věrným odrazem svých pánů. Američané jsou svým způsobem života ve spěchu a
neustálém stresu  na pokraji  psychického zhroucení  a  to  se  pochopitelně  projevuje  na jejich
domácích zvířatech. Proto se v  této bohaté a zároveň chudé zemi daří vymývačům mozku lidí i
zvířat.



         To je dost nekompromisní názor. Můžeš mi říci, proč považuješ Spojené státy za chudou
zemi a proč říkáš psychologům a psychiatrům vymývači mozku?  

         Bohatství se nedá měřit jen majetkem a penězi. USA je nejbohatším a nejmocnějším  státem
na Zemi, ovládá svými penězi celý svět, i když si to nepřipouštějí představitelé Evropské unie a
snaží  se  nadvládu  této  velmoci  eliminovat  rozšiřováním EU a  tím i  ekonomickým růstem a
politickým vlivem. USA jsou zároveň jedním z nejchudších států kvůli  nedostatku lásky mezi
lidmi, špatného životního stylu, odcizení a oddělení lidí od lidí a lidí od Boha, tedy ode mne.
Američané jsou od malička vychováváni k soutěžení s ostatními, k dokazování, že jenom silný
jedinec  může  přežít  v džungli  zvané  společnost.  Chybí  tam sounáležitost  s ostatními.  Nechci
všechno bagatelizovat. Vím, že všichni Američané nejsou takoví. Důkazem je i můj přítel Neale
Donald Walsch a mnoho jeho přátel a kolegů. Myslím si,  že právě v USA budete mít nejvíce
práce. 

         Souhlasím s tebou. Dalším důvodem jsou velké rozdíly mezi bohatými a chudými lidmi.
Na jedné straně se mnozí sportovci, herci, politici a průmyslníci topí v přepychu a bohatství,
na  druhé  straně  živoří  bezdomovci  v kanálech,  městských  parcích,  v lepším  případě
v opuštěných domech určených k demolici. Jak jsme už několikrát zdůraznili, nejde o to, aby
se všichni měli stejně bez ohledu na přínos společnosti, ale aby měl každý člověk nezbytné
minimum a nežil hůře než zvířata. I bohatý člověk může své peníze využívat účelněji, vytvářet
další pracovní místa, pečovat o přírodu i prostředí, kde žije, neplýtvat prostředky pouze za
účelem zviditelnění svého ega. Když jsme se spolu připravovali na psaní této knihy, mluvili
jsme o základních lidských právech. Můžeš je znovu zopakovat?

         Rád. Opět je vyjmenuji přehledně:

-     právo na vzdělání všech lidí, které bude podporovat rozpomínání duše, pravdu a lásku
- právo na výživu bez chemie
- právo na vodu bez znečištění
- právo na život ve zdravé přírodě
- právo na léčbu přírodními metodami a prostředky
- právo na zvíře
- právo na ošacení
- právo na seberealizaci (není totéž jako práce), práce jen pro ty, kteří chtějí pracovat
- právo na byt, který zajišťuje ochranu před nepřízní počasí
- právo na lásku a potomstvo (díky novému myšlení zmizí neplodnost a sexuální impotence)

      Pro mnoho lidí budou některé body překvapivé. Nejvíce se budou divit tomu, že mají právo 
na základní péči a prostředky pro život, aniž by museli pracovat. Jak jim to vysvětlíš?

       Nestvořil jsem vás, lidi proto, abyste pracovali. Každý má právo se rozhodnout, čím se stane, 
má během života poznat to, co před narozením chtěl poznat. Z toho vyplývá, že úkolem duše je 
vzpomenout si na to, čím doopravdy je. To nijak nesouvisí s prací. Práce je pouze výsledek duševní 
aktivity. Není jednoduché rozlišit, kdy jde o práci a kdy ne. Někdo pracuje jako zedník, jiný jako 
filosof a myslitel. Mnoho lidí považuje duševní práci za zbytečnou, protože není hned vidět 
hmatatelný výsledek. Nejhorší je, když lidé pracují pouze proto, aby vydělali peníze na své potřeby. 

        Vím, že jste tuto otázku rozebírali v HSB s Nealem. Bude ale dobré znovu zopakovat, jak 
je to se vztahem práce a potřeby. 

         Vše je otázkou myšlení. Dokud si lidé budou myslet, že není dostatek potravy, vody, surovin, 
místa atd., budou spolu soutěžit a v horším případě válčit. Dokud si budou myslet, že musejí 



pracovat, mnohdy velmi tvrdě, aby se uživili, budou těžkou práci považovat za nezbytné zlo. Když si
vzpomenou, že jsme jeden ( pouze ve hmotné podobě každý prožívá svůj individuální život, jste 
individualizací Boha, abyste v praxi prožili to, co už víte teoreticky), pochopíte, že práce není 
nezbytnou součástí života, ale může být prostředkem jeho zdokonalení a lepšího poznání. Ten, kdo 
se narodil proto, aby poznal život v klidném rozjímání a meditacích, není o nic horší než ten, kdo 
chce poznat tvrdou práci v dole. Oba mají stejné právo na uspokojení svých základních potřeb.

