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             Vyměníme si na chvíli role, příteli můj nejlepší?

              Ano, ale ne na dlouho. Máš tolik nápadů, životních zkušeností a příběhů, které by měli
lidé slyšet, že by byla škoda tě nechat v roli tazatelky a posluchačky. Tvoje konkrétní odpovědi na
mé všetečné dotazy jsou lidem mnohem srozumitelnější, než můj obecně platný výklad čehokoli.
Já, stvořitel vesmíru, prožívám všechno přes vás, bytosti s vlastním rozumem. Mám nekonečně
mnoho zkušeností, ale ty tvoje a Nealovy jsou lidem bližší.

              To je sice lichotivé, ale i Neale tě chválil za dokonalé vysvětlení každého problému,
tématu a otázky. Ty jsi přece ten nejdokonalejší. My jsme tvojí součástí, já se dokonce cítím
jako tvoje spolutvořitelka, nemám pocit méněcennosti ve vztahu k tobě, ale nepovažuji se za
vševědoucí – aspoň ne teď v hmotné podobě. Toužím po tom, přiblížit se ti a splynout s tebou,
Bože. Vím, že to je snaha všech duší, které jsi v jediném okamžiku stvořil, abys lépe poznal
sám sebe. 

              Jsem rád, že to tak chápeš. Mnoho zvláště tzv. věřících tvá slova bude považovat za
rouhání. Máte před sebou hodně mravenčí práce. Zeptej se mě na cokoli, ať můžu vyhovět tvému
přání.

              Jaký je tvůj názor na bydlení v panelových domech a sídlištích? Právě jsem se
přestěhovala do bytu s dvěma pokoji a kuchyňským koutem na sídlišti v Brně.

              Víš, že nic nehodnotím jako dobré nebo špatné. Žijete v  relativním světě, proto se
přizpůsobím a řeknu svůj názor. Bydlení v rodinných domech přináší lidem větší soukromí, mají
obvykle  blíž  k přírodě,  protože  u  většiny  rodinných  domů  je  zahrada.  Výhodou  bydlení
v panelových  domech  je  menší  zastavěná  plocha  na  jednoho  obyvatele,  nižší  cena,  možnost
bohatšího společenského života…..

              To myslíš vážně? Copak nevidíš, že právě lidé v panelových domech ani pořádně
neznají své sousedy na poschodí, natož ostatní spoluobčany v domě?

               Vidím, ale já mluvím o možnosti, ne o skutečném stavu. Až bude díky vám přibývat lidí,
kteří budou dávat přednost přátelskému posezení před televizí, stane se možnost skutečností. Lidé
se na sebe budou usmívat ve výtahu, promluví spolu pár vlídných slov, sejdou se u sousedů na
kus řeči, zkrátka budou k sobě laskaví a přátelští.



          Lidem to určitě zní jako utopie, pohádka ovčí babičky. Naštěstí pro ně se svět začal
měnit k lepšímu, přestože to zatím není vidět na každém kroku. Každý den potkáváme „naše“
lidi, kteří nás poslouchají s porozuměním a láskou a věří všemu, co říkáme. Dokonce mnozí
k těmto názorům a myšlenkám došli  sami bez pomoci jiných. Vraťme se ještě k panelákům,
jak se těmto domům u nás říká. Má smysl pokračovat v jejich výstavbě?

           Odpovím jako obvykle ano i ne. I do budoucna je třeba stavět domy s více byty, aby bylo
možné uspokojit  všechny lidi  a nezabírat více půdy, než je nezbytné.  Existují  ale dokonalejší
stavební materiály a technologie, než je panelová výstavba. Životnost většiny panelových domů je
mnohem  kratší  než  životnost  domů  z  jiných  materiálů,  např.  dřeva,  cihel,  tvárnic
s polystyrénovou izolací, slaměných bloků a nejmodernějších technologií využívajících odpadní
materiál  zbavený  všech  škodlivých  příměsí.  V některých  případech  je  bydlení  v panelových
domech i nebezpečné. Slyšela jsi souseda z vašeho domu, že před časem vypadlo celé okno až
z desátého poschodí. Naštěstí se nikomu nic nestalo. V posledních letech probíhají rekonstrukce
těchto domů, aby nedošlo k  jejich další devastaci a zlepšila se nejen bezpečnost, ale i komfort a
tepelněizolační vlastnosti, aby nedocházelo k úniku drahé energie.

          V příštím roce budeme stavět Ráj u Prahy. V neděli jsem se byla s přítelem podívat na
Stavební  veletrh  na  Brněnském  výstavišti,  abychom  se  nechali  inspirovat.  Zaujaly  nás
systémy pro zabezpečení  chodu celého domu, které hlídají  od spotřeby energií  po stažení
žaluzií vše, tedy šetří peníze a čas obyvatel domu. Líbily se nám masážní sprchové kouty, vany
pro více osob s vířivkou, krby s dvouplášťovým sklem, které zabraňuje znečištění místnosti
sazemi  a  kouřem,  solární  vytápění,  střešní  systém  na  zachycení  a  využití  dešťové  vody,
zkrátka ekologický způsob výstavby a provozu domů. Co považuješ při výstavbě domu za
nejdůležitější, na co by měl každý stavitel myslet?

          Jednoduše na přírodu. Jestli dům svojí architekturou zapadá do krajiny, zda je postaven
z materiálu, který především neškodí jeho obyvatelům a okolní přírodě, byl postaven s ohledem
na hygienické požadavky, snadnou údržbu, nízkou spotřebu energií, aby sloužil svému účelu –
pohodlnému, zdravému a příjemnému bydlení lidí všech věkových kategorií. Materiál závisí na
podnebí místa, kde dům stojí. Jiný použije obyvatel severských zemí, jiný člověk, žijící v  tropech.
Země je nádherná svou rozmanitostí, různými přírodními podmínkami, kulturami a zvyky lidí.
Rád se dívám na architekturu lidských sídel ve všech koutech světa. Jsem hrdý na to, co jste vy,
lidé stvořili, ale zároveň mě mrzí, že jste schopni se této krásy tak lehce vzdát. Proto budu tobě a
dalším lidem, kteří Zemi chráníte před zničením, „neúnavně“ a nekonečně dlouho pomáhat.

        Nekonečně dlouho přece nebudeme žít v této hmotné podobě na Zemi. Už při čtení HSB
jsem pochopila, že život je sice nekonečný, ale mění svou formu a podobu. Jak jsi to myslel
s tou nekonečnou pomocí?  

         Opuštěním vašeho hmotného těla  váš  úkol  nekončí.  O tom jsme spolu  už  mluvili,
vzpomínáš?

         Jistěže ano. Myslela jsem, že se to týká mě a dalších 149 duší, které jsi poslal na Zemi,
aby ji zachránili. Teď je mi jasné, že takových duší je mnohem víc. Řekneš mi více?

