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Úvod 

 

Jmenuji se Jana Kyslíková a miluji Boha všemohoucího, Ježíše Krista, své dvě děti 
Michalku a Vaška, všechny lidi, zvířata, přírodu, celou planetu Země, celý vesmír. Proč 
to říkám právě v tomto pořadí? Protože jsem pochopila jako jedna z mála bytostí na 
Zemi, že Bůh je opravdový přítel, můj nejlepší kamarád, stvořitel všeho, co vidíme i 
nevidíme svýma nedokonalýma očima, láska, miláček, ochránce, rádce. Není diktátor, 
ten, co tahá za šňůrky loutek, trestající soudce, zpovědník, rozzlobený otec a podobně. 
Ježíš Kristus je jeho syn, který byl vyslán na Zemi , aby plnil poslání šířit mezi lidmi lásku, 
pravdu, radost ze života, mír, krásu, štěstí. Před dvěma tisíci lety však nebyli lidé 
připraveni na tak nádherné věci a pocity. Poslání Ježíše nepochopili, překroutili a 
vykládali zcela jinak, než měli. Moje děti miluji nejen jako každá matka, ale i protože jsou 
to mimořádně chytré, citlivé a krásné bytosti, které mi dělají radost. Zvířata jsem 
milovala od dětství a více o nich napíšu v následujících kapitolách. Příroda a celá planeta 
Země je naším domovem, bez nich bychom my lidé nemohli žít, a proto se máme chovat 
a jednat tak, abychom jim neškodili. Země je maličkou součástí vesmíru, kde jsou 
miliardy různých světů a téměř všude je život ať hmotný, polohmotný či nehmotný. 

Jak jsem se vůbec dostala k tomu, že jako druhý člověk na Zemi po Nealu Donaldu 
Walschovi píšu Hovory s Bohem? Z mého pohledu velmi jednoduše. Přečetla jsem na 
doporučení Nory Jadrné čtvrtý díl Hovorů s Bohem nazvaný Přátelství s Bohem. Bylo to 
o vánocích 2002. Se zatajeným dechem jsem doslova hltala každé slovo, každou větu a 
měla jsem od začátku pocit, že je to přesně to, na co jsem celý život čekala, po čem jsem 
toužila, co chci dělat, jak chci žít. Během tří dnů jsem knihu nejen přečetla, ale prožila a 
rozhodla se, že vše, co je tam napsáno okamžitě začnu dělat. Napadlo mě, že tuto knihu 
– novodobou Bibli, jak jsem ji pojmenovala, by měli číst všichni moji přátelé, příbuzní, 
známí, ale i lidé, kteří mi v životě nejvíce ublížili. Tuto myšlenku jsem realizovala a 
několik výtisků jsem darovala, další koupila a prodala, nebo doporučila. Všude, kde jsem 
měla možnost mluvit s lidmi, jsem šířila boží pravdu. Pravda se stala součástí mého já a 
začala spolu s láskou měnit celý můj dosavadní život. NAUČILA JSEM SE KOMUNIKOVAT 
S BOHEM nejdříve pomocí křišťálového kyvadla, po třech týdnech mě tato komunikace 
připadala příliš pomalá a neefektivní, a proto jsem se Boha zeptala, jestli by se mnou 
komunikoval prostřednictvím písma. Zpočátku jsem psala pomalu a krasopisně jako v 
první třídě, po dvou dnech se psaní zrychlilo tak, že moje motorické schopnosti nestačily 
božímu tempu, ale Bůh byl tak milý a chápající, že tempo přizpůsobil a ušil mně na míru. 
Po dalších dvou týdnech jsem se opět zeptala, jestli by bylo možné komunikovat ještě 
rychleji a lépe, tedy telepaticky. Sotva jsem tuto otázku položila, začala fungovat 
telepatie. Ještě v době, kdy jsem s ním začala psát, napsal mi Bůh otázku: Kdy budeš 
tvořit knihu? Odpověděla jsem: V září. Bůh: Ano. Kdy budeš tvořit knihu? Já: Zítra. Bůh: 
Ano. Vzápětí mi napsal její název: „Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem 
nás“. Byla jsem doslova nadšena nejen tím, že budu pokračovat ve spoluvytváření knihy 
s Bohem, ale i samotným názvem, který dokonale vyjadřoval vše, co jsem cítila a stále 
více cítím. Mám radost z toho, že si Bůh vybral právě mě jako spoluautorku této knihy a 
posla lásky , který bude šířit tento nejkrásnější cit mezi všemi lidmi na celé planetě 
Země. 
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Země je tisíce let poškozována a v posledních desetiletích doslova ničena mnohými lidmi 
kvůli penězům a moci, bez ohledu na to, že její zdroje nejsou nevyčerpatelné. Vlády 
několika nejbohatších států drancují přírodní zdroje, vypouštějí do ovzduší, vod, přírody 
jedovaté látky, nešetrně kácejí lesy a pralesy, překotně vyrábějí různé nepotřebné věci, 
hromadí odpadky, pěstují a svým lidem vnucují chemicky znehodnocené potraviny, 
zabíjejí své občany kvůli nerostným nalezištím, vedou nespravedlivé války ve jménu 
Boha, pravdy, lásky, spravedlnosti….. O všech těchto tématech a o mnoha dalších budu 
hovořit v této knize s Bohem. V názvu je hlavně slovo LÁSKA a právě ta je klíčem k řešení 
všech problémů na Zemi a nejen na Zemi, v celém vesmíru. 

Děkuji Bohu za to, že nám dal šanci zachránit lidstvo a celou planetu před hrozící 
katastrofou. Již před mnoha tisíci lety, mnoha staletími i mnoha lety jasnovidci 
předpovídali konec světa. Mnohá náboženství i náboženské sekty se na tento konec 
života na Zemi připravují, ale málokoho napadlo, že vše se dá změnit, pokud změníme 
svoje myšlení. Nač čekat na katastrofu, když jí můžeme předejít? 

Rozhodla jsem se, že spolu s dalšími lidmi vybudujeme ráj na Zemi a začali jsme právě 
teď. Proč bychom měli čekat? Na co? Až budou lidé lepší, laskavější, až nebudou krást, 
vraždit, podvádět, válčit? A kdy to bude? Za 100, 1000, 1 000 000 let, nebo nikdy? Ne, 
teď je ta pravá, nejlepší chvíle a my už jsme začali. Ne najednou, ale pěkně od sebe a 
postupně. Ne revolucí, ale evolucí. Nenásilně, mírumilovně, tou nejjednodušší a 
nejefektivnější metodou jakou znám a jakou podporuje i můj „kámoš“ Bůh – systémem, 
který si úspěšně razí cestu v oblasti obchodu a služeb, který je uznáván i zatracován, 
systémem MLM = multilevelmarketing = víceúrovňový obchod, síťový prodej, network 
marketing atd. Spolu s Bohem jsme náš způsob šíření lásky nazvali MLML = MLM lásky. 
Každý, kdo s námi bude spolupracovat, dostane vzácný dar v podobě propisovací tužky 
se „smajlíky“, která zaručí boží ochranu celé rodině. Kdyby si někdo takovou tužku 
koupil v obchodě, bude mít sice radost, ale boží ochranu v té absolutní podobě mají 
pouze lidé obdarovaní námi a dalšími lidmi pověřenými Bohem. Začali jsme náš MLML 
šířit na semináři firmy Biotherapy, pro kterou někteří z nás pracují. Tato ryze česká 
společnost se zabývá vývojem, výrobou a distribucí nejkvalitnějších a zároveň 
nejlevnějších biolamp – přístrojů určených k léčbě i prevenci všech onemocnění 
lidského těla a ducha pomocí polarizovaného světla. Je to jediná firma na světě, která je 
v současné době pod absolutní ochranou Boha všemohoucího a certifikát nejen na tuto 
skutečnost, ale i další pravdu, obdrží oba majitelé Karel Krucký a Martin Novotný dne 
28. 9. 2003 v Praze. Tento den se stane nejvýznamnějším v dosavadních dějinách celého 
lidstva na planetě Zemi. Bůh se zhmotní a před médii a zraky lidí učiní několik 
převratných a pravdivých prohlášení, mimo jiné oznámí druhé narození svého syna 
Ježíše. Praha jako hlavní město České republiky se stane centrem vzdělání, kultury, vědy, 
umění, pravdy, lásky, radosti ze života. My začneme již v letošním roce 2003 budovat 
satelitní město RÁJ U PRAHY, kde budeme žít a bydlet spolu s lidmi, kteří s námi budou 
šířit naše poslání. Naše město bude prototypem sídliště, kde mají lidé vše, co potřebují 
k životu: prostorné a světlé domy, zařízené ne luxusně ale pohodlně, účelně, s možností 
snadno udržitelné hygieny, se zahradami, různými druhy okrasných i ovocných stromů 
a jiných rostlin, s vodopády, jezírky, obchodními centry s příjemným prostředím, kde 
zákazníci nebudou „nuceni“ ke zbytečným nákupům, s akvaparkem, zábavním a 
sportovním centrem a podobně. Taková sídliště pak budou vyrůstat jako „houby po 
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dešti“ ve všech světadílech, státech a městech. Láska začala uzdravovat planetu Země a 
my voláme všechny lidi, kterým není osud této mimořádně krásné a rozmanité planety 
lhostejný, přidejte se k nám……………………. 

Zemi hrozí v roce 2012 katastrofa nedozírných následků.
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1. kapitola 

 

Proč sis Bože vybral právě mě k plnění tak náročného poslání: záchrana planety Země 
před blížící se katastrofou v roce 2012? 

Před 60ti lety jsem pověřil Archanděla Gabriela, aby vyslal na Zemi 150 nejkvalitnějších 
duší s tímto úkolem. Během 30ti let se postupně narodilo v různých podmínkách 150 lidí – 
75 mužů a 75 žen. Vyrůstali v mnoha zemích světa, v rozmanitých životních podmínkách a 
jejich úkolem bylo poznat dobro i zlo, lásku i nelásku, bohatství i chudobu, ale hlavně 
vzpomenout si na poslání, s kterým přišli na Zemi. Třetinu těchto nejlepších duší vesmíru 
jsem soustředil do České republiky, která si zaslouží být centrem Země zejména proto, že 
český národ trpěl tisíce let útlakem a nespravedlností ze strany silnějších a agresivnějších 
národů a vždy se dokázal zvednout a neskláněl se pod porobou a mocí jiných. Mnoho 
vyvolených duší si vzpomnělo, některé zatím ne. Ty Janičko jsi přečetla knihu, kterou jsem 
napsal s Nealem Donaldem Walschem Přátelství s Bohem a začala jsi dělat to, o čem ti 
ostatní pouze přemýšleli. Jsi pro svět ta nejlepší mesiáška, jakou kdy vesmír poznal. Cítíš a 
přemýšlíš jako já, Bůh všemohoucí. Ano, nediv se tomu, to není pochlebování ale pravda. 
Přiblížila ses mi nejvíce ze všech duší ve vesmíru. 