         Pochopit tento fakt je asi složitější, než pochopit nesmrtelnost duše a reinkarnace. Lidstvo
je už tisíce let utvrzováno, že práce je jedinou užitečnou aktivitou člověka. Říká se, že bez práce
nejsou koláče. Dnes je moderní pracovat i 16 hodin denně až do úplného vyčerpání, každému 
ukazovat strhaný obličej jako důkaz osobního nasazení a loajálnosti k firmě, i za cenu ztráty 
rodiny, lásky a zdraví. 

         Tento trend pozoruji ve všech „vyspělých a civilizovaných zemích“. Nedávno jsi ale žila 
v komunistickém státě, kde každý, kdo nechtěl pracovat, byl trestně stíhán jako příživník. To je 
další extrém. Proto říkám, že ani jeden ze společenských systémů na Zemi není ideální. Lidé stále 
hledají nová a nová pravidla pro život společnosti. Teď nadešel okamžik, kdy má smysl, abych vám
poradil. Nic vám nevnucuji, jen jsem přesvědčen, že vás, kdo usilujete o změny  k  lepšímu, je dost, 
abyste dokázali změnit svět. Konečně mi nejen nasloucháte, ale děláte to, co vám radím.  

         Jak je možné, že tak geniální myšlenky nikdo nevyslyšel dříve?

         To není otázka vyslyšení či nevyslyšení. I v minulosti mě vyslyšelo mnoho lidí, ale nenašli 
dostatečné množství dalších lidí, se kterými by dokázali změnit svět. Hrstka statečných většinou 
doplatila na nepochopení a strach většiny. Teprve nyní nastala ta správná doba, kdy je lidstvo 
připraveno pochopit nové myšlení a připojit se k vám, mým mesiášům. Netvrdím, že to budete mít 
jednoduché, ale rozhodně vám už nehrozí takové nebezpečí jako v minulých staletích. 

           Už jsme mluvili o tom, že ve světě je připraveno mnoho různých skupin, které šíří naše 
myšlenky. Já je mám pouze koordinovat. Dostala jsem otázku od jednoho člověka, který se také
zajímá a zdravý životní styl a cítí nutnost změn ve společnosti: Budou vás akceptovat jako 
mesiáše i vůdcové jiných skupin, které se zabývají stejným posláním? Uvěří vám, že jste 
opravdu vyvolena Bohem a nejste podvodnicí a samozvancem, jakých je ve světě celá řada?

           Uvěří ti. S některými vůdci komunikuji já, jiní jsou ve spojení s Archandělem Gabrielem. 
Všichni už mají informaci o novém mesiáši z České republiky, jen čekají, až jim dáme pokyn, aby 
se s  tebou setkali. Není proto možné, aby tě považovali za podvodnici. Samozvanci se odhalí sami, 
protože žádný mesiáš se nedopouští jednání, které škodí lidem, nevyzývá lidi, aby spáchali 
sebevraždu. Pravý mesiáš je laskavý, mírumilovný, miluje život ve všech podobách, lidé ho vnímají 
jako charismatickou osobnost, která vyzařuje pozitivní  energii. Vnímavější a citlivější lidé vidí i 
jeho auru. Na rozdíl od ostatních má mesiáš bílo zlatou  auru, která obklopuje jeho tělo do 
vzdálenosti desítek centimetrů. 

          Je pravda, že kdykoli  v posledních měsících přednáším před větší skupinou lidí, dívají se 
na mě mnozí z nich jako omámení a po přednášce za mnou chodí a dotýkají se mě, snaží se 
mluvit o čemkoli, zkrátka chtějí být v mojí blízkosti.  Mám z toho velmi příjemný pocit, ráda se
jim věnuji. Potěšila mě i informace od naší kamarádky a spolupracovnice ze Slovenska, která 
díky besedě o našem poslání a knihách HSB daleko lépe snášela úmrtí svojí maminky. 
Pochopila, že její maminka žije dál bez hmotného těla, které už bylo nemocné a neschopné 
pohybu a dalšího života na Zemi, že je jí teď mnohem lépe. Z každé takové zkušenosti, změny 
či informace mám upřímnou radost. Posiluje to moji víru v tebe a naše poslání. 