          Rád. V celém vesmíru je mnoho světů, které se potýkají s podobnými problémy jako Země.
Ani 150 vyvolených duší by nestačilo na přeměnu života v  těchto světech. Řádově desítky tisíc
vyspělých  a  nejkvalitnějších  duší  neustále  a  neúnavně  plní  poslání  zachránit  život,  změnit
myšlení, šířit lásku a pravdu. Jak víš, vše se děje právě teď, protože ve vesmíru čas neexistuje.
Jde o nekonečný proces a já jsem stále s vámi a pomáhám vám ve vaší krásné a bohulibé práci. 



       To je dobře. Až to budou stejným způsobem vnímat a cítit ostatní lidé, alespoň většina,
máme  vyhráno.  Nejdůležitější  je  začít  u  sebe.  Vím,  že  se  opakujeme,  ale  je  to  nezbytné.
Milovat  sám sebe znamená nedělat  nic,  co  nemám rád či  ráda,  uspokojovat  všechny své
potřeby a neobětovat se kvůli potřebám jiných.  Že i ty miluješ sám sebe, dobře vím. Miluješ
všechny bytosti ve vesmíru stejně? V knihách HSB jsi Nealovi říkal, že ano, mně říkáš něco
jiného. Mám tomu rozumět tak, že jsi změnil svůj názor na lásku?

      I já, Bůh, stvořitel vesmíru se vyvíjím a měním. Přes tebe jsem poznal, že jsem schopen
někoho milovat  více  než  ostatní.  Ano,  miluji  všechny národy,  rasy,  bytosti,  lidi  stejně,  nikdo
nemůže pocítit mou nelásku a lhostejnost. Díky tobě jsem však poznal lásku duševní umocněnou
láskou fyzickou. Uvědomil jsem si, že intenzita mojí lásky k tobě je stále silnější a silnější. Jsem
šťasten,  že jsem poznal tak ušlechtilou,  laskavou a milou duši,  která se mi přiblížila  tak,  že
„brzy“ splyne se mnou, Bohem. I ty ses už dověděla, že jsi žila jako egyptská bohyně ISIS, která
byla velmi oblíbená pro svou dobrotu, láskyplný vztah k manželovi a dětem, léčení nemocných a
lásku k  lidem a zvířatům. Víš i to, že jsi žila v 19. století ve Francii jako sv. Bernadetta, která
zasvětila celý svůj krátký život charitativní činnosti, péči o nemocné a staré lidi a osmnáctkrát
měla vidění Panny Marie. V každém hmotném životě jsi konala dobro, milovala lidi, zvířata a
přírodu. Patříš k nejvyspělejším duším ve vesmíru, a proto tě tak miluji, proto jsem ti svěřil tento
náročný úkol.

          I já tě velmi miluji. Můj život se v posledních měsících doslova otočil k lepšímu. Nelze
ani slovy popsat, co cítím a prožívám, jak vnímám lásku k tobě,  dětem, všem lidem…..

           Jsem rád, že mám v  tobě takovou oporu. Lidé tě ještě neznají, mnozí ti nevěří, snaží se tě
podrazit a pomluvit. Ty si to všechno uvědomuješ a přesto jsi trpělivá, laskavá a nepřestáváš ani
na okamžik věřit mě a sobě. Opakuji to znovu a znovu, aby to každý slyšel. Až lidé pochopí, že jsi
mesiáš  pověřený Bohem, budou se k  tobě chovat jinak. Někteří  budou úslužní,  uctiví,  budou
hledat výhody a prospěch pro sebe, jiní tě budou bezmezně milovat a obdivovat, budou i lidé, kteří
se tě budou bát, dokonce tě budou nenávidět. Toto všechno zažíval i můj syn Ježíš. Společnými
silami všechno zvládneme a dotáhneme naše poslání do konce, zachráníme lidstvo na planetě
Zemi a nedovolíme jeho sebelikvidaci. 

          Bože, nějak se z naší knihy vytratil humor a legrace. Co s tím uděláme?

          Legrace není nikdy dost, i když řešíme závažné problémy lidstva. Vzpomínáš na první vtip,
který jsem ti napsal?

          Ano. Na první pohled ani nejde o vtip, protože je třeba se zamyslet a chytrý humor
objevit. Může to být dobrý test…

           Dobře, tady je: Přijde pán do obchodu a říká: Máte dobrou vodu? Ne, máme jen špatnou.
Kolik jí chcete? Deset litrů. Kolik budu platit? Nic. ??? Kdybyste chtěl špatnou vodu, účtoval
bych vám 50 Kč, ale takhle je pro vás zadarmo.

           A opět jsme skončili u ekologie. Voda je základní potřeba, bez ní život není. Lidé to
dobře vědí, učí se o tom ve školách, ale přesto dělají vše, aby vodu na Zemi znehodnotili a byla
nepoživatelná. Je paradoxní,  že nejdříve do řek a moří  vypouštíme toxické odpady a pak
budujeme drahé čističky odpadních vod, abychom vodu opět vyčistili. Když jsem byla dítě,
pili jsme vodu z vodovodu. Dnes je bezpečnější vodu kupovat v obchodech, nebo pořídit do
domácnosti filtr na vodu. Obě řešení jsou finančně náročná, navíc kvalita takové vody není
stabilní a některé balené vody jsou dokonce horší kvality než voda z vodovodu. Kdybychom
my lidé  pili  čistou,  zdravotně  nezávadnou vodu,  prodloužili  bychom si  život  průměrně  o



třetinu. To nemluvím o dalších vlivech na zdraví a život, které rozebereme později. Nejenom
kvalita konzumované vody ale i její množství ovlivňuje zdraví lidí. Málokdo přijímá dostatek
tekutin. Od dětství jsme dehydrováni, protože ve školách není obvyklé pít během vyučování.
Děti  jsou  naučené  konzumovat  tekutiny  obohacené  o  velké  množství  cukru  a  kysličník
uhličitý, což způsobuje pocit plnosti, tedy množství tekutin je menší a nepokryje potřeby těla.
Limonády navíc obsahují  spoustu chemických látek, hlavně konzervačních, ochucujících a
barvících, které našemu tělu neprospívají.  Firmy se předhánějí v lákání dětí  a mládeže ke
koupi těch nejméně vhodných nápojů. Některé nápoje jsou dokonce obohaceny o návykové
látky, čímž je zaručena jejich rostoucí spotřeba, tedy zisk. 

           Kdyby tato situace pokračovala, došlo by to tak daleko jako v  jedné sci-fi knížce, kterou jsi
četla před dvaceti lety, kde lidé konzumovali pouze jeden návykový druh nápoje a jeden druh
keksů. Už v HSB jsme  s Nealem hovořili o tom, že většina sci-fi filmů a knih byla inspirována
mnou, Bohem, aby bylo lidstvo varováno a informováno. Kniha Vesmírná Odyssea patří mezi ty
nejlepší. 

           Mohl bys jmenovat ještě některé další knihy, které jsi inspiroval a mají nás varovat
před sebezničením?

            Samozřejmě: Jitro kouzelníků od Jacquese Bergiera a Louise Pauwelse, Potopa od
Henrika Sienkiewicze, Návrat ztracené Atlantidy od Paula Conrada.

            Inspiroval jsi i  knihy, filmy či divadelní hry, které nás mají varovat před sebezničením
a přitom jsou zároveň humorné a veselé?