Co tě Bože, můj nejlepší příteli, kamaráde, lásko, spolupracovníku a vtipálku přesvědčilo 
o tom, že právě já jsem ta nejvhodnější pro plnění tak náročného poslání?  

Odpověděla sis sama, Janičko. Jako jediná na světě jsi mě pochopila a poznala. Jsem 
opravdu přítel, kámoš, láska, spolupracovník, vtipálek, nejsem diktátor, kat, trestající a 
odpouštějící Bůh, protože nemám komu odpouštět. Ať uděláte cokoli, i to nejhorší z vašeho 
pohledu, nezlobím se na vás, a proto není co odpouštět. Také jsi poznala, že mám velmi rád 
humor a vtipy. Stvořil jsem celý vesmír, abych mohl prožívat vše, o čem vím a co znám. 
Život je nádherný ve všech podobách, k životu patří i fyzická láska, peníze a různé věci, 
které ho zpříjemňují. Lidé kromě několika málo výjimek se stydí za svou sexualitu, lásku k 
penězům a majetku. Dalším důvodem je fakt, že jsi během svého dosavadního života dělala 
dobro, i když to někteří lidé mohli vnímat jinak, stále ses učila, vzdělávala, hledala 
dokonalejší práci, která by tě uspokojovala nejen finančně, ale i duševně, hledala jsi i 
pravou lásku. Ano, střídala jsi partnery a dokonce k nelibosti okolí jsi udržovala i 
mimomanželské vztahy. Netvrdím, že je to dokonalý model soužití obou pohlaví, ale je lepší 
ukončit nefungující vztah nelásky, než být nešťastný z nedostatku lásky i fyzické. Mnoho 
lidí se spokojí s tím, co má. Ožení se, vdají se, mají ve velmi mladém věku děti, které neumějí 
vychovávat a dát jim lásku, přestanou se zajímat o svoje zdraví a zevnějšek, nepečují o svou 
lásku, protože mají pocit, že v manželství už není třeba udržovat romantický vztah. 
Většinou pak dojde k tomu, že jeden z partnerů najde novou neotřelou lásku a odejde za ní. 
Ty jsi poznala několik lásek, krátkých a vášnivých, dlouhých a umírajících. Nepoznala jsi 
ale lásku duševní. Pokud má člověk to obrovské štěstí a vůli ji poznat, zjistí, že na světě už 
neexistuje krásnější, hodnější, laskavější, milejší člověk, než je partner. Nedochází k žádným 
vážnějším konfliktům, hádkám, výměnám názorů. Ani jeden z partnerů nemá pocit, že musí 
tomu druhému ustupovat, protože se shodujete téměř ve všem, drobné detaily a rozdílnosti 
v názorech se řeší snadno a s láskou v srdci. Ideální partner vám neustále voní, i když není 
zrovna namydlený a navoněný parfémem, také vám chutná, když se líbáte na jakoukoli 
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část toho nejkrásnějšího a nejhebčího těla. Není třeba nabádat lidi, aby se houfně rozváděli, 
je třeba, aby hledali duševní lásku u partnera, kterého už mají a kterého znají. Teprve v 
okamžiku, kdy zjistí, že to není možné, protože jde o nelásku, mají právo hledat dál. 

Teď jsme Bože asi naštvali mnoho lidí, kteří namítnou, že rozpad rodiny poškozuje 
především děti. 

Máš pravdu, Janičko. Děti mají právo na lásku rodičů, na harmonické prostředí, ve kterém 
se rozvíjí jejich duše i tělo. Pokud žijí v rodině, kde se rodiče často hádají, křičí na sebe, jsou 
nervózní až agresivní, neprobíhá jejich vývoj v souladu s láskou, pravdou, radostí, štěstím. 
Trpí daleko více, než děti rozvedených rodičů, kteří se rozešli jako přátelé, jsou schopni se 
domluvit na přijatelném styku s dětmi a dávají jim lásku. 

Jak si Bože představuješ naši společnou „práci“? 

Celý tvůj život jsem tě Janičko pozoroval a i přes tebe poznával sebe. Pochopil jsem, že 
nejlepší, nejrychlejší a nejlevnější způsob šíření myšlenky, tedy i lásky, je systém MLM, který 
jsi poznávala během posledních 11ti let. Jsi mistrem MLM a spolu s dalšími kolegy budete 
postupně šířit lásku mezi další žáky. Z nejschopnějších žáků uděláte další mistry, svoji první 
linii, abyste nemuseli být úplně všude, protože to je fyzicky nemožné a navíc by to nevedl k 
rychlejšímu šíření lásky ve světě. Tito mistři pak budou z dalších žáků dělat další a další 
mistry a tím se náš multilevelmarketing lásky rozšíří jako lavina, která postupně změní 
myšlení lidí a tím změní celý svět. Nezačínáte od nuly Janičko, protože máte ve světě mnoho 
pomocníků, kteří byli na tento úkol připravováni i více než deset let, dříve než jsem tě 
vybral pro tento náročný úkol. Oni jsou vaší první linií, vědí o tobě, že jsi mesiáš a brzy se 
se všemi setkáte. Jsou doslova nadšeni, že už konečně začala naše společná „práce“. 
Dozvěděli se i o vašich prvních úspěších na semináři Biotherapy, semináři čínské medicíny 
doktora Jiřího Uhra pořádaného léčitelkou a vaší organizátorkou akcí Evou Cihelníkovou, 
školení distributorů v Hodoníně, rozhovorech se staršími spoluobčany ve vinném výčepu 
spojenými s použitím léčitelských schopností a charitou. Rozhodla ses, že daruješ biolampu 
Biostimul osmdesátiletému velmi milému a laskavému člověku, kterého jsi poznala právě 
ve vinném výčepu. Svěřil se ti, že ho bolí loket a proto nemůže hrát na banjo. Po celou dobu 
vašeho rozhovoru jsi ho držela za bolavý loket a léčila ho energií reiki. Hynek, tak se tento 
úžasně vitální muž jmenuje, všem spolusedícím řekl, že mu tvoje léčba pomáhá. Ty jsi mu 
okamžitě nabídla, že mu věnuješ biolampu, která plně nahradí tvé ruce. Věděla jsi, že 
Hynek nemá na lampu peníze a přitom ji potřebuje. Máš velmi šlechetné velké srdce, do 
kterého se vejde nejen láska ke mně, Bohu všemohoucímu, k dětem, ale ke všem lidem na 
světě, ke všem zvířatům, rostlinám, přírodě, planetě Zemi, celému vesmíru. Víš, že není 
nutné milovat všechny a všechno stejně. Někoho miluješ více, někoho méně, ale důležité je, 
že miluješ. Pochopila jsi, že jsi mou součástí jako všichni lidé a všechny bytosti ve vesmíru, 
které jsem stvořil proto, abych lépe poznával sebe. 

Můžeš lidem, kteří nemají pravdivé informace o hrozící katastrofě, přiblížit cíl našeho 
poslání? 

Jak jsem naznačil v úvodu, lidstvo se ke své planetě chová doslova macešsky. Nejenom že 
vyčerpává kvůli životu menší skupiny lidí v nadbytku přírodní zdroje, které můžou 
pohodlně „uživit“ úplně všechny lidi na Zemi, ale touhou po moci šíří negativní nálady a 
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energie prostřednictvím televize a jiných médií. Právě tyto velmi silné negativní energie 
způsobují přírodní katastrofy, jako například povodně, uragány, zemětřesení, požáry atd. 
Síla negativní energie dosahuje tak obrovských rozměrů, že je schopna ovlivnit i dráhy 
vesmírných těles. VŠECHNY KATASTROFY JSOU VÝSLEDKEM PŮSOBENÍ PŘÍRODNÍCH 
ZÁKONŮ, NEJSOU BOŽÍM TRESTEM!!!!!!!! 

Jak už jsem napsal v knihách Hovory s Bohem a Přátelství s Bohem s N. D. Walschem, vy 
lidé nejste loutky v rukou Boha, ale samostatně myslící a konající bytosti, které jsem stvořil 
proto, abych se lépe poznal a zdokonaloval se ve všech oblastech života.  

Vraťme se k otázce. V roce 2012 se k Zemi přiblíží malá planetka ze souhvězdí Cassiopeia 
s názvem ONIPROM. Budou-li nadále Zemi ovládat negativní energie, změní svou 
obrovskou silou dráhu této planetky a dojde k nejhroznější katastrofě v historii Země. 
Srážku obou vesmírných těles nepřežije bez pomoci vůbec nikdo. Již dvacet let jsou 
připraveni spřátelení vesmířané, z pohledu pozemšťanů mimozemšťané, s mnoha 
velkokapacitními loděmi na evakuaci části lidstva. Jedná se o necelou jednu pětinu 
pozitivně smýšlejících lidí, která bude včas zachráněna a odvezena do jiné dimenze na 
planetu podobnou Zemi, aby tam lidé mohli konečně žít v lásce, radosti, štěstí, dostatku, 
bez válek, podvodů, lži, krádeží a nelásky. Prostředníkem mezi lidmi a vesmířany je jeden 
ze 150ti vyvolených Ivo A. Benda, který už 6 let komunikuje o přípravách evakuace a 
pořádá na toto téma přednášky na území České republiky i v zahraničí. I on už ví, že jsem 
tě vybral, abys spolu s miliony lidí na Zemi zabránila této děsivé katastrofě. Jedinou 
možnou pomocí je změna myšlení lidí, šíření lásky, pravdy, radosti, štěstí. Pozitivní energie 
pak převládne nad negativní a planetka ONIPROM mine Zemi a nestane se to, co je už tisíce 
let předpovězeno mnoha jasnovidci – KONEC SVĚTA, tedy této civilizace na planetě Země. 

Jak je vůbec možné, že láska může zachránit Zemi před katastrofou? To je tak 
jednoduché? 

