Hovory s Bohem:
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Úvod

Od vydání první knihy „Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem
nás“ uběhlo jen několik týdnů, během nichž jsem si uvědomila, že všechno se
vyvíjí a mění neuvěřitelným tempem. V praxi zažívám spolupráci se stvořitelem
vesmíru Bohem, Otcem, Prvotním stvořitelem, Jsoucnem, Vesmírnou
inteligencí… na záchraně planety Země. Na každém kroku se potkávám
s absolutním pochopením, pomocí a podporou, ale i odmítáním, odsuzováním,
osočováním a arogancí. Je to důkaz toho, že Bůh je sice všemohoucí, ale protože
sám respektuje boží zákony, nezasahuje do dění na žádné planetě. Pouze radí a
pomáhá těm, kdo mu naslouchají. Už vím, že není žádá legrace měnit myšlení
lidí na planetě Zemi. To neznamená, že se vzdám a přestanu spolupracovat
s dalšími úžasnými lidmi, kteří také chtějí žít v ráji už v tomto hmotném životě.
Ti, kdo si přečetli naši první knihu, se ptají: Jak je možné, že se do puntíku
nesplnilo vše, co je tam napsáno? Odpověď najdete o několik řádků výše.
Všechno se děje právě teď. Naše myšlenky a činy vytvářejí budoucnost. Ani Bůh
nepřinutí například papeže Jana Pavla II., aby uvěřil Otevřenému dopisu
představitelům církví, náboženských hnutí a sekt na Zemi a setkal se se mnou
ještě před nejvýznamnější událostí v dějinách lidstva, zhmotněním Boha na
Pražském hradě. Informace o 28. 9. 2003 jsme spolu s Emanuelem Krásou
osobně předali do Kanceláře prezidenta České republiky, na Úřad vlády ČR,
Pražské arcibiskupství, Vatikánské velvyslanectví – apoštolskou nunciaturu, emailem poslali médiím, významným celebritám, mnoha církvím apod.
Dokumenty, které jsme napsali s Bohem jsme rozdávali na ezoterické výstavě
Minerva, naši spolupracovníci MLML (multilevelmarketing lásky – způsob
šíření lásky mezi lidmi) je kopírovali a předávali svým kamarádům a známým.

Jak to dopadlo? Na tuto otázku odpoví každý účastník jinak. Nejdříve se
svěřím se svými pocity. Jde o subjektivní zážitek, nemusí a ani se nebude
shodovat se zážitky jiných lidí. I já jsem očekávala více zázraků. Ne že by se nic
nestalo. Hodinu před polednem bylo nádvoří Pražského hradu zalito oslnivým
zlatobílým světlem. Nejenom já jsem vnímala úžasně silnou energii, která
prostupovala celým tělem. V poledne se rozezněly zvony Katedrály sv. Víta, kde
se „náhodou“ ( náhody neexistují) konala bohoslužba kardinála Vlka. Po
utichnutí zvonů jsem pocítila další energii, tentokrát začala pohybovat mými
pažemi. Připadala jsem si jako loutka. Bůh mě požádal o to, aby mohl použít
moje mluvidla. Začal plynule mluvit k lidem na nádvoří. Nebudu podrobně psát
obsah jeho projevu, stejně si ho doslovně nepamatuji, protože jsem se celou dobu
soustředila na koordinaci svého těla a mysli s jeho Duchem, a proto jsem také
zavřela oči. Bůh mluvil o nás, lidech. Stvořil nás jako nejdokonalejší bytosti ve
vesmíru se schopností tvořit. Jsme mu velmi podobní, jsme jeho součástí a
tvoříme s ním jednotu. Máme možnost volby: vybudovat ráj na Zemi, nebo tuto
jedinečnou planetu zničit a sebe zahubit. Naše duše žijí věčně, ale v případě
katastrofy se na tuto planetu nebudou celá staletí inkarnovat a prožívat svůj
vývoj ve hmotě. Budou mít sice možnost žít na jiných planetách ve vesmíru, ale
jen málo z obrovského množství planet je tak rozmanitých a bohatých na
přírodní krásy jako naše Země. Bůh také řekl pravdu o 11. září 2001. Útok na
„Dvojčata“ v New Yorku a Pentagon neprovedli teroristé pod vedením Usamy
bin Ladina – ti mají na svědomí mnoho jiných otřesných teroristických činů, ale
zorganizovala ho přímo skupina mocných s tichým souhlasem prezidenta Bushe
a tajných služeb USA. Proč? Aby měli důvod napadnout Irák a ovlivnit těžbu
ropy, aby měli důvod vojensky obsadit veliké území na Blízkém východě a
posílili svůj vliv v této strategické oblasti. Zdá se vám to neuvěřitelné?