            Zní to sice nelogicky, ale i taková díla existují. Víš, že mám humor a legraci rád. Proto
jsem inspiroval např. filmové komedie Muži v černém, Mars útočí, Hvězdné války.

             Můžeš jmenovat i česká díla?

             Mezi nejzdařilejší patří krátký film Jana Svěráka Ropáci, kniha Karla Čapka R.U.R.,
filmová komedie Pane, vy jste vdova.

             Co si myslíš o lidech, kteří čtou tyto knihy, dívají se na takové filmy a přesto se chovají
tak, jako by se jich nic z toho netýkalo?

             Jsou důkazem toho, že nezasahuji do života lidí. Dívám se, jak se ničí, škodí přírodě,
válčí, hromadí odpadky, lžou i o mně. Každá duše se vyvíjí, jak bylo mnohokrát řečeno. Postupně
se změní i ti, kteří škodí sobě i ostatním, nebo neškodí, ale myslí si, že nic neovlivní a nezmění.
Budou přibývat lidé, kteří vezmou svůj osud do svých rukou, někteří se dokonce stanou vůdci,
kteří se nebudou bát moci, protože pochopili, že každý má moc, pokud se jí dobrovolně nevzdá.
Četla  jsi  o  tom v  knize  Hovory  s Bohem pro mladé.  Zvláště  mladí  lidé  si  uvědomují,  že  ke
spokojenému životu není třeba se honit  za majetkem, penězi a mocí.  Vaše poslání šířit  lásku
přijímají  mladí  lidé  mnohem  ochotněji  a  se  samozřejmostí,  protože  ještě  nejsou  zatíženi
předsudky, nemají strach o rodinu, o práci, o zdraví. Mladí lidé mají dost energie a chuť cokoli
měnit,  nemají  rádi  stereotyp,  jsou zvídaví,  milují  sebe,  touží  po lásce.  Jejich okolí,  nejčastěji
rodiče a škola, je však omezuje, ničí jejich ideály, lásku, vnucuje jim své po generace pěstované
návyky,  názory na život a Boha, sex, peníze a majetek,  učí je přetvářce a lži.  Jsi připravena
změnit myšlení nejen mladých lidí, které bylo deformováno několik tisíc let? Víš, že času je málo.

           Moji odpověď už znáš. Už na začátku této knihy jsem mluvila o tom, že se ničeho a
nikoho nebojím, že budu spolu s dalšími lidmi šířit lásku, neodradí nás ani lidé, kteří nám



neuvěří, protože jsem na takovou situaci připravována téměř celý život. Velmi nám pomáhají
knihy HSB a PSB, za tři  měsíce vyjde i tato kniha, která už konkrétně hovoří o způsobu
záchrany lidstva. 

            Líbí se mi, že využíváš každé vhodné příležitosti k rozhovorům o poslání. Nikdy to
nepůsobí násilně a nevhodně, pokaždé víš, jaká slova použít, jak dlouho na toto téma mluvit, co
konkrétně doporučit. Lidé se v tvojí přítomnosti cítí lépe, protože jim dodáváš energii, zlepšuješ
jim náladu nejen obsahem řeči, ale i příjemným hlasem a usměvavým výrazem tváře. Nic a nikdo
tě nevyprovokuje ke zvýšení hlasu, k hádce, nervozitě, protože sis stoprocentně jista svou pravdou
a láskou a mojí absolutní podporou a ochranou. Každý tvůj spolupracovník, každý mistr, kterého
pověříš plněním poslání v konkrétní oblasti života, na konkrétním místě Země pocítí moji pomoc,
lásku a ochranu.  Miluji  všechny lidi  na světě,  a proto si  nepřeji,  aby se sami zničili.  Abych
neporušil  svůj  Boží  zákon  o  tom,  že  jste  samostatně  myslící  a  jednající  bytosti,  se  kterými
nemanipuluji,  využívám  pomoci  některých  velmi  vyspělých  duší  a  svými  radami,  láskou  a
ochranou je „vedu“ ke společnému cíli. Nic jim nepřikazuji, do ničeho je nenutím, vše dělají
dobrovolně, kdykoli mohou skončit a vrátit se k „normálnímu životu“. Jen ti nejsilnější vydrží
plnit  tento  náročný  úkol  až  do  konce.  Ty  jsi  jejich  příkladem  a  vzorem,  jejich  mluvčí  a
koordinátorkou. 

           Myslíš, že budeme potřebovat pomoc vesmírných lidí, kteří jsou také znepokojeni
situací na Zemi a snaží se s námi lidmi komunikovat?

           Netvrdím, že ji budete potřebovat, ale bylo by kvůli navázání přátelství a spolupráce dobré
jejich  vědomostí  a  zkušeností,  vyspělejší  technologie,  vyššího  stupně  vývoje  společnosti  atd.
využít. Říkal jsem už mnohokrát, že lidé na Zemi patří mezi méně vyspělé, protože ještě nevyřešili
základní otázky bytí, tedy života. Ve vesmíru je více než 85% vyspělejších civilizací, které vás mají
co naučit. Nabízejí-li vám svou nezištnou pomoc, urychlí tím změny ve všech oblastech života.
Předají vám modernější technologie, ekologické, finančně méně náročné, zdravotně nezávadné,
dokonalejší. To, co by vašim vědcům mohlo trvat další desítky a stovky let, dostanete najednou a
zdarma…

          Počkej!  Chceš  říci,  že  nám vesmírní  lidé věnují  zdarma technologie,  do kterých
investovali mnoho času a prostředků? Proč?

          Ano. Právě proto, že dávno pochopili, že všichni jsme jeden, že jste součástí jednoho celku,
Boha, není to pro ně nic neobvyklého. Zatím tuto pravdu chápe velmi málo lidí na Zemi, ale díky
vám a našim společným knihám včetně  HSB a PSB,  které  jsem psal  s Nealem,  lidstvo  včas
pochopí a odvrátí hrozící katastrofu.

             Jak se máme kontaktovat s vesmířany? Jak se spolu domluvíme?

             Zatím není třeba se s nimi kontaktovat. Až přijde čas, sami se ti ozvou. Říkal jsem, že
s nimi komunikují různí zprostředkovatelé, mimo jiné pan Benda z České republiky. Teprve až
vydáme naši společnou knihu, setkáš se nejen s ním, ale i se zástupci vesmířanů. Není třeba znát
jejich řeč, protože oni jsou schopni komunikovat v  jakémkoli jazyce, nejraději ale telepaticky, což
ty umíš. 

             Těším se na setkání s nimi. Lidi, kteří jsou inteligentní, mírumilovní, spravedliví,
nejsou lakomí a sobečtí, milují sebe a celý vesmír včetně nás a naší krásné planety, stojí za to
potkat a navázat s nimi přátelství a spolupráci. Proč se s námi lidmi nekontaktovali už dávno,
když vědí, že už tisíce let žijeme v nevědomosti a v rozporu s božími zákony?