Sama ses na vlastní kůži přesvědčila, jak láska působí na tvé okolí. Lidé kolem vás se mění 
k lepšímu. Jsou usměvavější, pohodovější, šťastnější, přátelštější k sobě navzájem. Lásku 
můžou šířit pouze ti lidé, kteří milují nejdříve sami sebe. To, co nemáš, nemůžeš rozdávat 
– lásku, zdraví, peníze….. I ty ses nejdříve naučila milovat sama sebe, teprve potom jsi 
mohla začít šířit lásku kolem sebe, kolem vás. Proto název naší společné knihy je tak 
výstižný: S tebou lásko kvete láska kolem nás. Rozhodla ses, že naše poslání není vůbec 
těžké, jak vám mnozí naznačovali, ale naopak, je to doslova „hračka“. Není nic 
jednoduššího, než milovat. Je to mnohem snazší, než nenávidět. Láska pokvete na celém 
světě, spojí všechny národy, rasy, politické strany, státy a jejich vlády, církve a náboženská 
hnutí a sekty, ateisty, anarchisty, zkrátka všechny obyvatele této nádherné a jedinečné 
planety s názvem ZEMĚ. 

Kolik lidí může svým pozitivním myšlením, láskou a pravdou ovlivnit dráhu planetky? 

V současnosti kolem planety Země houstne negativní energie. Procenty se dá vyjádřit 
poměr pozitivní a negativní energie 35 % : 65 %. Jestli se vám podaří tento poměr změnit 
na 60% : 40%, máme vyhráno. Nejde přesně určit, kolik lidí vyzařuje takové množství 
pozitivní energie, protože je to individuální. Abych uspokojil tvou zvědavost, je třeba 
změnit myšlení asi třetiny lidstva. Zdá se ti to hodně? 
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Vůbec ne. Myslela jsem, že půjde minimálně o polovinu, takhle je to lepší, než jsem 
čekala. Po přečtení této knihy začne mnoho lidí přemýšlet o sobě, svém okolí, o životě v 
rodině, v komunitě, národě, státu, na Zemi. Někteří lidé se budou ptát, vyžadovat 
odpovědi na otázky, které se jich přímo dotýkají, vyhledávat nás, abychom svým 
příkladem ukázali cestu k lepšímu životu. Další významnou událostí, která pozitivně 
ovlivní miliony lidí, bude tvoje zhmotnění. 

Ano, Janičko, právě tato událost, která také byla předpovězena, otevře oči i lidem, kteří 
dosud nevěří. Nevěří tomu, že láska je tak mocná, jak se píše v mnoha pohádkách. Láska 
dokáže zlomit zlé kletby, vždy zvítězí nad zlem, lží a nenávistí. 

Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí – to často říkal a stále říká, píše a hlavně myslí 
a žije Václav Havel, český prezident v letech 1990 až 2003. 

Jsem rád, že sis na tohoto vzácného člověka, kterého uznává celý svět, ale neuznává velká 
část českého národa, vzpomněla. Netvrdím, že všechna jeho rozhodnutí a činy byly nejlepší. 
Je to přece člověk. Patří však k nejkvalitnějším duším ve vesmíru. 

Takových lidí je v České republice více. Můžeš namátkou některé jmenovat? 

Ano, rád. Z politiků a státníků je to Miloš Zeman, budoucí prezident České republiky, 
Stanislav Gross, budoucí předseda vlády, z umělců je to Helena Vondráčková, Josef 
Náhlovský, Bolek Polívka, z podnikatelů Tomáš Marten, který měl za úkol podvést mnoho 
lidí a připravit tebe na tento náročný úkol. V následujících letech vrátí lidem peníze, o které 
přišli. Mohl bych jmenovat mnoho dalších schopných lidí, kteří se k vám v příštích měsících 
připojí a budou šířit lásku, pravdu, radost a štěstí. 

Naše poslání se netýká jenom České republiky, ale celého světa, celé planety. Říkal jsi, 
že jsou i jinde připraveny vyvolené duše, schopní lidé, kteří nám budou pomáhat. 
Prozradíš jména některých z nich? 

Jistě, není třeba je tajit, protože jim nehrozí vůbec žádné nebezpečí. 

Ano, ani já nebojím nikoho a ničeho, protože jsem pod tvou absolutní ochranou a nikdo 
mi nemůže ublížit. 

Pod mojí absolutní ochranou jsou všichni, kteří spolupracují na poslání, i ti, kteří teprve 
začnou. Jmenovat chci především spoluautora knih Hovory s Bohem a Přátelství s Bohem 
Neala Donalda Walsche a jeho milovanou ženu Nancy. Oba vám připravili cestu 
k rychlejšímu plnění poslání a nadále s vámi budou spolupracovat. Jak ses dozvěděla, jsou 
oba spolu s dalšími lidmi považováni za sektáře. Díky své inteligenci jsi okamžitě pochopila 
důvod: Žádná vláda, politická strana, skupina mocných a bohatých lidí, kteří ovládají svět 
a rozhodují o životě a smrti milionů ostatních lidí, nepřijme naši, tedy boží pravdu. Dokud 
jim to my ostatní dovolíme, budou dále zneužívat a ožebračovat slabé národy, státy, lidi. 
Budou dále ovlivňovat masy lidí negativní energií přes média, budou dále vést 
nespravedlivé války, jako je právě válka v Iráku……… 

Promiň, ale proč je válka v Iráku nespravedlivá? Cožpak Saddám Husajn není zločinec, 
který podporuje teroristy na celém světě? 
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Saddám Husajn je jeden z mnoha diktátorů na světě, který využívá svých mimořádných 
schopností a kterému jeho národ dovolí dělat to, co dělá. Znovu opakuji, je jeden z mnoha. 
Proč myslíš, že USA a hlavně jejich prezident Bush napadli Irák? Chtěli tak pomstít 3650 
lidí, zavražděných 11. září 2001 při útoku na „Dvojčata“ v New Yorku a Pentagon? Ne, 
protože jde pouze a jenom o ropná pole, tedy moc a peníze. Více informací se lidstvo dozví 
dne 28. 9. 2003 v Praze. Tam totiž zveřejním já Bůh všemohoucí, pravdu nejen o 11. září, 
ale i mnoho dalších PRAVD. Už teď se mnozí lidé začnou klepat strachy a budou mít velmi 
neklidné spaní. Mimochodem na nespavost je dobré modré polarizované světlo od firmy 
Biotherapy z Prahy. Bylo by vhodné tuto strategickou informaci co nejrychleji rozšířit, aby 
si někteří lidé zbytečně nekazili své zdraví. 

Vždycky jsem si myslela, že jeden člověk nebo malá skupina lidí nemůže ovlivnit vlády, 
politiky, mocné a bohaté. Díky tomu, že jsem si vzpomněla na svůj úkol, jsem 
přesvědčena o pravém opaku. I jednotlivec, pokud změní své myšlení a začne jednat v 
souladu s božími, tedy přírodními zákony, miluje sebe a všechny a všechno kolem sebe, 
protože se cítí součástí jednoty, Boha, je schopen odvrátit i největší katastrofu v historii 
Země. Nezůstaneme sami, postupně se k nám přidají stovky, tisíce, miliony….. lidí, kteří 
se už nenechají manipulovat médii ve službách moci. Nenechají se neustále obelhávat, 
ovlivňovat negativní energií, manipulovat a omezovat. Každý člověk má právo na 
pravdivé a necenzurované informace, má právo mít vlastní názor, který z objektivních a 
pravdivých informací vyplyne. 

Janičko, mluvíš mi z „duše“. Mám upřímnou radost z toho, že jsi mě tak dokonale pochopila 
a jsi schopna velmi srozumitelně naši společnou pravdu šířit mezi lidmi různých 
schopností. Jsi tou nejlepší učitelkou na světě, protože přesně víš, jaká slova použiješ ve 
vztahu k posluchači. Pochopí tě úplně každý, kdo tě pochopit chce. Právě tato tvoje úžasná 
přednost spojená s krásou těla i ducha mě přesvědčila o tom, že jsi ta pravá a jediná 
„tisková mluvčí“ Boha všemohoucího, stvořitele celého vesmíru.  

V kolika zemích světa žijí vyvolené duše? 

Jak jsem už uvedl, nejvíce, celá jedna třetina žije v České republice, ostatní žijí po dvou až 
po čtyřech v dalších 36ti zemích všech osídlených kontinentů, například v Německu, 
Rakousku, Španělsku, Itálii, Švédsku, Velké Británii, Francii, USA, Kanadě, Brazílii, Mexiku, 
Egyptě, Jihoafrické republice, Iráku, Izraeli, Indii, Číně, Japonsku…. 

Jak se o nich dozvíme? 

Nemusíte se o nic vůbec starat, protože je informuje Archanděl Gabriel a už jim dal 
informace o novém mesiáši, se kterým budou spolupracovat, tedy o tobě. Sami se ti ozvou 
v pravou chvíli. Organizuješ svůj první seminář MLML v České republice dne 6. 4. 2003 v 
hotelu Grand v Jihlavě, kde budeš poprvé předávat ucelenou informaci o našem poslání a 
dáš každému účastníkovi prostor na diskuzi a rozjímání. Přijedou tam lidé z různých koutů 
České republiky a ze Slovenska, tedy dvou spřízněných národů, které žily více jak osmdesát 
let ve společném státě Československu. Lidé v zahraničí stále chápou obě tyto rozdělené 
republiky jako jeden celek. Zvláště v posledních letech s rozšiřováním Evropské unie si lidé 
začínají uvědomovat, že v jednotě je síla. Koncem srpna 2003 vyjde první díl této knihy v 
České republice, vzápětí v Indii, Německu a dalších zemích a tím začne i medializace 
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našeho poslání. V následujících měsících budeš se svými kolegy zvána na oficielní návštěvy 
mnoha zemí, kde budete mít možnost mluvit osobně s významnými státníky, politiky, herci, 
podnikateli a podobně. Vyvrcholením bude samozřejmě moje vystoupení v září. 

Bože, příteli, všechno mi připadá jako sen a můj život je tak krásný, že už nyní říkám 
lidem kolem nás, že žijeme v ráji. Může se tento sen rozplynout? 

Myslím, že odpověď znáš. 

