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Tento rozhovor s Bohem jsem napsala během necelých tří měsíců. I přes krátkou dobu,
která uběhla, se můj život docela změnil. Našla jsem nové úžasné přátele, přestala jsem se honit
za penězi, pečuji ještě lépe o svoje fyzické tělo a zdraví, umím ještě lépe naslouchat lidem a
pomáhat jim řešit jejich problémy, žiji v pravdě, miluji lidi bez rozdílu, protože jsem pochopila
jednotu s Bohem. Také jsem něco ztratila. Někteří lidé ukázali svou pravou tvář a neztotožnili
se s mým vztahem k poslání, neunesli tíhu zodpovědnosti za osud lidstva a rozhodli se jít vlastní
cestou. I jim velice děkuji za to, že alespoň malou chvíli stáli po mém boku a pomáhali mi
poznávat samu sebe. Díky jejich pochybování jsem se více a více utvrzovala v tom, že jdu
správným směrem. Dokázala jsem se zbavit strachu z neúspěchu, nedostatku čehokoli, smrti,
samoty…..Mám toho nejlepšího přítele, který mě nikdy neopustí, bude mě milovat bez
jakýchkoli podmínek, nikdy mi neublíží, nevyčte mi žádnou chybu, pomůže mi šířit lásku
kolem nás. Asi tušíte, že tím přítelem je Bůh, stvořitel vesmíru. Přeji každému z vás, abyste
k němu našli cestu, lépe ho poznali a odhodili strach, stali se také jeho přáteli. Potom pochopíte,
o čem je naše poselství. Jenom láska dokáže uzdravit tento svět. Začněte milovat nejdříve sami
sebe, neubližujte svému tělu ani duši, zastavte se během uspěchaného dne na pár minut a
nechejte promluvit Boha prostřednictvím vaší duše. Naslouchejte a brzy se dostaví nádherný
pocit úlevy, lásky, odpuštění, sounáležitosti s celým vesmírem. Uvidíte sami sebe jako důležitý a
jedinečný článek mozaiky zvané život. Přestanete si myslet, že jste nic, že sami nic nezmůžete a
nic neovlivníte. Stačí tak málo! Nikdo po vás nechce, abyste vzali pušku a násilím měnili svět.
Nemusíte ani vystupovat v televizi a obhajovat pravdu před miliony lidí. Dokonce nemusíte ani
jezdit mimo svůj domov. Žijte tak, jak vám to nejlépe vyhovuje, ale neberte svobodu druhým.
Chraňte svoje zdraví a zdraví svých dětí, neničte přírodu a netýrejte zvířata. Scházejte se
s přáteli a povídejte si o životě, o lásce, o krásných věcech a neuzavírejte se do samoty s televizí,
počítačem apod. Nenechejte na sebe působit negativní emoce, nepodléhejte strachu, pocitu
beznaděje, depresím. Každý z nás je schopen změnit svůj život. Nejsme-li spokojeni a šťastni, je
to pouze naše zásluha, nikdo a nic mimo nás za to nemůže.
-

Obracím se na představitele všech náboženských organizací a hnutí:
Nepovažujte své učení za jediné pravdivé a správné
Řekněte si, že vaše cesta je pouze jiná, ale vede ke stejnému cíli: zlepšit život na Zemi
Dodržujte své rituály a zvyky jako kulturní dědictví, ale nevyhrožujte trestem těm, kteří je
nedodržují
Domluvte se mezi sebou na toleranci a mírovém soužití
Mluvte pravdu o Bohu, nestrašte lidi trestajícím a soudícím Bohem
Veďte lidi k samostatnosti a větší zodpovědnosti za svůj život

-

Šiřte kolem sebe lásku a pravdu, ne strach a polopravdy nebo lži
Přibližte své církevní obřady dnešní době, respektujte rychlý rozvoj vědy a techniky
Nemluvte o sexu jako o neslušné nebo dokonce škodlivé aktivitě
Nezakazujte umělé přerušení těhotenství, ale snažte se mu předcházet otevřenou a
pravdivou výchovou, láskou a pochopením (duše se k tělu připojuje až při porodu, duše je
nesmrtelná)
Organizujte hodně akcí pro děti a mládež, aby se naučily spolu komunikovat, netrávily
většinu času pasivní zábavou, utužovaly kamarádství
Podporujte rodinu, ale neodsuzujte rozvod, protože žádný člověk není schopen nikomu
slíbit věrnost až do smrti, každý se během života mění
Podporujte soužití generací, aby si mladí lidé vážili moudrosti starších, aby starší
respektovali touhy a potřeby mladých a přitom se vzájemně neomezovali

Obracím se na představitele všech států světa:
-

Nedovolte zabíjení lidí pod žádnou záminkou
Zabezpečte základní potřeby všem lidem, nenechejte je umírat hlady a zimou
Zabraňte dalšímu ničení přírody, vyhlazování živočišných druhů
Spojujte se do větších celků (např. Evropská unie) a přitom respektujte národní a rasové
odlišnosti
Omezujte zbrojení, ušetřené peníze investujte do rozvoje vědy, techniky, ekologických
technologií, výroby zdravých potravin a přírodních léků, vzdělání, ….
Nerozhodujte za lidi o jejich vlastním životě
Obracím se na představitele politických stran a hnutí:

-

Podporujte iniciativu a samostatné jednání lidí, nesvazujte je nadbytečnou byrokracií (př.
jednotná daň pro všechny ve výši 10 až 15%)
Neslibujte před volbami něco, co nedokážete splnit
Jednejte vždy v zájmu lidí, ne ve prospěch vlastní kapsy
Mluvte vždy pravdu, se lží nikam nedojdete
Evoluce v budoucnu ukáže, že se politické strany sjednotí až zaniknou

Obracím se na představitele ekologických organizací a hnutí:
- Nepoužívejte v žádném případě násilí, odpuzujete tak veřejnost, která by vám jinak byla
nakloněna
- Domluvte se s ekonomy, vědci, techniky, státníky a politiky na spolupráci (ekolonomie
jako příklad spojení ekologie a ekonomie)
- Neprosazujte za každou cenu způsob života, který brání pokroku, vrací lidi do minulosti
- Neodsuzujte výstavbu dálnic, přehradních nádrží, použití techniky v zemědělství