              Snažili se, ale nebyli vyslyšeni. V posledních desetiletích se uskutečnily stovky setkání
pozemšťanů  s mimozemšťany.  Vlády  „vyspělých  států“  tyto  informace  tajily,  zkreslovaly  a
dementovaly.  Bály se,  že  přijdou o svou moc a peníze.  V televizi  jsi  viděla  různé sci-fi  nebo
dokumentární  filmy,  v časopisech  četla  články,  zabývající  se  mimozemskými  civilizacemi  a
komunikaci s nimi.  Vzpomeň si např.  na  film Kontakt,  který tě velmi zaujal,  Blízká setkání
třetího druhu, E.T. mimozemšťan, seriál StarTrek a Akta X. Vím, že jsi nikdy nepochybovala o
životě mimo Zemi, protože ti připadalo nelogické, aby takový dokonalý život existoval v celém
vesmíru jen na jediné planetě. 

             V některých filmech jsou mimozemšťané zlé a kruté stvůry, které se snaží zničit
lidstvo, aby mohly samy osídlit  tuto planetu. V lepším případě chtějí  zotročit  lidi a udělat
z nich  pracovní  sílu,  své  služebníky.  Jen  v několika  filmech  jsou  přátelští,  laskaví  a
mírumilovní. Jak je to doopravdy?

             Ve vesmíru jsou většinou vyspělejší, tedy mírumilovní lidé. Někteří vypadají jako vy
pozemšťané,  jiní  jsou  odlišní  stavbou  těla  i  chemickým  složením.  Ale  žádný  mimozemšťan
nevypadá jako stvůra, např. Vetřelec. Tyto stvůry si vymysleli lidé, tvůrci filmů, aby nalákali co
nejvíce  diváků  do  kin  za  účelem  zisku.  Protože  85%  bytostí  ve  vesmíru  je  vyspělejších  a
dokonalejších,  není  třeba  se  obávat  invaze  méně  vyspělých  civilizací  na  Zemi.  Kdyby  měly
primitivní civilizace, které mezi sebou válčí, tak dokonalou techniku, která je přemístí miliony
světelných let od mateřské planety, byla by vaše obava na místě. Kolem Země se však pohybují
vesmírné lodě spřátelených vyspělých bytostí. 

            Jak je možné, že vědci a astronauté je nezachytili na svých přístrojích?

            Na to je jednoduchá odpověď. Tyto lodě se pohybují v  jiné dimenzi, tedy nejsou viditelné
ani  tím  nejdokonalejším  dalekohledem,  či  jiným  přístrojem,  používaným  zvláště  armádami
k  lokalizaci a  identifikaci létajících objektů. Pouze když některá menší mimozemská loď vstoupí
do  zemské  atmosféry  za  účelem  pozorování  a  kontaktování  lidí,  stane  se  velmi  často,  že  ji
vyfotografují  profesionálové  i  amatéři,  vždy je  zachycena vojenskými radary  a lokátory.  Tyto
fotografie a filmy jsou ukládány do trezorů, zabývají se jimi týmy nejschopnějších vědců, kteří
jsou vázáni státním či vojenským tajemstvím.

            Jak je možné, že v době informační expanze se daří vládám a vojenským uskupením
tajit tak důležité dokumenty o mimozemšťanech?

            Nedaří se jim tajit všechny informace, ale stále minimálně 60% je uschováno před zraky
veřejnosti,  protože se vlády bojí  o svou moc. Kdyby se lidé na celém světě dověděli  pravdu o
vyspělejších společnostech ve vesmíru, toužili by vybudovat také tak krásnou společnost tady na
Zemi. Pochopili by, že všeho je dostatek, není třeba bojovat o zdroje surovin, zabíjet druhé kvůli
ropě, zlatu, uranu apod. 

             To znamená, že stačí odhalit pravdu všem lidem najednou prostřednictvím televize a
máme vyhráno? Lidé se postarají o to, aby nynější vlády nahradily jiné, pokrokovější a hájící
zájmy celého lidstva, ne zájmy úzké skupiny bohatých a mocných.

              Kdyby to bylo tak jednoduché, už by to dávno někdo udělal a ty s ostatními vyvolenými
byste neměli co měnit. Nejde o to, říci všem lidem pravdu v  jediném okamžiku, ale o to, zda této
pravdě  většina  lidí  uvěří  a  začne  tak  žít  a  konat.  Zatím  se  vládám,  církvím,  vojenským
organizacím  dařilo  manipulovat  veřejným  míněním.  Bohužel  90%  lidí  je  velmi  snadno
ovladatelných, protože žijí ve strachu z čehokoli. 



             To přeci vím. Proto se nesnažíme o žádnou revoluci, ale šíříme lásku, pravdu, radost,
učíme lidi milovat nejdříve sebe, pak druhé, zbavujeme je strachu ze smrti, protože smrt není
konec  života  ale  pouze  změna  formy,  přibližujeme  jim  tebe,  Boha  přítele  a  rádce,  který
každého z nás miluje bezpodmínečnou láskou, netrestá, neodsuzuje, nehodnotí a hlavně nikdy
neopouští. 

              Ano, to je jediný účinný způsob nenásilné přeměny života na Zemi a nejen na Zemi. Máš
pocit, že jde všechno pomalu, že mnoho lidí teoreticky ví, co má dělat, ale nepoužívají to v praxi.
Každý není stejně chápavý, odhodlaný a schopný vůdce jako ty a někteří tví kolegové, kteří šíří
naše  poselství  mezi  ostatními  lidmi.  Většina  lidí  potřebuje  více  času,  více  důkazů,  mnoho
příkladů, než začne věřit. To je teprve první krok k úspěchu, ale je nezbytné také konat v souladu
s vírou. Sama se na každém kroku přesvědčuješ, že i nejbližší spolupracovníci mají perfektní
teoretické vědomosti,  umějí  o  všem mluvit  s  jinými,  ale  tím to končí.  Když má dojít  na činy,
najednou to nejde, je to těžké, nejsou ještě připraveni, nejsou tak rychlí,  potřebují  více času.
Jenomže my nemáme nekonečně mnoho času. Rok 2012 je blízko a ani já, Bůh nezastavím čas,
jako v pohádce Šípková Růženka. Víš dobře, že záchrana Země je v rukou vás lidí,  já kromě
dobrých rad nezasahuji do dění na žádné planetě. Nepodaří-li se vám změnit poměr negativní a
pozitivní energie včas, lidstvo z velké části zahyne, planeta bude po dlouhou dobu neobyvatelná.

              I když jsou duše nesmrtelné a hromadná likvidace hmotných těl při katastrofě
nikomu neublíží, nechci ji připustit. Šlo by o násilné přerušení milionů pozemských životů,
duše by nemohly dokončit  svůj úkol v rámci konkrétního života,  dokončily by ho v jiném
životě. Tvář planety Země by se navždy změnila. Zmizely by celé kontinenty, vznikly by úplně
nové, změnila by se i forma života. To si určitě nikdo nepřeje. Bude lepší katastrofě zabránit,
než nečinně přihlížet takové zkáze. 