Ano, záleží jen na naší důvěře a víře v tebe a v sebe. Jsem si naprosto jista, že nejde o sen, 
ale skutečnost, kterou ovlivňujeme svým myšlením a hlavně jednáním, tedy DĚLÁNÍM. 
Znáš tu písničku z české pohádky Princové jsou na draka, která začíná slovy: Dělání, 
dělání všechny smutky zahání…..? Největším nepřítelem lidí je totiž strach. Strach 
způsobuje nemoci, chudobu, neštěstí, katastrofy, války. Jenom kvůli strachu se lidé 
nechají manipulovat vládami, církvemi, politickými stranami, nevěří sobě ani lidem, 
kteří to s nimi myslí dobře. 

Janičko, řekla jsi to přesně tak, jak bych to řekl i já, Bůh. Ty a hrstka lidí na světě si tuto 
jednoduchou pravdu uvědomuje a děláte všechno proto, aby lidé změnili své myšlení a tak 
zachránili svou planetu před úplným zničením. 

Jak dlouho bude trvat naše poslání? 

Naše poslání je nikdy nekončící proces, protože není možné změnit myšlení všech lidí 
najednou. Rodí se noví lidé a budou přibývat noví mistři, kteří vám pomůžou s jejich 
výchovou. Až opustíš své hmotné tělo, stále budou pokračovat v našem poslání další a další 
lidé. Ty se znovu narodíš na jiné planetě, která je svým vývojem a situací podobná Zemi a 
tam budeš opět pověřena šířit lásku mezi lidmi. 

To je nádherný úkol. Ani v nejbujnějších představách jsem si nedovedla vysnít tak 
krásný život plný lásky, pomáhání lidem, zvířatům, přírodě, život v dostatku, poznávání 
různých koutů světa, kultur, historických odkazů „minulosti“, možnosti setkat se s 
významnými osobnostmi světa a spolupracovat s nimi na záchraně Země. 

Janičko, kdybys neměla takovou představu už dávno v hlavě, nedělala pro její uskutečnění 
to, co jsi už udělala, nevybral bych si tě jako mesiáše. Žila jsi celý život v souladu s naším 
posláním. Stále jsi hledala a po mnoha pokusech a mnoha zklamáních jsi našla to nejdražší 
na světě: LÁSKU. Toto jednoduché slovo znamená vše: Boha, sebe, lidi, zvířata, planetu, 
vesmír, pravdu, radost, dostatek, štěstí, zdraví……… 

Mám jasnou představu o tom, jak budeme šířit lásku. Můžeš nám ale říci, kde budeme 
mít naše zázemí, náš domov, kam budou chodit desítky a stovky lidí i ze zahraničí? 

Ano, o tom jsme se zmínili už v úvodu. Po vydání naší knihy a zejména po 28. 9. 2003 spolu 
vyzveme firmy celého světa ke spoluúčasti při budování Ráje u Prahy. Pozemky získáte díky 
podpoře prezidenta a vlády České republiky za symbolickou cenu a za část peněz za tuto 
knihu začnete stavět naše společné sídlo a další rodinné domy pro své příbuzné a nejbližší 
spolupracovníky, kteří budou chtít bydlet blízko nás. Postupně budete budovat i 
infrastrukturu, tedy obchody, školy, společenské, kulturní, sportovní a zábavní centra tak, 
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aby žádný obyvatel Ráje nemusel kvůli čemukoli jezdit zbytečně daleko. Podobná místa 
budou vyrůstat i v jiných částech České republiky i v jiných zemích všech světadílů. Lidé 
budou žít v přiměřeně velkých, účelně zařízených a ekologicky vytápěných domech, nikdo 
nebude trpět nedostatkem čehokoli. K našemu Ráji se ještě vrátíme v souvislosti s dalšími 
tématy.
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2. kapitola 

 

Můžeme se Bože zabývat konkrétními otázkami přeměny života na Zemi? 

Samozřejmě. V knihách Hovory s Bohem jsme s Nealem většinu oblastí života na Zemi 
probrali, ale my budeme o jednotlivých problémech hovořit daleko podrobněji, aby 
nemohlo dojít ke zkreslenému výkladu. Lidé už tisíce let nežijí v souladu s božími, tedy 
přírodními zákony. První téma, které teď podrobně rozebereme, je školství a systém 
vzdělávání vůbec. 

Víš, že jsem učitelka základní školy, která před jedenácti lety chtěla poznat i jiné druhy 
práce a odešla ze školství mimo jiné i z finančních důvodů. Učit děti mě vždycky bavilo, 
i když jsem to nepovažovala za své poslání. Je to tvořivá práce, neustále se něco nového 
člověk dozvídá, komunikace s dětmi je bezprostřední a inspirující. Hledala jsem nové 
formy a způsoby výuky, aby se mí žáci nenudili a naučili se co nejlépe učební látku. 
Používala jsem často konkrétní příklady ze života, přizpůsobovala své vyjadřování 
úrovni dětí. Nejraději jsem učila hudební výchovu, protože jsem už na Pedagogické 
fakultě zpívala ve smíšeném pěveckém sboru a láska k hudbě mě provází celým životem, 
i když v posledních letech ji nerozvíjím aktivně. Na všech základních školách, kde jsem 
působila, jsem vedla žákovské pěvecké sbory, které se účastnily mnoha soutěží a 
vystoupení pro veřejnost. V hodinách hudební výchovy jsem dala dětem k dispozici 
různé rytmické nástroje, někdy i zobcové flétny, aby se spolupodílely na doprovodu k 
písním. Přestože se mi práce učitelky velmi líbila, nesmířila jsem se s tím, že nerozšiřuje 
můj obzor a nepoznávám další druhy činností. Jsem ale ráda, že jsem si toto povolání 
zvolila, protože mi znalosti psychologie a výborné komunikativní dovednosti pomáhají 
v podnikání i životě vůbec a nyní hlavně při plnění tohoto nádherného poslání. Všechny 
ty roky ve školství i později, kdy jsem sledovala vývoj prostřednictvím svých dvou dětí, 
jsem si uvědomovala, že systém vzdělávání neodpovídá potřebám lidí a společnosti. 
Vadilo mi, že se děti musejí učit nazpaměť spoustu údajů, dat a pouček, které můžou 
velmi rychle a pohodlně získat v knihách, médiích, v posledních letech i na internetu. 
Ztrácejí čas „biflováním“ slov, která v životě nebudou potřebovat, místo toho, aby se 
informace učili vyhledávat, zpracovávat a používat v běžném životě. Škola by měla děti 
připravit do života, měla by je učit logickému myšlení, pozitivnímu přístupu a lásce k 
sobě, okolí, zvířatům, přírodě. Měla by jim dát takové informace, aby byly schopny 
jakékoli práce, aby je k ničemu nenutila, protože vše, co lidé „musejí“, dělají s nechutí, 
tedy ne dobře. 

Janičko, ty jsi pochopila, jak má vypadat systém vzdělávání. Shrneme teď základní pravidla 
tak, aby je mohly aplikovat školy ve všech částech Země. 

1. Omezit učení se zpaměti na nezbytné minimum ( pravopisná pravidla, matematické 
úkony, několik básniček, ….) 

2. Zařadit výuku praktického vyhledávání a používání informací 

3. Používat co možná nejvíce příkladů ze života 

4. Učit žáky milovat sebe, ostatní lidi, zvířata, přírodu, planetu a celý vesmír 
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5. Mluvit pravdu o Bohu a ostatních duchovních bytostech ve vesmíru, které lidem 
pomáhají, jako je například Ježíš Kristus, Archanděl Gabriel a další archandělé a andělé, 
vysoce vyvinutí vesmířané… 

6. Učit žáky v příjemném prostředí, používat mnoho názorných pomůcek, často je vodit do 
přírody, na zajímavá místa apod. 

7. Učit žáky pravdu o sexu, který ve spojení s duševní láskou přináší nejkrásnější prožitky v 
životě lidí, prožitky, za které se nikdo nemusí stydět. 

8. Netrestat žáky za nic, co řeknou, nebo udělají, protože jejich chování a jednání je 
odrazem chování a jednání učitele. 

9. Neznámkovat žáky, ale hodnotit je ústně, hodně chválit, povzbuzovat, laskavě s nimi 
hovořit, nepsat jim poznámky do žákovských knížek. Na závěr učebního období jim napsat 
celkové hodnocení a doporučení. 

10. Zaplatit učitele podle kvality, ale vždy tak, aby uživili své rodiny a mohli se plně věnovat 
této náročné a krásné práci. 

Jsem přesvědčena, že těchto deset pravidel nového školského systému, který budeme 
realizovat v následujících letech, ocení většina učitelů. Ti, kteří s ním nebudou vnitřně 
souhlasit, můžou ze školství odejít a pracovat v jiných oborech, protože příležitostí pro 
uplatnění nejen učitelů bude dostatek. Jak se bude měnit systém vzdělávání dospělých? 

Lidé mají právo na vzdělání v jakémkoli oboru, který si vyberou. Na střední a vysoké školy 
se můžou přihlásit všichni zájemci a budou přijati bez přijímacích zkoušek. 

Moment, tady tě přeruším. Chceš snad říci, že všechny školy budou mít takovou 
kapacitu, dostatek kvalitních pedagogů a finanční prostředky na neomezený počet 
studentů? 

Ano. Je mi jasné, že se stávajícími zkušenostmi to mnohým lidem připadá nereálné až 
nesmyslné. Je to možné jenom s úplnou přeměnou přerozdělování peněz a majetkových 
vztahů. K tomuto tématu se podrobněji vrátím, až budeme hovořit o hospodářství. 

Vraťme se tedy ke vzdělávání. Jak rozlišíme kvalitní školy od méně kvalitních, když žáci 
a studenti nebudou skládat přijímací zkoušky a nebudou známkováni? 

To je jednoduché: kvalitu výuky budou hodnotit přímo žáci, protože sami nejlépe vědí, jestli 
s vědomostmi a dovednostmi, které získali, najdou uplatnění v životě. Poznají to i jejich 
rodiče. 

Bože, ale takto budou učitelé diskriminováni a postaveni do role podřízených a 
podbízejících se chudáků, kteří budou mít strach ze svých žáků. 

Tvoje připomínka opět souvisí s dnešním stavem světa. Vycházejme ze situace, kdy děti 
budou vedeny k lásce od útlého věku. Nebudou vidět násilí, podvody, škodolibost. Jejich 
vztah k učitelům i rodičům bude přátelský, proto je ani nenapadne zlobit je, lhát jim i o 
nich, takže učitelé nebudou žít ve stresu. 