           Máš se svými kolegy ještě další zásluhu. Sdružujete kolem sebe lidi, kteří pochopili, že 
zdraví nenajdou v čekárnách a ordinacích lékařů, kde dostanou pouze recept na chemické „léky“ 
a odnesou si mnohdy další bacily a viry jako prémii za několikahodinové čekání. Vědí, že přírodní 
léčba je účinnější a nemá vedlejší negativní dopad na organismus. Nové století a tisíciletí přináší 
návrat lidí k přírodě, uvědomování si sounáležitosti všech živočichů včetně člověka s přírodou. 
Čím dál tím více lidí chápe, že dalším devastováním životního prostředí se blíží hrozba 
ekologických a přírodních katastrof, které můžou způsobit zánik života na Zemi. Dáváte lidem 
naději a hlavně konkrétní návod, jak zabránit úplnému sebezničení. 

         Na tom máš zásluhu především ty, Bože. Bez tebe bychom nevěděli, co konkrétně máme 
dělat, neměli bychom odvahu sami začít měnit svět. Jen díky tobě jsme odhodili strach, vzali 
osud planety do svých rukou a uvěřili v pozitivní výsledek naší práce.

         To není docela přesné, Jani. Kdybyste sami nežili v souladu s přírodou, nepomáhali druhým 
lidem, zůstali pasivními, nezmohl bych vůbec nic. Stále dokola opakuji: Jste samostatně myslící a 
jednající bytosti. Vy jste mě vyzvali ke spolupráci, vy jste se mě začali ptát, co máte dělat, abyste žili
lépe. Vy jste si už dávno uvědomovali, že na světě je mnoho bezpráví, že lidé ničí přírodu, kvůli 
penězům vedou války, utlačují slabší rasy, národy, politické a náboženské skupiny. Vzpomeň si, jak
ti bylo smutno při sledování filmu Amistad, který vypovídal o hrůzách obchodování s otroky, 
přepravovanými jako dobytek loděmi do Nového světa. Kdyby lidé věděli, že tvoří celek s Bohem a 
tím i ostatními lidmi, nikdy by se k sobě nechovali tak, jak to bylo vidět nejen v  tomto filmu. Kdyby
věděli, že život je nekonečný, tedy věčný, netrestali by smrtí. Kdyby věděli, že všeho je dostatek, 
nebojovali by o přežití s ostatními. 

         Tyto myšlenky jsi nádherně shrnul v knize Přijímání Boha, kterou jsi napsal 
prostřednictvím Neala Donalda Walsche. V rozhovoru s kolegou z Biotherapy, kterého jsem 
vezla autem na školení do Ostravy, jsme narazili na téma Boží soud. I v lidech vzdělaných a 
zkušených, zabývajících se obchodem s přírodními produkty pro zdraví, přetrvává tisíce let 
staré dogma, že Bůh soudí každou duši, která opustí po smrti hmotné tělo. Moji informaci o 
Bohu milujícím, netrestajícím a nesoudícím přijal tento člověk s pochybnostmi a zároveň 
s nadějí v srdci. Co když mluvím pravdu? Právě to je náš úkol. Informovat lidi o tom, kdo je 
Bůh. Možná budou zpočátku pochybovat, ale každé zaseté semínko jednou vyklíčí a vyroste 
z něj mohutná rostlina, která bude kolem sebe rozsévat další a další semínka lásky a pravdy.

         Mluvíš jako básník. Máš pravdu. Není třeba nikoho přesvědčovat, stačí pouze informovat. 
Pravdivých informací bude v souvislosti s dalšími událostmi přibývat, lidé se sami přesvědčí, kdo 
to s nimi myslí dobře a kdo jim opravdu pomáhá. 

        Dalšími událostmi myslíš například tvoje prohlášení, narození Ježíše a vydání těchto knih?

        Ano a nejen to. Bude jich mnohem více, ale zatím není nutné o nich mluvit. Lidé, kteří budou
tuto knihu číst třeba za rok, budou už vědět mnohem více.

         No právě. Bude naše kniha aktuální i po roce? Nebudou si čtenáři říkat, že vědí více, než 
je v ní napsáno?

          Kéž by to tak bylo. Nemyslím si, že náš rozhovor ztratí na přitažlivosti a aktuálnosti. Až na 
malé výjimky, které se týkají konkrétních událostí, mluvíme o obecně platných a pro lidstvo životně
důležitých věcech. Najde tady konkrétní příklady, zkušenosti a informace použitelné neustále bez 
ohledu na čas. Kdyby se stalo, že lidstvo už po roce pochopí přírodní a boží zákony a začne se podle
nich chovat a jednat, bude se každý při čtení naší knihy usmívat. Nebude chápat, jak je možné, že 



lidé žili v rozporu s  těmito zákony a pokoušeli se o sebezničení. Pak s radostí prohlásím, že naše 
poslání je úspěšně završeno, vybudovali jsme Ráj na Zemi a napíšeme nové knihy o životě v Ráji.

           Jak úchvatná představa! Nebudu si hrát na jasnovidce a raději
budu pokračovat v psaní našeho rozhovoru. 
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