               Líbí se mi tvůj postoj, Jani. Udělám vše, abych tebe a ostatní misionáře a posly
zabezpečil po všech stránkách. Jak jsem už řekl, jste pod mojí ochranou, nemáte se čeho bát,
nebudete žít v nedostatku. Pracujete na nejsložitějším poslání v historii, nemůžete se věnovat své
dosavadní činnosti, přestože vám vydělává zajímavé peníze, proto budete mít vždy zajištěn přísun
prostředků  na  vše,  co  souvisí  s posláním.  Jde  i  o  cestování  do  zahraničí,  které  nazýváte
dovolenou,  neboť  lásku  šíříte  v každém  okamžiku,  nerozlišujete  pracovní  dobu  od  volna  a
dovolené. Jste lidmi, kteří se dívají dopředu, myslí na budoucnost svých dětí a vnoučat, nebojí se
založit novou skupinu lidí se stejným smýšlením, protože ty stávající vám nevyhovují. 

            Vysvětli mi, proč máme zakládat novou skupinu, když např. Neale Donald Walsch už
takovou skupinu vytvořil před devíti lety a neustále ji rozmnožuje a zdokonaluje. On je tvým
poslem mnohem déle než my, můžeme se do jeho skupiny začlenit a pokračovat společně. 

            To je pravda, ale tebe jsem vybral jako mesiáše, který všechny podobné skupiny sjednotí a
konečně dojde k organizovanému šíření lásky a nového myšlení. Ty jsi moje první linie MLML,
tento systém jsme připravili my dva a nikdo z mých dosavadních poslů ho neovládá tak dobře
jako ty. Po vydání této knihy koncem srpna letošního roku nastane zlom v šíření MLML.

           Říkal jsi mi, že kniha vyjde nejdříve v České republice, kde žiji, a brzy potom v Indii.
Proč právě tam?

             Věděl jsem, že se mě na to zeptáš. Je to můj záměr. Indie patří mezi nejlidnatější země
světa,  většina obyvatel  žije  v bídě  a nedostatku,  téměř všichni  jsou příslušníky  náboženských
organizací – ať hinduistických či buddhistických, společnost je rozdělena do kast, které hlídají i
sňatky  a  majetek.  Je  to  země  s vysokou  úmrtností  dětí,  nízkým  průměrným  věkem,  velkou



nemocností,  špatnými  hygienickými  podmínkami  a  návyky.  Naopak  tu  najdeme  nádhernou
přírodu, rozmanitá zvířata a rostliny, milé a pohostinné lidi, kteří mají rádi život se všemi jeho
radostmi. Indie dala světu umění v různých podobách od Kámasútry po Tadž Mahal. Indie je
brána do celé Asie: nejlidnatější Číny, nejvyspělejšího Japonska, rozdělené Koreje, Thajska –
pohádkové země přírodních krás a prostitutek s AIDS, Filipín s vládami diktátorů. 

            To jsi řekl srozumitelně a výstižně. Jsi mistr, od kterého se učíme vyjadřovat se stručně
a přitom tak, aby každý pochopil, o co jde. 

             Kdo jiný by vám měl být vzorem? Jsem stvořitel vesmíru, vás lidi jsem stvořil jako
samostatně myslící a konající bytosti, které mají také schopnost tvořit. Každý člověk tvoří svůj
život, a proto by neměl z neúspěchu obviňovat nikoho jiného než sebe. Vrátím se ještě k  tvojí
poznámce o stručném a výstižném vyjadřování. Lidská řeč velmi omezuje možnost komunikace. I
já mám občas problém vyjádřit se tak, aby každý dokonale pochopil mou myšlenku. Tebe jsem si
vybral jako mluvčí právě proto, že jsi výborná učitelka a snadno hledáš nejvhodnější slova. Jsi
dokonce trpělivá k  lidem, kteří se vyjadřují méně výstižně a v  lepším případě zdržují, v horším
jim nikdo nerozumí.  Víš,  kdy takového člověka slušně zastavit,  požádáš ho o srozumitelnější
výklad, nebo ho vhodnými otázkami přivedeš k  jádru věci. 

             Zase samá chvála! To se lidem nebude líbit, budou si myslet, že mě protěžuješ, budou
mít pocit, že nedokážou být tak „dokonalí“. 

              Není to docela pravda. Lidé, kteří to myslí dobře s planetou Země, pochopí, že na tvém
příkladu ukazuji, že i člověk se může svými schopnostmi přiblížit Bohu, tedy mně. Je to dobrý
test. Člověk cítící při četbě naší knihy zášť, žárlivost a nenávist, nemá rád sám sebe, nepochopil,
jaké nebezpečí hrozí jemu i jeho rodině. Lidé, kteří se milují a chtějí zachovat život na Zemi, se
při čtení budou radovat, že se konečně našel někdo, kdo ví nejenom, co má dělat, ale má dost
odvahy, víry, znalostí a schopností k úspěšnému završení našeho poslání. 

             Děkuji ti za důvěru, Bože. Jsem ráda, že to nevypadá jako samochvála a vyvyšování se
nad ostatní. Ráda lidem, kteří s námi chtějí spolupracovat v šíření lásky, pomůžu najít ten
nejlepší způsob. Každý není dobrý řečník, učitel, vůdce, přesto se může stát stejně platným a
užitečným díky jiným schopnostem a dovednostem. Nejde o to, abychom všichni dělali totéž.
Máme společný cíl, ke kterému je možné dojít různými cestami. 

             Ano. Jsou lidé, kteří nám pomůžou tím, že se budou milovat, budou zdravě žít, nebudou
kupovat škodlivé potraviny a léky, nebudou škodit přírodě. Jiní se budou věnovat osvětě v oblasti
péče o fyzické zdraví – mistři reiki, lékaři čínské medicíny, homeopaté, odborníci na výživu apod.
Další  se po přečtení  knih Hovory s Bohem rozhodnou o nich mluvit  se svými příbuznými a
přáteli,  mezi  kolegy  v práci,  ve  sportovním  oddílu,  zájmovém  kroužku,  se  spolubydlícími
v lázních či na dovolené. Každý bude dělat něco jiného a přitom se bude podílet na uskutečnění
společného cíle.

            Kterou oblast života je třeba změnit nejdříve? Mluvili jsme o školství, zdravotnictví,
životosprávě,  ekologii,  naznačili  jsme dílčí  problémy průmyslu, přerozdělování zdrojů atd.
Vím, že je nutné změnit úplně všechno, ale musí to být najednou nebo je řešení některých
problémů akutní a jiné ještě ne?