To zní tak krásně, že se snad vrátím do školství a budu zase učit děti na základní škole. 
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Janičko, co myslíš, že děláš? Uvádíš svou láskou a osvětou tento nový systém vzdělávání v 
rámci poslání do praxe. Jsi tou nejdokonalejší učitelkou na světě a tuto schopnost budeš 
uplatňovat celý život tady na Zemi. Nebude to dlouho trvat a miliony učitelů se od tebe 
budou učit lásce k sobě, dětem,…… 

Mám opravdu radost z toho, že se dožiju dokonalého systému vzdělávání. Ještě jsme se 
nezmínili o celoživotním vzdělávání dospělých. 

Každý člověk bude mít možnost navštěvovat různé kurzy, přednášky, může studovat na 
jakékoli škole. Bude totiž naprosto normální měnit během života svou práci tak často, jak 
bude potřeba, nebo jak kdo bude chtít. Nikdo ale nebude nucen se vzdělávat ze žádného 
důvodu, např. finančního, prestižního atd. Každá práce bude považována za prospěšnou, i 
když budou pochopitelně rozdíly v odměňování. Nechceme budovat komunismus, který 
diskriminuje schopné a podnikavé lidi, ale spravedlivý systém, kde najde uplatnění každý,  
do bude chtít. I starší lidé budou mít mnoho příležitostí se vzdělávat. S prodlužováním 
lidského věku v dobrém zdravotním stavu už nebude výjimkou aktivní zapojení lidí 
v takzvaném důchodovém věku do života společnosti. 

Vím, že na toto téma bychom mohli hovořit několik hodin, ale každého nezajímají 
podrobnosti. Bude lepší toto téma rozebrat v dalších dílech naší knihy, až uskutečníme 
alespoň část připravených změn ve společnosti. 

Souhlasím s tebou Janičko, mnoho lidí by si dnes těžko představilo, jak bude celý systém 
vzdělávání fungovat. 

Rodina, výchova dětí je téma, které zajímá téměř každého člověka. V knihách Hovory s 
Bohem je mimo jiné napsáno, že děti by měli vychovávat lidé ve věku 40 až 50 let, ale 
rodit by měly ženy do 30ti let. Můžeš mi vysvětlit, jak to jde skloubit dohromady? 

To, co říkáš, je jenom částečná pravda. Lidé se mohou dožívat 200 i více let, protože jsem 
lidské tělo stvořil dokonale. Každá buňka se může dělit donekonečna, tedy i buňky 
mozkové, o kterých se ve školách učí, že odumírají od 26 let věku bez náhrady. Kdyby lidé 
žili v souladu s přírodními zákony, v lásce, mysleli pouze na pozitivní a příjemné věci, dělali 
jenom to, co opravdu chtějí a co jim přináší radost, nejedli chemicky kontaminované 
potraviny a nepili závadnou vodu, přiměřeně cvičili, či jinak udržovali své tělo v aktivní 
činnosti, mimo jiné žili ve vztahu plném duševní i fyzické lásky, tedy sexu, netrpěli by 
nemocemi, depresemi, neumírali by v 70 až 80 letech. Rodit děti ve věku 40 až 50 let bude 
brzy naprosto normální, protože stav organismu bude natolik dobrý, že nebude třeba 
zakládat rodinu ve věku, kdy jsou lidé ještě nezkušení a nezralí pro výchovu svých dětí. 

To chápu, ale také si vzpomínám, že jste s Nealem mluvili i o jiné variantě: rodit budou 
mladí, tedy dvaceti až třicetiletí lidé a vychovávat budou jejich rodiče. 

To je přechodné období, které bude trvat pouze tak dlouho, než se díky vám a vaší práci 
prodlouží lidský věk nejméně na 120 let. Ty budeš příkladem pro ostatní, protože ukážeš 
lidem, že i ve středním věku je možné počít, donosit a bez bolesti porodit zdravé a 
inteligentní dítě. 



15 
 

Myslela jsem, že to je naše tajemství a ty ho klidně zveřejníš v době, kdy se na mateřství 
teprve chystám tím, že cvičím „Tibeťany“, jím zdravá a lehce stravitelná jídla, chodím na 
procházky, prožívám jenom samé příjemné chvíle a píšu tuto nádhernou knihu pro 
ostatní lidi. 

Proč bychom měli tajit takovou krásnou událost, jako je tvoje mateřství? Ty sama jsi pyšná 
na to, že porodíš dítě v den svých 47. narozenin 6. 3. 2004 a přitom vůbec nemáš strach z 
komplikací v důsledku věku. Zatím není obvyklé rodit po 40. roku věku, ale jsou výjimky. 
Vzpomeň si na Madonu, která porodila jedno dítě v 38 letech, druhé ve 43 a i teď se cítí 
mladá a plná energie. Je neustále aktivní, činorodá, má nápady, které realizuje, často se 
miluje a žije. 

Ano, vždycky jsem obdivovala lidi, kteří bez ohledu na věk žijí naplno. Jednoho takového 
člověka jsem potkala ve vinném výčepu. Už jsem se o něm zmínila v první kapitole. Je to 
osmdesátiletý Hynek, který přinesl ukázat své fotografie z mládí i středních let. Řekla 
jsem, že vypadal lépe v 50ti než ve 30ti letech. Celý život byl veselý, aktivní, má rád 
muziku, sex, víno, sport, jedním slovem život, přestože zažil hlad, bídu, nucené práce za 
nacistů během 2. světové války. 

Janičko, při plnění našeho poslání potkáš mnoho takových lidí. Právě díky takovým lidem 
jste schopni dojít k cíli. Ale to jistě víš, jinak bych si tě nevybral jako svou mesiášku a 
tiskovou mluvčí. 

Vraťme se ještě k rodině. Ideální stav je, když se dva lidé milují, vezmou se, mají děti, 
které vychovají, žijí spolu v lásce až do smrti. Takto však většina lidí nežije. Většina lidí 
se sice zamiluje, ale to ještě není pravá duševní láska, je to jen sexuální přitažlivost, 
v lepším případě spojená se sympatií, přátelstvím, obohacená o společné zájmy. Po čase 
ale vyprchá okouzlení, ze sexu plného vášně se stane rutina, postupně je omezen na 
minimum, někdy zcela zmizí. Není výjimkou, že se manželé přestanou sexuálně stýkat 
už ve 40ti letech věku. Často pak hledají nové partnery, kteří jsou neokoukaní, vzrušují 
je a mají přitom pocit, že jsou lepší než ti původní. Někdy je to pravda, ale ne vždy. Lidé 
se ještě nenaučili hledat duševní lásku, která je jediná na celý život, protože jak už jsme 
uvedli, taková láska se nedá slovy ani popsat, ta se „musí“ prožít. Začne se dařit ve všech 
oblastech života, v práci, zdraví, komunikaci s lidmi….ne najednou ale postupně. 

Mluvíš jako kniha……chci říci jako já, Bůh všemohoucí. Nevyměníme si role v tomto 
rozhovoru? 

Je to pro mě výzva a zároveň čest. Souhlasím, ale dočasně. Určitě přijde okamžik, kdy 
bude vhodnější vrátit se do původních rolí. Můžeme se tak domluvit? 

Samozřejmě, vzrušuje mě představa, že ty jsi Bůh a já Janička……………vím, není to doslova, 
to byl vtip. Přesto se teď budu chvíli ptát já tebe. Jak dlouho vám bude trvat, než změníte 
myšlení aspoň třetiny lidstva, aby nedošlo ke katastrofě? 

Pokud vím, máme na to 9 let. Není to sice dlouho, ale jsem si jistá, že svůj úkol splníme s 
předstihem a rezervou 2 let. Mám velmi ráda sedmičky, je to moje šťastné číslo. Do 
sedmi let už bude planeta Země mimo nebezpečí a co více, svět bude „fungovat“ bez 
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válek, změní se ekonomický a politický systém, zdravotnictví, školství, průmysl, vztahy 
v rodině a mezi lidmi. 

To jsem opravdu rád, že jsi tak přesvědčena o výsledku našeho poslání. Většina lidí, kteří 
věří v Boha, i když jiného, si myslí, že Bůh může všechno ovlivnit, trestá hříšníky, posílá na 
Zemi katastrofy. Ty jsi jedna z mála lidí, kteří zcela pochopili, že jsem láska, přítel, rádce a 
nemanipuluji s nikým. Kdybych s vámi lidmi manipuloval, nepoznával bych přes vás sebe a 
vůbec by mě to netěšilo. Jedině dobrými radami mám možnost vám pomáhat zlepšovat svůj 
život. Většina lidí mě však neposlouchá, protože si nevěří, nebo nevěří ve mě. Jak je možné, 
Janičko, že ty, vychovaná jako ateista v letech komunistické diktatury, jsi tak samozřejmě 
pochopila, jaký doopravdy jsem? 

Na to je jednoduchá odpověď. Byla a je to pro mě výhoda, že mě dosud nedeformovala 
žádná církev nebo náboženská sekta. Chodila jsem sice občas do kostela, ale ne v době 
kázání a mší, ale kvůli atmosféře a zážitku z krásné architektury a umění. Vždycky jsem 
měla „husí kůži“ z náboženských rituálů, modlení, zpovědí, z ukřižovaného Ježíše Krista. 
Po sametové revoluci v roce 1989 jsem se začala zajímat o tzv. paranormální jevy, 
přenos energie, léčitelství a přírodním a alternativním způsobům léčby. Vyvolávala jsem 
i duchy, četla o nevysvětlitelných jevech, posmrtném životě a čím dál více jsem si 
uvědomovala, že existuje něco, co lze nazvat jakkoli: vesmírná energie, stvořitel, Bůh. 
Nebyla náhoda, že jsem právě v minulém roce začala pracovat pro firmu Biotherapy, kde 
jsem při šíření zdraví potkala mnoho léčitelů, jasnovidců a jiných úžasných lidí, kteří mě 
přivedli až ke knize Přátelství s Bohem. Jak jsem už uvedla, tuto knihu knih jsem nečetla, 
ale přímo prožívala o vánocích 2002. Nebudu opakovat, jak hluboce mě ovlivnila a 
změnila celý můj život. 