Nejmocnější demokratický stát na světě, pyšnící se svobodou, která je zakotvena
v Ústavě, nechá zavraždit více než 3000 lidí. Nenechejte se ukolébat planými
řečmi a sliby. Vždyť 3000 lidí zemře v USA každých deset dní na následky
„léčby“ chemickými „léky“. Tuto informaci má už mnoho lidí od
nejmenovaného lékaře z USA. Ale vraťme se ke zhmotnění Boha. Ten, kdo čekal,
že uvidí Boha jako mlžný opar, či postavu z polohmoty nebo hmoty, která se
najednou objeví na nádvoří Pražského hradu, byl asi zklamaný. Mnoho lidí
naštěstí vědělo, že Bůh nemá žádné hmotné tělo a použije moje, protože jsem
jeho mluvčí. Je to jeho volba. Dal nám jasně najevo, že největším zázrakem jsme
my, lidé. Až si uvědomíme, že jsme také Bohy, přestaneme ničit sami sebe,
ostatní lidi, zvířata, přírodu a celou planetu Zemi. Každý člověk má možnost
přímo hovořit s Bohem. Ani já, ani Neale Donald Walsch – spoluautor mnoha
knih Hovory s Bohem, Přátelství s Bohem, Přijímání Boha, Poslové světla, Nová
proroctví atd., ani mí nejlepší přátelé Hanička Hájková, Emanuel a Mirek
Krásovi a mnoho dalších nemáme patent na komunikaci s Bohem. Až nás bude
více, nebudou nás lidé považovat za spasitele, kteří za ně všechno zařídí a
udělají. My pouze tlumočíme boží rady, informujeme o možných cestách, učíme
ostatní nejen komunikovat s Bohem a dalšími bytostmi světla ve vesmíru, ale
hlavně měnit své myšlení, milovat sám sebe, ostatní živé tvory. Živá je totiž i

naše planeta Země. I ona má svoji duši. Volá nás o pomoc. Už se nechce, ani
nemůže donekonečna regenerovat, když s ní zacházíme tak bezohledně a
bezcitně, jakoby nám vůbec nedocházelo, že si sami podřezáváme větev, na které
sedíme.
Po půlhodinovém projevu Bůh řekl, že uzdraví ty, kteří uvěří sami sobě, že je
to možné. Pocítila jsem obrovský příliv nádherné energie. Proudila nejen přes
mé ruce a tělo, ale byla všude kolem. Později jsem se z e-mailů a telefonátů
dověděla, že ji cítili lidé stovky kilometrů daleko. Škoda, že nám neuvěřili
představitelé státní, politické a církevní moci a hlavně médií. Kdyby o této
úžasné události věděly miliony lidí, jak jsme předpokládali, byly by účinky
působení léčebné energie mnohonásobně větší. Naštěstí to nebyla jediná a
poslední příležitost setkat se s Bohem, pocítit jeho energii a zlepšit si zdraví.
Alespoň jsem si i já uvědomila, že lidé téměř ničemu a nikomu nevěří a když
uvěří, berou každé slovo jako dogma, což vede k fanatismu. My nechceme
fanatizovat davy. Raději budeme postupovat pomaleji, abychom neublížili
mnoha lidem. Vše má svůj čas. Jsme nekonečně trpěliví, protože nemáme co
ztratit. Naše řady se rozmnožují každým dnem. Lidé se potkávají, jejich duše
(energie) se poznávají. Už se vám stalo, že jste poprvé potkali člověka a měli jste
pocit, že ho znáte? Neznáte jeho tvář, ale jeho duši. Padnete si do náruče a
dlouho se objímáte. Je vám spolu krásně. Takových nádherných lidí máme
kolem sebe mnoho. Uvědomují si, kým jsou, proč přišli na tuto planetu právě
teď.