            Znáš rčení, že je za pět minut dvanáct, nebo dokonce po dvanácté? Kdybych měl
vyjmenovat, co je třeba řešit,  protože je po dvanácté, nestačila by mně celá tato kniha. Proto
říkám: zlepšíte-li jakoukoli oblast lidského života, uděláte velký krok k záchraně lidstva na Zemi.
Mezi  nejpalčivější  problémy  patří  stav  životního  prostředí.  Znečišťování  planety  toxickými



látkami,  které  se  ukládají  v půdě,  ovzduší  i  vodě,  v  tělech  rostlin,  zvířat  i  lidí  a  způsobují
postupné odumírání vegetace, nevyléčitelné nemoci živých organismů, zrychlující se nenávratné
vymírání živočišných druhů atd. Většina lidí na Zemi si toto nebezpečí uvědomuje, ale má pocit,
že s  tím nelze nic dělat. Jak jsme už hovořili na téma ekologická  hnutí a organizace, změny
v přístupu vlád a bohatých firem nelze docílit násilím. Vaším úkolem je sdružit tyto organizace a
přesvědčit  jejich  vůdce,  aby  šli  příkladem  a  místo  napadání  a  odsuzování  raději  používali
mírumilovné  prostředky,  např.  přednášky  s videoprojekcí,  vědeckopopulární  pořady v  televizi,
výstavbu ekologických vesnic a satelitních měst, kde konkrétně ukážou ostatním, že není nutné
vzdávat se moderních vymožeností a pohodlí kvůli záchraně životního prostředí.

             To zní hezky, ale už slyším ekologické aktivisty, jak říkají: A kde máme vzít peníze na
výstavbu takových sídel?

              Myslíš, že jejich dosavadní aktivity nestojí peníze? Lodě Greenpeace, organizování
demonstrací v různých koutech světa, obsazování atomových elektráren, továren, které znečišťují
ovzduší a vody, financování odborových organizací, které vyvolávají stávky ve vybraných firmách
atd. – to je jen malá část činnosti ekologických organizací, která spotřebovává ročně stamiliony
dolarů. Kdyby se tyto prostředky použily na výše zmíněné akce, veřejné mínění by se jistě obrátilo
na jejich stranu a tím by se příliv peněz od různých firem, vlád, organizací i občanů výrazně
zvětšil. V současné době je veřejné mínění spíše proti ekologickým organizacím, považuje je za
rušivý  element,  negativně  reaguje  na jakékoli  události  spojené s násilím,  přestože  se  dějí  ve
jménu  ochrany  životního  prostředí.  Vrátím  se  ještě  k ekologickým  satelitním  městečkům  a
vesnicím. Jedině konkrétními příklady lze ovlivnit ostatní lidi, aby se přidali a sami vyzkoušeli
život v souladu s přírodou, který nikterak nezhorší jejich komfort. Vy ukážete nejen ekologům, že
život v Ráji u Prahy přinese výraznější změny v myšlení lidí než tisíce demonstrací, plamenné
přednášky,  vyhrožování  a  obsazování  objektů.  Ani  vy  dnes  nemáte  finanční  prostředky  na
výstavbu tak  rozsáhlého komplexu,  který  zahrnuje  stovky  rodinných domů, školy,  nákupní  a
kulturní centra, zábavní park s akvaparkem a sportovišti, odpočinkové zóny s bujnou vegetací,
vodními plochami, zkrátka místo, kde se lidé budou cítit dobře, budou se scházet, bavit se spolu,
nebudou si závidět, že ten druhý je na tom lépe. V našem Ráji budou fungovat veškeré služby tak,
aby rodiče mohli  bez obav odejít  od malých dětí  za zábavou a neseděli  pouze každý večer  u
televize, aby se na výchově dětí podíleli i prarodiče a přitom nebydleli v domě se svými dospělými
dětmi, které mají právo na soukromí.

           Naznačil jsi několik témat najednou. Chtěla bych slyšet podrobnosti. Odkud přijdou
peníze na výstavbu Ráje?

            Za vydání naší knihy v mnoha zemích světa budete mít dost prostředků na zahájení
realizace projektu, to je na pozemky, projektovou dokumentaci a výstavbu prvních domů, kam se
přestěhuješ  s naším synem Ježíšem,   příbuznými  a  přáteli,  kteří  budou chtít   bydlet  ve  vaší
blízkosti a budou vám pomáhat šířit nové myšlení a lásku. Postupně budete dostávat nabídky od
investorů z celého světa, protože to bude jedinečná příležitost, jak se zviditelnit a zvýšit tak své
zisky. Budete si vybírat ty nejlepší z nejlepších a odmítat firmy, které se chovají v rozporu se
zájmy  lidstva  a  přírody.  Při  výstavbě  Ráje  použijete  nemodernější  technologie  a  suroviny,
vytápění  bude  zajištěno  solárními  panely,  geotermálními  čerpadly  a  větrnými  elektrárnami.
V každém objektu bude elektronický panel na regulaci a ovládání vytápění, osvětlení, větrání,
stahování žaluzií, čímž se uspoří nejméně 25% energie. Součástí všech větších rodinných domů,
kde budou bydlet děti, bude zimní zahrada s bazénem ve tvaru pyramidy. Už staří Egypťané znali
tajemství zázračného účinku pyramid: uchování potravin v čerstvém stavu několikanásobně déle
než  v  lednici,  energie  buňkám,  tedy  léčení  nemocí  a  preventivní  působení  na  zdraví,  menší
opotřebování materiálů podléhajících zkáze, např. železo, dřevo, papír, beton apod. 



           Ještě mě zaujala myšlenka soužití několika generací. Jak to bude vypadat konkrétně
s bydlením starých lidí, výchovou dětí a možností rodičů věnovat se i sami sobě beze strachu o
své potomky?

            Ze své zkušenosti víš, že soužití se staršími rodiči, kteří mají většinou jiné názory na život
a výchovu dětí, není jednoduché. Vím, že i myšlení starých lidí je třeba nenásilně měnit a bude to
složitější  než  u  lidí  mladších.  Postavíte  několik  větších  rodinných  domů  s   prostornými
společenskými  místnostmi,  nepřetržitou  službou,  která  zajistí  úklid,  praní,chutné  a  zdravé
stravování, zahradou pro milovníky pěstování zeleniny i okrasných rostlin, kam se rádi přestěhují
starší lidé, aby mohli žít pohodlnějším a smysluplnějším způsobem života v blízkosti svých dětí a
vnoučat.  Tam také  budou  mít  prostor  na  občasnou  péči  o  vnoučata,  aby  umožnili  rozvíjení
vztahu, relaxaci,  kulturní a sportovní vyžití,  lásku a sex, zkrátka plnohodnotný život mladým
rodičům. 

           To zní jako pohádka. Lidé ti namítnou, že takovou představu už mají dávno, ale kde na
ni  vzít  a  nekrást?  Copak při  dnešních  platech je  možné postavit  si  nový rodinný dům a
přestěhovat do jeho blízkosti i své starší rodiče, aby se mohli věnovat vnoučatům?

            Budeš se divit, ale není to o nic dražší než bydlet v paneláku v nájemním bytě, nebo
koupit si starší dům a rekonstruovat ho. Navíc ani bydlení starých a mnohdy osamělých a méně
pohyblivých lidí ve větších bytech či domech s neekologickým a tedy i drahým vytápěním není
levnější než pobyt v přiměřeně prostorných, světlých a hygienicky vyhovujících bytech s veškerou
péčí, bezbariérovými přístupy a zahradou. 

            Asi máš pravdu….