Tuto knihu a předchozí 3 díly Hovorů s Bohem četly už miliony lidí na celém světě, někteří 
ji také tak prožívali, ale neudělali to, co ty. Začala jsi se mnou mluvit jako s přítelem a vzala 
osud celé planety do svých rukou. Vůbec tě neodradilo to, že jde o nadlidský úkol, dokonce 
jsi ho hned považovala za lehký jako hračka. Kde se v tobě vzala ta síla a odvaha? 

Každé slovo v knihách Hovory s Bohem a Přátelství s Bohem vnímám jako svou i 
všeobecnou pravdu. Nikdy jsem nebyla lhostejná k problémům lidstva a planety Země. 
Hned jsem pochopila, že VŠE lze změnit, když změníme myšlení, tedy záchrana planety 
je reálná. Zvláště v poslední době se neustále přesvědčuji, jak svým laskavým, milým 
chováním a jednáním dokážu měnit k nepoznání své známé, přátele i lidi, které vidím 
poprvé. Jak se lidem, kteří se ztotožní s našimi myšlenkami a začnou je aplikovat v praxi, 
začíná dařit v podnikání, lásce, zdraví atd. Jsou usměvaví a nepřipouštějí si starosti, 
přestože ještě nemají vše, po čem touží. Důležité je, že si věří a postupně dosáhnou 
všeho, co chtějí. 

Je zajímavé, že v tvém okolí se mění nejvíce lidé, o kterých bys to nepředpokládala, a lidé, o 
kterých jsi věděla, že jsou nejlépe informováni a připraveni na tento úkol, se ještě 
„neprobudili“ a nedělají to, co jsme jim doporučili. Jak si to vysvětluješ? 

Lidé jsou omezováni nejenom svým hmotným tělem, ale i výchovou v rodině a 
prostředím, ve kterém žijí. Navíc každý člověk reaguje jinak. Nikoho k ničemu nenutím 
a nepřesvědčuji o tom, že jedině my máme pravdu. Můžu jen radit a nenásilnou formou 
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ukazovat lidem cestu. Mám radost z každého i sebemenšího úspěchu a uvědomuji si, že 
mnoho lidí může své názory v průběhu života měnit. Znám několik příkladů lidí, kteří 
s námi začali spolupracovat, uvěřili nám naše poslání, ale během několika dní se „vrátili“ 
do „normálních kolejí“. Dokonce jsme se setkali s lidmi, kteří byli připravováni i 10 let, 
ale nedokázali se smířit s tím, že nebyli vybráni Bohem jako mesiáši, a proto se rozhodli 
jít svou vlastní cestou. Zatím jsem se setkala s nedůvěrou i absolutní důvěrou, 
bezpodmínečnou láskou i neláskou, obdivem i pohrdáním. Nic mě nemůže odvrátit od 
poslání. Jsem odhodlána společnými silami s dalšími lidmi zachránit Zemi a nemám z 
ničeho strach, protože Bůh nás nikdy neopustí a nedovolí nikomu, aby nám ublížil. Jsme 
jeho velkou oporou tady na Zemi.  

Dokázala jsi to, co jiní ne. Co bys poradila ostatním lidem?  

Chci zdůraznit, že to, co prožívám, může prožít úplně každý člověk na světě, nemám 
žádnou protekci, nedějí se žádné zázraky. Ukazuji lidem cestu, aby změnili svůj postoj k 
životu, hlavně začali milovat sami sebe, vzpomněli si, jaký úkol si na světě zvolili a tak 
zlepšili všechny stránky života. Není třeba se modlit, prosit Boha, aby jim seslal peníze, 
zdraví, lásku, štěstí. To vše už má každý, kdo tomu bezpodmínečně uvěří a začne se podle 
této nejvyšší představy i chovat a jednat. I já jsem procházela a stále procházím 
zkouškami své absolutní víry v sebe, tedy i v Boha. Ano, pořadí je správné. Pokud 
nevěřím tomu, že jsem schopna dosáhnout čehokoli, nevěřím ani v Boha, který nás 
stvořil jako dokonalé bytosti. Pochopila jsem, že je možné změnou myšlení měnit 
nejenom lidi kolem sebe, ale i prostředí, ve kterém žijeme, celý svět. Není to rouhání, jak 
by namítala většina takzvaných věřících, protože každá duše, tedy i každý člověk se 
zdokonaluje a stále se přibližuje Bohu. Čím více lidí si vzpomene, tím krásnější život 
budeme žít na Zemi. Existují světy, kde nejsou války, lidé se kvůli svým snům a přáním 
nezabíjejí, neokrádají, nepodvádějí, ale všichni se milují, jsou šťastní, zdraví a mají vše, 
co si dokážou představit. Takový svět jsme právě teď začali vytvářet na naší planetě 
Země. 

Řekla jsi to výstižně, srozumitelně a stručně. Čím dál více se mi líbí v roli toho, kdo klade 
otázky. Zatím jsem byl až na malé výjimky odpovídajícím. Jak se těšíš na své třetí mateřství? 
Co tomu řekne tvoje dospělá dcera a dospívající syn? Jak to přijmou tví rodiče? 

Je pravda, že jsem o dalším mateřství neuvažovala. Důvodů bylo hned několik: vyšší věk, 
obava z možných komplikací, velké pracovní nasazení, kariéra podnikatelky, ale hlavně 
nedostatek lásky. Moje dcera Michala mi před několika lety řekla, že by si moc přála 
sestřičku, nebo alespoň bratříčka. Tehdy jsem jí pochopitelně namítla, že jsem na to 
příliš stará. Když jsem se od tebe dověděla, že budu maminkou, vůbec mě to 
nepřekvapilo a jsem opravdu šťastná. Jsem si jistá, že dcera přijme novinu o narození 
dítěte s pochopením, možná nadšením. Syn si bude myslet, že jsem se úplně zbláznila, 
ale i on v důsledku dalších událostí pozná, že hranice lidských i mateřských možností 
nejsou omezené. Určitě bude mít svého sourozence rád, je totiž velmi citově založený, 
přestože to jako dospívající dovedně skrývá. Moje maminka se o mém chystaném 
těhotenství už dověděla a už dlouho jsem ji neviděla tak šťastnou. Tatínek si tuto novinu, 
že bude popáté dědečkem, vyslechl se špetkou pochyb, ale myslím, že bude pyšný na 
dceru, která i ve věku 47 let porodí dítě. 
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Jak lidé zareagují na informaci, že se nejedná o ledajaké dítě, ale že se ti narodí po 2003 
letech boží syn Ježíš Kristus, který vám bude pomáhat plnit poslání zachránit Zemi? 

Vím, že tato významná událost byla již mnohokrát předpovězena, takže velká část lidí 
ani nebude překvapena. Ostatní si jistě rádi zvyknou, protože to vzbudí vlnu lásky a 
dojde k urychlení změn, které jsou nezbytné pro další život na Zemi. Co lidi nejvíce 
překvapí, není samotný fakt znovuzrození Ježíše, ale místo narození Česká republika a 
47letá matka, která není dávno panna a bude podruhé rozvedená. Ale brzo většina lidí 
pochopí, že to je opravdový život, jaký žije téměř každý normální člověk. Ježíš bude 
vyrůstat v čistém, světlém a krásném prostředí v Ráji u Prahy, který vybudujeme, bude 
se bavit, vzdělávat, milovat se ženami…….. 

Zadrž!!! Jak to myslíš „se ženami“? 

Přece nepozná jenom jednu? Jak potom bude porovnávat, která je lepší, jak pozná tu 
pravou? 

Já jen žertoval. Máš naprosto pravdu. Ty už dobře víš, že přes tebe poznávám sebe a to platí 
nejen ve vztahu Bůh – člověk, ale i ve vztahu člověk – člověk. Ježíš nebude hledat tu pravou 
lásku tak dlouho jako ty, ale několik žen pozná, aby mohl srovnávat a učit se milovat. Mladí 
lidé často zaměňují lásku se zamilováním a když vyprchá první okouzlení, láska zmizí, nebo 
se dokonce změní v nenávist. Ty i Ježíš poznáte bezpodmínečnou lásku. Připomeneš ještě 
jednou, co je bezpodmínečná láska? 

Je to jako ve škole, ale já jsem jako učitelka zvyklá, navíc vím, že opakování je matkou 
moudrosti. Bezpodmínečná láska nic a nikoho nepotřebuje, nic neočekává a na nic a 
nikoho nežárlí. 

Vím, že takovou lásku cítíš ke mně. Zatím jsi ale nenašla člověka, ke kterému bys ji také 
cítila. Prožila jsi několik lásek, ale zatím jsi nepotkala tu pravou. Ale kdo hledá, najde. I ty 
poznáš člověka, se kterým prožiješ Ráj na Zemi. Zatím ti budu muset stačit jen já. 

To není málo. Co by za to dali všichni ostatní? Málokdo tvou lásku vnímá. Těším se na 
dobu, kdy si lidé opravdu uvědomí, kdo jsi a začnou tě milovat jako nejlepšího přítele a 
sami pocítí tvou bezpodmínečnou lásku jako já. 

Znám málo lidí, kteří žijí v pravdě a lásce a ničeho se nebojí. Jak je možné, že tak jemná, 
laskavá žena nemá vůbec z ničeho strach? 

Protože jsem pochopila, že strach je ta nejhorší emoce, jaká existuje. Také jsem ti Bože 
začala bezmezně důvěřovat a zároveň jsem uvěřila i sobě, že vše, co chci, tedy i zachránit 
Zemi, dokážu a nic a nikdo mi v tom nemůže zabránit. Navíc na to nejsem sama. Mám tu 
největší a nekrásnější lásku na světě a nejlepšího přítele – TEBE. Čeho bych se měla bát? 
Až většina lidí pochopí, odhodí strach jako naprosto zbytečnou emoci, která z nich dělá 
nesvobodné poddané, lehko ovlivnitelné a ovladatelné figurky na šachovnici života. 

Přesto Janičko, v historii i českého národa je mnoho příkladů lidí, kteří žili v pravdě, hlásali 
pravdu, bezpodmínečně mi věřili a přesto byli upáleni, mučeni, nebo jinak popraveni či 
zabiti. Nebojíš se, že tě potká nějaké neštěstí? 
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Teď, když vím, že život je nekonečný a není možné ho ničím zastavit, jen změnit formu, 
nemám se čeho bát. Také vím, že smrt a opuštění hmotného těla není nikdy náhoda a 
k čemu by byla moje smrt právě teď, kdy začínám plnit poslání, kvůli kterému jsem byla 
s dalšími dušemi poslána na tuto krásnou, ale zkoušenou planetu? 