V závěru Bůh veřejně prohlásil, že jsem jeho ženou a 10. 6. 2003 jsme počali
syna Ježíše Krista, který se narodí v den mých 47. narozenin 6. 3. 2003. Reakce
na tuto informaci jsou různé. Někteří lidé jsou šťastní, těší se na znovuzrození
božího syna, jiní tomu nevěří. Jsou i lidé, kteří argumentují slovy v knihách N.
D. Walsche Hovory s Bohem, že Bůh miluje všechny bytosti stejně a nedělá
rozdíly, a proto je v rozporu i jeho prohlášení, že jsem se mu přiblížila nejvíce a
vybral mě jako mesiáše, který má za úkol koordinovat sjednocení všech
fungujících skupin pozitivně myslících lidí na Zemi. Cožpak ve všech knihách,
které byly v posledních desetiletích napsány s Bohem, nebo jím byly inspirovány
(to není totéž), se neopakuje, že i Bůh se vyvíjí? Už se nechtěl dívat na to, jak se
lidé stále nedokážou domluvit na společném postupu při záchraně planety, jak
spolu soutěží, jeden druhého pomlouvají a označují za podvodníka, nebo
v lepším případě oběť temných sil, falešných Bohů apod. Je třeba jednat. Můj
život by byl mnohem jednodušší, kdybych nepřijala toto poslání. Není třeba,
abyste mě považovali za výjimečnou. Nepovyšuji se nad nikoho, jen spolupracuji
s těmi, kdo mají zájem. Nikoho nenutím ani nepřesvědčuji o své pravdě, protože
se řídím božími zákony. Nejsem lepší než ti ostatní, moje cesta je jiná. Šířím
spolu s dalšími krásnými lidmi lásku, budujeme ráj na Zemi. Máte-li pocit, víteli, že je to i vaše cesta, přidejte se k nám. Vytváříme hnutí za záchranu planety

Země. Nepotřebujeme se nikde registrovat, nechceme vybírat členské příspěvky.
Každý se živí tím, co mu jde nejlépe, není třeba opustit své zaměstnání, vzdát se
majetku, rodiny. Scházíme se doma „na kus řeči“, na seminářích, výstavách
zdravého životního stylu, posíláme si informace e-mailem. Máme radost
z každého člověka, který řekne, že začal komunikovat s Bohem. Už se
mnohokrát stalo, že si tuto komunikaci neuvědomoval, ale po setkání s námi ji
identifikoval. Velmi to usnadňuje život. Neděláme už tolik „chyb“, náš život je
plnější a barevnější, všímáme si krásy kolem nás, vnímáme lásku, tu
nejpříjemnější energii, odbouráváme strach, který z nás dělá nešťastné,
nemocné a lehce ovladatelné bytosti.
Přestože největší událost v dějinách lidstva – zhmotnění Boha nesplnila
očekávání některých lidí, neznamená to, že se nestal zázrak. Díky tomu lépe
rozpoznáme lidi, kteří s námi spolupracují z vlastní vůle, nenechají se
manipulovat, fanatizovat, nepřijímají každou informaci jako neměnné dogma.
Nechceme se chovat jako většina církví a náboženských hnutí na Zemi, která
nepřipouštějí vývoj a změny. Stále lidem vnucují dávno přežité „pravdy“,
používají boží slova, aniž by s Bohem byli v přímém a každodenním kontaktu,
nutí je dělat i nepříjemné věci pod hrozbou božího trestu.
Náš svět už nemůže fungovat tímto zastaralým způsobem. Není možné
dokolečka opakovat stejné chyby, nerespektovat vývoj celého vesmíru, tedy i
Boha. Bůh je láska a pomáhá nám uzdravit tuto zemi. Spolu s námi vytváří nový
způsob myšlení lidí, který vede ke změnám života. Nebudeme se už dívat na
násilí, nemoci, katastrofy. Máme schopnost to změnit a této schopnosti právě
nyní využíváme. Vytváříme sílu pozitivní energie, sílu lásky. LÁSKA JE
JEDINÝM LÉKEM NA NEMOCNOU ZEMI.