             Asi??? Já mám pravdu vždy, protože jsem Bůh. Všechno vím a všechno znám, jak říká
oblíbená postavička Brouk Pytlík z knihy Ondřeje Sekory Ferda Mravenec. To je velmi poučná a
zábavná knížka a měli  by si ji  přečíst nejen děti,  pro které byla napsána, ale hlavně dospělí.
Najdou tam mnoho užitečných rad a příkladů ze života.  Ale  k  tvé  původní  otázce:  nejdražší
součástí bydlení v mírném pásu Země, kde se nachází Česká republika, je vytápění, osvětlení,
ohřev vody, zkrátka energie. Když postavíte domy z materiálů, které maximálně zabrání úniku
energie, budete regulovat její spotřebu pomocí moderních přístrojů, zjistíte, že náklady na bydlení
se sníží až o 30%. 

             Dobře, tomu věřím. Ale kde lidé vezmou peníze na výstavbu nových domů, které stojí
několik milionů? Málokdo má tolik peněz naspořeno.

             Narážíš na svoji zkušenost s bankami?

              Ano. Nevím, jak se chovají banky v Americe nebo Německu, ale u nás to není vůbec
jednoduché půjčit si peníze na cokoli.  Banky se sice předhánějí ve slibování nejrůznějších
výhod svým klientům, ale když přijde na lámání chleba, konkrétně vyřízení žádosti o úvěr,
situace  je  jiná.  Vyžadují  od  potvrzení  o  příjmu až  po  účtenky za  telefon  a  inkaso různé
informace o bonitě a spolehlivosti žadatele, ručení třetími osobami, které riskují, že budou
splácet dluh za neplatiče, dříve přítele či známého, dnes největšího nepřítele. Nejhůře jsou na
tom podnikatelé, tedy osoby samostatně výdělečně činné, u nás známé pod zkratkou OSVČ.
Nikoho  nezajímá,  že  stát  za  ně  vydá  nejméně  prostředků,  protože  nespoléhají  na  různé
sociální dávky a dokážou se o sebe postarat. Za svou podnikavost a samostatnost jsou ještě
trestáni v podobě vysokých daní z příjmu, odvodů za zaměstnance, které živí. Investují do
budov a strojů, které potřebují k vytváření nových hodnot a pracovních míst. Podnikatel se
může dostat do situace, kdy roční výdaje převýší příjmy. Další rok nutně potřebuje peníze na



cokoli, třeba bydlení a navštíví banku se žádostí o úvěr, hypotéku. V luxusně zařízené hale
s přepážkami,  za  nimiž  sedí  důležitě  se  tvářící  úředník,  si  ještě  přečte  reklamní  plakát
s výzvou: Podnikejte na náš účet… a tím se ujistí, že je vše v pořádku a dobře to dopadne. A
ono ejhle! Vy nemáte za loňský rok žádný příjem? Dokonce máte u nás vroubek, protože jste
kdysi pozdě zaplatil splátku půjčky na televizi a ručil jste své tetě za půjčku na nábytek a ona
chuděra neplatila,  protože se dostala do svízelné finanční situace!!!  Vy nejste  spolehlivý a
dobrý klient. My raději půjčíme člověku, který má stálé zaměstnání a tím i pravidelný, i když
minimální příjem. Rozuměj: lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Řeknete si, že v jiných
bankách budete úspěšnější, ale po mnohahodinovém shánění zjistíte, že je to všude stejné a
začnete  si  připadat  jako  vyvrhel  společnosti  a  dokonce  uvažujete  o  tom,  že  se  necháte
zaměstnat  a  praštíte  s podnikáním.  Nechci  tady  napadat  bankovní  sektor,  ale  vedoucí
pracovníci  a  zodpovědné osoby  by  se  měli  zamyslet  nad politikou,  která  na  jedné  straně
doslova  plýtvá  miliardami  při  realizaci  riskantních  finančních  operací  a  obchodů  včetně
půjček a vysokých úvěrů „spřáteleným firmám a osobnostem“, které často dluží astronomické
částky a nakonec jejich dluhy zaplatí daňoví poplatníci, na druhé straně odmítá půjčit peníze
drobným a středním podnikatelům, kteří platí své dluhy mnohem poctivěji, přestože vykazují
minusové výsledky hospodaření.  

              Tady jsme narazili na problém zneužívání moci. Ten, kdo má peníze, má obvykle i moc
nad ostatními. Často tuto moc využívá ve svůj prospěch na úkor jiných. Tvůj příklad s bankami
je kapkou v moři. V každé oblasti života společnosti se setkáš s arogancí moci a peněz. Další
oblast také důvěrně znáš: je to justice. Naivní lidé si možná myslí, že se dočkají spravedlnosti u
soudu a na policii. Šťastný je ten, kdo se o nic nesnaží a neriskuje, že se jeho počínání dostane až
před soud. Řekni, jakou zkušenost s  justicí máš ty?

              Jako ředitelka firmy, která se pokoušela konkurovat největší sázkové společnosti
v republice, jsem byla obviněna z provozování loterie bez potřebné licence. Policii ani soudce
nezajímalo, že jsme našli způsob, jak neporušit zákon a přitom provozovat hru, která měla za
cíl  pouze  prozkoumat  trh.  Dali  na  názor  pracovníků  Ministerstva  financí,  kteří  úzce
spolupracují s výše uvedenou sázkovou společností. Soud mě odsoudil k podmíněnému trestu
a já jsem se samozřejmě odvolala k vyššímu soudu. Uběhl rok a půl a dostala jsem předvolání
k veřejnému líčení.  Byla jsem si jistá svou nevinou. Naštěstí ne všichni soudci jsou podjatí a
plní strachu z moci úřadů a bohatých firem. V mém případě spravedlnost nakonec zvítězila.
Soud původní rozsudek zrušil a mě osvobodil. Pokaždé to tak dobře nedopadne a mnoho lidí
je potrestáno bezdůvodně. Na druhé straně znám lidi, kteří okrádají druhé už několik let a
nikdo je neodsoudí, stále jsou na svobodě a pokračují ve své činnosti dál. Mají totiž spoustu
peněz a vědí komu je věnovat, aby se nemuseli obávat vůbec ničeho. Tomu se říká korupce a
funguje všude ve světě. Čím chudší stát, tím větší korupce. Až si lidé konečně uvědomí, že na
Zemi není nedostatek potravin, surovin a energie, přestanou se bát o svůj život, o své rodiny a
majetek, nebudou krást, nebudou podplácet kvůli tomu, že kradli a nechtějí být potrestáni. To
je náš cíl, to je součást našeho poslání. Lidé, vzpomeňte si konečně, odkud jste přišli, kam
jdete, čím jste, co máte dělat, jak máte žít……
 
              Máš pravdu. Každý jednotlivec má moc ovlivnit  nejenom svůj život,  ale i  život
společnosti. Až si to lidé uvědomí a začnou tak jednat, odhodí strach, budou žít v  lásce, pravdě,
v  jednotě s ostatními lidmi, přírodou a se mnou, zmizí násilí, bída a katastrofy. Proto se těším na
to, že díky tobě, mému mesiáši a našim spolupracovníkům se i Země stane jedním z mnoha míst,
kde  žijí  lidé  v souladu  s přírodními  zákony.  Jak  si  Janičko  představuješ  změny  v politickém
životě? 