Opět jsi mě odpověděla na 1*************. 

Zase mi připomínáš moji učitelskou praxi? 

Proč ne? Je to krásné povolání, sice nedoceněné, ale to se brzy změní vaší zásluhou. Jak se 
díváš na problém s drogami? 

Jsem ráda, že se mě ptáš na toto ožehavé téma. Sama jsem drogy nevyzkoušela, tedy 
kromě alkoholu, který konzumuji v rozumné míře. Nikdy jsem nepocítila potřebu 
uniknout z reality života a ničit si zdraví, dokonce jsem nezačala kouřit cigarety, 
přestože to byla v dobách mého dospívání móda. Moje dcera Michala se mi svěřila, že 
několikrát kouřila marihuanu, ale tvrdší drogy nepoužila, protože měla strach ze 
závislosti a zdravotních komplikací. Řekla jsem jí, že je to v pořádku, protože marihuana, 
česky konopí, je léčivá bylina, která v přiměřených dávkách nejen neškodí, ale prospívá 
lidskému organismu. Navíc její dřevnatý stonek může nahradit dřevo lesních stromů při 
výrobě papíru, čímž se ušetří peníze i životní prostředí zároveň. Toto téma ještě 
rozvineme později v kapitole o průmyslu. Syn Václav se drogám úspěšně vyhýbá, 
protože si váží svého zdraví a nemá potřebu unikat z reality. K tomu stačí počítačové 
hry, kterým věnuje dost času - podle mě více, než je nutné pro rozvoj pohotovosti, 
logického uvažování a paměti. Jsem přesvědčena, že se změnou myšlení lidí bude ubývat 
důvodů, pro které se slabší jedinci uchylují k drogám. Život na Zemi bude připomínat 
život v Ráji. Proč by někdo měl zájem dostat se tamtéž pomocí zdraví ohrožujících a 
velmi drahých omamných látek? To souvisí i s uvědomováním si sebe sama, své duše, 
svého poslání. Člověk, který si vzpomene, proč je tady, nebude zatemňovat svůj mozek, 
naopak, bude se snažit žít v souladu s přírodou, bude pečovat o své tělo, zdraví, aby mohl 
svůj úkol plnit co nejlépe, aby se každým životem více a více přibližoval Bohu.
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3. kapitola 

 

Lidé žijí v přesvědčení, že jako jednotlivci nemůžou nic ovlivnit. Sledují televizní zprávy o 
válce v Iráku, mají stísněný pocit až strach a nenapadne je, že všemu lze zabránit, vše lze 
změnit. Jak je možné, že ty a hrstka lidí kolem si uvědomujete, že jste schopni zachránit 
svět před katastrofou, zabránit válkám, změnit politický a ekonomický systém na světě? 

Dříve jsem měla stejný pocit o bezmocnosti jednotlivce cokoli ovlivnit. Až během čtení 
knihy Přátelství s Bohem jsem si doslova vzpomněla, že člověk svými myšlenkami mění 
nejenom svou budoucnost, ale i budoucnost lidí kolem sebe. Pak je jedno, jestli mění 
pouze život své rodiny, nebo zachraňuje Zemi. Postup je stejný. Až si alespoň 5 % lidí 
uvědomí tuto jednoduchou pravdu, život na této krásné planetě bude jednodušší a 
příjemnější.  

Budeme se teď podrobněji zabývat způsobem šíření našich myšlenek. Neale už začal před 
devíti lety, když vyšla první kniha Hovory s Bohem. Pořádal přednášky a kurzy, jezdil 
nejdříve po Spojených státech, později i do zahraničí a hovořil před desítkami až stovkami 
lidí. Jeho práce je velmi záslužná a připravil ostatním dobrý start. Věděl, že si zvolím 
mesiáše z České republiky, kterého pověřím koordinací a řízením lidí, spolupracujících na 
našem poslání. Nyní už zná i tvoje jméno a těší na spolupráci s tebou. Ví, že máš bohaté 
zkušenosti se systémem MLM, jsi učitelka, podnikatelka a krásná žena. Nyní přebíráš jako 
nejvyšší sponzor „velení“, už ses obklopila několika schopnými lidmi, kteří nám uvěřili a 
vytváříš svoji a mou první linii. Učíš své žáky, jako kdysi Ježíš, aby se stali mistry. Řekni mi, 
jakým způsobem to děláš? 

Nejdříve jsem o našem poslání mluvila s jednotlivými lidmi, které dobře znám a 
předpokládala jsem, že mi uvěří. Od začátku mi bylo jasné, že v momentě, kdy 
promluvím o poslání před velkým davem neznámých lidí, ohrozím tím věrohodnost celé 
věci. Většina lidí by si myslela, že jsem se zbláznila, že se snažím je přesvědčovat o 
něčem, s čím „nemohou souhlasit“, protože: co by si o nich pomysleli jejich příbuzní, 
přátelé, nedej bože jejich nadřízení!!!!! Lásku, ústřední myšlenku poslání šířím tak, jak 
jsem zvyklá, tedy nenásilně, nejdříve mezi známými, příbuznými, kamarády. Hovořím 
klidně, nehádám se, pouze vysvětluji, doporučuji vhodnou literaturu. Když mám pocit, 
že má někdo jiný názor, nechám mu dost času, aby ho změnil, neboť za několik málo 
měsíců už bude daleko více důkazů o tom, že mluvím pravdu. O poslání mluvím pouze 
ve vhodný okamžik, abych nerušila jiná témata rozhovoru. Vždy se mi zatím podařilo 
odhadnout, kdy, co, komu a kolik mám říci. Vyzařuji lásku, pravdu a radost ze života. 
Většinou lidé „vycítí“, že to, co slyší a vidí je v souladu a mají příjemné pocity. Poprvé 
jsem mluvila ne přímo o poslání, ale o širším vztahu člověka ke zdraví, přírodě a 
ostatním lidem na semináři firmy Biotherapy 1. 3. 2003. Někteří lidé mě poslouchali s 
údivem v očích, většina souhlasila s tím, co říkám a všichni byli překvapeni mým 
láskyplným, klidným vystupováním. Protože jsi mi v průběhu mého vystoupení dodával 
boží energii, vnímavější lidé ji nejen pociťovali, ale i viděli jako růžovou auru kolem mé 
osoby. Poznala jsem to tak, že se na mě dívali jako na „zjevení“. Další příležitost jsem 
měla na semináři léčitelů v Srbsku u Karlštejna, který vede jedna z nejschopnějších 
léčitelek a jasnovidek a zároveň vyvolená duše Eva Cihelníková. Zúčastnila jsem se už 
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třetího pokračování. Postupně jsem získala informace a dovednosti v oblasti čínské 
medicíny, hlavně akupunktury, o čakrách, auře, práci s kyvadlem, o minerálech a 
krystalech, zpívali jsme mantry. Na začátku druhého a třetího pokračování každý 
účastník řekl ostatním, co se změnilo od minulého semináře. Každý pozoroval méně či 
více výrazné změny v chování k lidem, vnímání okolí, energie. Mluvila jsem poprvé před 
více lidmi (bylo nás 13) o poslání. V několika minutách jsem shrnula to nejdůležitější a 
potom pozorovala, jak tato nečekaná informace „zahýbala“ s některými účastníky. 
Během celého semináře jsem o poslání před ostatními nemluvila, tedy ne před všemi 
najednou, ale využívala jsem přestávek, vycházek, oběda apod. k rozhovorům s 
některými jednotlivci. Nebudu dál podrobně popisovat, jakým způsobem šířím naše 
myšlenky, protože v době, kdy bude vydána tato kniha v České republice, Indii, USA, 
Rusku, Německu, Švýcarsku, Itálii, Mexiku atd., změní se i možnosti šíření poslání. 
Přibudou rozhovory se státníky, vlivnými osobnostmi, v médiích, budu hodně cestovat 
po světě a předávat naše myšlenky většímu počtu lidí, kteří mě budou nejenom 
poslouchat, ale mnozí mě budou i duplikovat. Už nyní vím, že nejlépe lidé pochopí tuto 
pravdu, když ji přiblížím prostřednictvím konkrétních příkladů ze života, doplním 
výklad množstvím ukázek z filmů, výtvarného umění, hudby, knih, protože jako učitelka 
vím, že lidé mají většinou lepší vizuální než sluchovou paměť. Těším se na tuto 
nádhernou „práci“. 

Uvědomuješ si, že nebude jednoduché přesvědčit státníky, politiky, vedení korporací, které 
ovládají svými penězi celé národy a těží z jejich vykořisťování, že by se měli dobrovolně, 
bez násilí vzdát své moci, svých peněz, jenom proto, že za nimi přijdeš a budeš jim vyprávět 
o hrozící katastrofě? Myslíš, že ti uvěří?  

Nejde o to, jestli mi uvěří „hrstka“ mocipánů. Nebudu ani rozdmýchávat žádnou revoluci. 
Budu s ostatními „pouze“ šířit lásku a pravdu mezi všemi lidmi bez rozdílu rasy, 
náboženského přesvědčení, státní příslušnosti, vlastnictví majetku. Až bude „našich“ lidí 
tolik, aby svým hlasem zvolili nové, lepší politiky, kteří změní postupně zákony, tím se 
začne měnit i život ve všech oblastech lidského konání. Naznačím ještě to, co podrobněji 
rozebereme v následujících kapitolách a dílech této knihy. Když lidé pochopí, že je 
možné správnou životosprávou prodloužit věk, že chemické „léky“ jim škodí a je lepší 
užívat přírodní léky a metody léčby, budou svými nákupy ovlivňovat i trh, tedy 
obchodníky, ti ovlivní výrobce. Není třeba násilí. 

Když tě tak poslouchám, říkám si: Jak je možné, že se dosud nenašel nikdo, kdo by mi 
doslova uvěřil tak jako ty, vzal osud lidstva do svých rukou a naprosto beze strachu začal 
uskutečňovat zásadní přeměnu života lidí na celé planetě? 