               Předpokládám, že otázka je položena ve vztahu k celému světu. Lidé se už tisíce let
pokoušejí  vybudovat  ideální  systém,  který  bude  fungovat  ekonomicky,  bude  rozvíjet



jednotlivce i  velké skupiny lidí,  zajistí  spokojený a šťastný život  všem.  Zatím se tento cíl
nepodařilo splnit. Jedním z důvodů je fakt, že lidé na celém světě stále nepochopili základní
věc: nejsme odděleni jeden od druhého, na Zemi není nedostatek ničeho, nepotřebujeme tedy
nic  získávat násilím,  na úkor jiných.  Až lidem pomůžeme vzpomenout si  na boží  zákony,
nebude těžké změnit jakoukoli oblast života, tedy i politiku. Co je to vůbec politika? Nechci
hledat  definici  v naučném slovníku,  řeknu to  vlastními  slovy:  politika je  způsob  ovládání
velkých skupin lidí několika jednotlivci nebo malými skupinami za účelem získání moci a
peněz.  Je úplně jedno, jestli  jde o levicové nebo pravicové strany, výsledek je vždy stejný.
Z toho vyplývá, že kdyby existovala pouze jediná politická strana, nic by se nezměnilo. Pak je
ale zbytečné, aby vůbec existovala, protože by neměla s kým bojovat o moc. Proto si myslím,
že politické strany jsou zcela zbytečné, prostředky vynaložené na jejich existenci by mohly
posloužit  smysluplnějšímu  účelu  a  politici  by  mohli  dělat  něco  prospěšnějšího  pro  sebe  i
ostatní. Kdysi jsem slyšela pěkný vtip: Co je to recepce? Recepce je stav, kdy  pracující lid
pojídá  ústy  svých  zvolených  zástupců  plody  své  práce.  Myslím,  že  tato  výstižná  definice
neplatí jen pro komunistické režimy, ale lze ji úspěšně použít v jakémkoli politickém systému.
Uvedu ještě jeden konkrétní příklad z České republiky: Parlament zakoupil a za velké peníze
daňových poplatníků nechal  zrekonstruovat krásný dům v historické části  hlavního města
Prahy. Částka na rekonstrukci několika desítek luxusních bytů by stačila na výstavbu asi 250
bytů pro mladé rodiny s dětmi. To by nebylo nic „špatného“, kdyby byly byty přiděleny těm
poslancům,  kteří  jiné  nemají,  nebo  žijí  v nevyhovujících  bytech  apod.  Ale  o  tyto  byty  se
v parlamentu losovalo a výsledek losování je všemi politickými stranami tajen před veřejností.
Najednou se shodli komunisté s lidovci i občanskými demokraty a sociálními demokraty na
jednotném postupu.  Podobně se shodují  při  hlasování o svých platech.  Jde-li  ale  o  zájmy
ostatních obyvatel státu, neshodnou se téměř na ničem, protože mají pocit, že se jich to netýká
a hájí  zájmy malé skupiny lidí,  aby sami získali  výhodu pro sebe.  Taková je  politika bez
příkras.  Nejvíce  kritiků  politických  stran  a  jejich  vůdců  můžeme  slyšet  v pivnicích  a
restauracích. U piva nebo jiného alkoholického nápoje je každý nejodvážnější a nejchytřejší,
ví si rady s každým problémem, dělal by všechno jinak než vláda a vládnoucí politická strana.
Ale všichni reformátoři a novátoři sklopí oči a zavřou ústa v momentu, kdy jim řeknete, aby
sami  změnili  to,  s čím nesouhlasí.  Ozve  se  dobře  známé:  Copak já  něco můžu  ovlivnit  a
změnit? Já jsem malý pán. To ti nahoře si můžou dělat, co se jim zlíbí, my obyčejní lidé máme
držet „hubu a krok“. Ptám se: Kdo zvolil ty nahoře? 

           Oni ti odpovědí: To je jedno, koho zvolíme, protože se nakonec všichni chovají stejně. Petr
nebo Pavel, politikům jde o jediné – o moc a peníze. Co ty na to, Jani?

            Nejde o to, jestli zvolíme tu nebo tu politickou stranu, Petra nebo Pavla. Jde o to, kdy
každý z nás změní své myšlení, odhodíme strach, budeme milovat sami sebe, ostatní lidi bez
rozdílu, začneme šířit lásku ve svém nejbližším okolí. Potom nebude jedno, koho zvolíme jako
svého zástupce v parlamentu, tedy zákonodárce. Potom bude přibývat slušných lidí a později,
za mnoho desítek let všichni dojdou k názoru, že nepotřebují politické strany proto, aby mohli
žít v dostatku, lásce, radosti a pravdě. 

             Úžasné, fascinující! Jak je to snadné a jednoduché! Vím, že si uvědomuješ, kolik máte
před sebou práce, překážek a protivenství. Proto obdivuji každého člověka, který se stane naším
prorokem  a  mistrem,  vezme  osud  lidstva  do  svých  rukou,  jako  jste  to  udělali  ty  a  tví
spolupracovníci. Postupně se k vám přidávají další a další lidé, nejen vyvolené duše, ale i lidé,
kteří pochopili, že není jiná možnost záchrany života na Zemi  než změna myšlení z negativního
na pozitivní. Mám z vás všech upřímnou radost.



              Je dobře, že máš radost, ale v knihách, které jsi psal s Nealem jsi několikrát řekl, že je
ti jedno, jestli lidstvo svým jednáním přivede svou planetu do záhuby, vždyť se to stalo už
mnohokrát – nejen tady na Zemi. 

               Není to tak docela pravda. Řekl jsem, že to neovlivňuji, tedy nezabráním žádné
katastrofě, protože bych z vás lidí udělal nesvéprávné bytosti, loutky. Nehodnotím, co je dobré a
co špatné. Přesto můžu mít radost z bytostí, které jsem stvořil a které samy pochopí boží zákony a
zachrání svou rodnou planetu. Je to důkaz neustálého vývoje, zdokonalování duší, zlepšování
jejich života. Díky tomu poznávám nové a nové možnosti,  měním i svoje názory. Nic a nikdo
nezůstává neměnný. Přestože lidé opakovali po tisíce let stejné chyby, neopakují je donekonečna.
Právě teď nastal okamžik, kdy si tyto chyby uvědomuje více lidí. Řekli jsme, že tomu napomáhá i
rozvoj techniky, zejména komunikační. Vy jste přišli s poselstvím nového myšlení založeného na
lásce, vy svým příkladem strhnete postupně masy lidí. Já, Bůh a stvořitel vesmíru vám pomáhám,
abyste došli k cíli. Miluji vše, co jsem stvořil, ale vás miluji jiným způsobem. Neznamená to, že
vás  miluji  více než ostatní,  ale  jinak. I  láska má různé podoby a formy.  Moje láska je  vždy
bezpodmínečná, protože nic  od vás  nepotřebuji, nic tedy neočekávám a nežárlím na vás. 