Také to z dnešního pohledu nechápu. Vždyť je to jednoduché. Asi to tak vidím proto, že 
jsem po celý dosavadní život nebyla lhostejná k lidem, i když to tak mohlo někdy 
vypadat, ale bylo to jen v důsledku některých obtížných situací. Nebyla jsem lhostejná 
ke zvířatům, přírodě, stále jsem se něco nového učila, zdokonalovala jsem se jako 
učitelka, obchodnice, ředitelka firmy i školitelka. Během loňského roku jsem i díky lidem 
kolem Biotherapy získávala vztah k sobě a svému zdraví, protože milovat ostatní není 
možné, pokud nemilujeme sami sebe. Nikdo nemá rád kritiku, i mě se dotklo, když mi 
léčitel Miroslav Rychetník z Českých Budějovic do očí řekl, že se nemám ráda, neumím 
dýchat (přestože se jmenuji Kyslíková), nemám žádný cíl a ukazuji lidem masku. 
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Zamyslela jsem se sama nad sebou a začala tuto objevenou pravdu měnit. Za několik 
měsíců mi lidé, mí přátelé říkali, že jsem se změnila, působím veselejším dojmem, je jim 
příjemně v mé přítomnosti. Tyto změny nastaly i díky lásce k tobě. 

Je dobré, že jsi přiznala i to, co ti bylo nepříjemné. Lidé se v tobě najdou a některé tyto 
informace je přimějí k tomu, aby se ponořili sami do sebe, více naslouchali své intuici, tedy 
své duši. Ty ses začala měnit právě proto, že jsi nechala konečně „promluvit“ svou duši. 
Když dostane duše prostor, aby mohla komunikovat s myšlením, člověk žije v souladu se 
svým posláním, přírodními zákony a zlepší se tak všechny aspekty života. Uveď příklad 
konkrétního člověka, u kterého došlo k této výrazné změně. 

Ráda. Asi rok znám Michaela Řeháka z Brna. Vždy na mě působil jako seriózní, ale 
pesimistický člověk. Pracoval najednou pro několik firem s různým i nesouvisejícím 
zaměřením, ale nevydělával peníze. Byl neustále smutný, měl časté zdravotní problémy, 
zkrátka nic se mu nedařilo podle představ. Jeho dlouholetá kolegyně mu dokonce 
napsala básničku, kde je výstižný verš….chybí ti plán, chybí ti plán!!! Po několika 
rozhovorech o knihách Hovory s Bohem a našem poslání se začaly se dít ne zázraky, ale 
změny. Michael si koupil 1. díl knihy Hovory s Bohem, hned se pustil do čtení a začal o 
této krásné knize mluvit téměř s každým svým kamarádem a známým. Neuplynulo 
mnoho času a potkala jsem ho usměvavého, spokojeného, bez zdravotních potíží, zářil 
jako sluníčko. Řekl mi, že se mu začíná trochu dařit v podnikání, uvědomil si, pro které 
firmy chce pracovat, aby zbytečně neplýtval časem. Mám z jeho proměny upřímnou 
radost. Utvrdil mě v přesvědčení, že jsem schopna změnit k lepšímu postupem času 
téměř každého. 

Mám radost z tvojí radosti. I já pozoruji tvé úspěchy, rostoucí odhodlání, víru ve mě a v 
sebe. Oceňuji, že ses Janičko nenechala odradit tím, že někteří tví spolupracovníci a 
kamarádi, kterým jsem dal důvěru i já, se od nás postupně odvracejí, protože ztrácejí víru, 
nechají se ovlivňovat jinými lidmi a dávají přednost honbě za penězi před šířením lásky. 
Přesto, že znám tvoji odpověď, neznají ji ostatní. Řekni nám, mrzí tě tato skutečnost?  

Ano i ne. Je to součást našeho poslání, trpělivě svým chováním a činy postupně měnit 
myšlení lidí. Někdy to jde rychle a snadno, většinou pomalu a méně snadno. Počítám i s 
tím, že mnoho lidí se mnou bude souhlasit, dokonce spolupracovat v mojí přítomnosti, 
ale jakmile se vzdálím fyzicky, moje energie nebude působit tak silně, buď změní svůj 
názor, nebo se začnou bát tak velké zodpovědnosti a raději „spadnou“ do starých kolejí. 
Vůbec mě to nepřekvapuje, je to přirozené, je to lidské. Byla bych naivní, kdybych s tím 
nepočítala a zároveň by mě tato práce tak nebavila a neuspokojovala. Takový je život a 
miluji ho se vším všudy. Miluji i lidi, kteří „odpadnou“. Vím, že se dříve nebo později 
vrátí. 

Budeš se vracet k lidem, kteří ti ublíží, nějak tě pomluví, nebo se zachovají jako Jidáš k 
Ježíšovi? 

Ano. Jinak by naše poslání nespělo k cíli. Jsem sice člověk se svými různými náladami. 
Ne vždy se mi podaří být nad věcí, smát se, radovat se a mít dobrou náladu. I já jsem 
občas smutná, pochybuji o tom, jestli se podaří dosáhnout dílčího cíle, ale ani jednou 
jsem nezapochybovala, že se nám podaří splnit cíl našeho poslání. Ani jednou jsem 
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nepřestala věřit ve svého nejlepšího přítele Boha, který mě nikdy, zdůrazňuji nikdy 
nenechal bez prostředků, bez duševní podpory a lásky. Je pravda, že jsem občas podlehla 
iluzi, že mi přijdou peníze bez mého přičinění, ale vždy jsem se brzy vzpamatovala a 
zařídila vše podle rady tak, aby potřebné peníze za konkrétní práci byly relativně včas k 
dispozici. Jak jsem už řekla, nejsem překvapena tím, že někteří lidé mění své názory a 
tím i chování ke mně. Na jedné straně mě pomlouvají, šíří doslova nepravdu o našem 
poslání, zařazují mě mezi sektáře a náboženské fanatiky, na druhé straně se v mojí 
přítomnosti chovají vstřícně, s respektem a se zájmem, protože si v hloubi duše říkají: 
co kdyby to všechno byla pravda a my ztratíme veškeré výhody, které nám byly slíbeny, 
protože jsme nevěřili a dokonce i ubližovali. Nezlobím se vůbec na nikoho. Vím, že za 
několik málo měsíců zmizí pochybnosti u milionů lidí na světě, proto se netrápím 
několika jednotlivci. Nikdo mi nemůže ublížit, nikdo mě nesvede z cesty, pro všechny 
mám srdce otevřené a kdykoli se ke mně a mým kolegům i nynější pochybovači mohou 
vrátit. Mám velkou výhodu oproti Ježíšovi: žijeme v moderní době, která umožňuje šířit 
myšlenky rychlostí světla, informovat najednou miliony lidí. Nemůže se stát, že mě 
někdo v tichosti odstraní, nebo veřejně ukřižuje za to, že šířím lásku a společně 
zachraňujeme planetu před katastrofou. Lidé už brzy pochopí, jak jednoduché je 
milovat……. 

Všimla sis Janičko, že lidé, kteří se nejvíce honí za penězi a jejich „hnacím motorem“ je 
strach, se vás bojí nevíce? 

Ano, bohužel i někteří moji dobří kamarádi se takto chovají. Neuvědomují si, přestože 
ode mne dostali mnoho informací a rad, že strach je žene do zkázy. Vydělávají sice dost 
peněz, ale je to na úkor jejich zdraví, lásky, štěstí a radosti. Oni si své peníze ani neužijí, 
protože nemají čas na odpočinek, zábavu, nevědí, co je to láskyplné objetí, procházky v 
lese, zkrátka přicházejí o to nejkrásnější v životě. Stěžují si, že nemůžou potkat pravou 
lásku, chybí jim sex, pohlazení, něha. Přitom by stačilo uvěřit všemu, co jim říkám a 
změnil by se jejich život k nepoznání. Pokud se i bojí, je to proto, že nemají čisté svědomí 
a čekají trest. Kdo zná tebe, Bože, ví velmi dobře, že netrestáš nikoho za nic. Nemám 
jediný důvod se na kohokoli zlobit. Ze mě bude navždy vyzařovat jenom láska. 

Změníme téma, lásko. Jak si představuješ změnu v přístupu lidí ke zdraví, obecně ke 
zdravotnictví? 

Odpradávna lidé trpěli různými nemocemi v důsledku nesprávné výživy, nedostatečné 
hygieny, špatné životosprávy. Zpočátku využívali k léčení nemocí a poranění přírodní 
prostředky, např. léčivé byliny, sluneční energii, energii stromů, koupele. S rozvojem 
vědy se měnil i způsob léčby. Zvláště v 19. a 20. století způsobil rychlý vývoj v oblasti 
medicíny radikální změny v přístupu k léčení. Nastal odklon od přírodní léčby a čím dál 
více lidí začalo používat chemické léky. Zlom přineslo objevení penicilinu, prvního léku 
na bázi antibiotik. Zdálo se, že tento lék přinese lidstvu zázrak, vyléčí každou nemoc. 
Lékaři ho začali používat k léčbě i banálních onemocnění, jako je nachlazení, kašel, lehké 
záněty, trávící problémy v důsledku špatné stravy a podobně. Od konce 2. světové války 
až do sedmdesátých let 20. století byl penicilin spolu s dalšími antibiotiky nejčastěji 
užívaným lékem. Ale stalo se to, že se některé viry a bacily staly resistentními, tedy 
účinek léčby byl téměř nulový. Přibývalo i lidí, kteří reagovali na podaná antibiotika 
alergickou reakcí, mnohdy ohrožující jejich život. Farmaceutický průmysl zareagoval na 
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tuto skutečnost dalším vývojem a výrobou účinnějších léků, které postupně nahrazují 
neúčinné. Jaký je výsledek tohoto boje s bacily a viry? To, že lidé užívají agresivnější 
chemické preparáty, které mají spoustu vedlejších účinků, ničí nejen všechny životně 
důležité orgány v těle, ale ukládají se v každé buňce a tím mění její regenerační 
schopnost. 

Tady tě Janičko na chvíli přeruším. To, co říkáš je hluboká pravda. Stvořil jsem dokonalé 
lidské tělo, které je schopno se při dodržení určitých podmínek samo regenerovat, 
omlazovat a udržovat ve vitalitě a zdraví. Dnešní lidé si tuto skutečnost neuvědomují, 
nevěří tomu, že tělesná schránka může být nesmrtelná, nebo alespoň dlouhověká. Ty jsi 
vzorem pro mnoho lidí, kteří mají zájem pečovat o své zdraví, aby se dožili vysokého věku. 
Řekni, co všechno pro své zdraví děláš? 

Především nedělám nic, co by lidé už neznali, nečetli, neviděli v televizi. Začnu u stravy. 
V důsledku stresů v minulých letech jsem přibrala asi 15 kg váhy během dvou let. Dříve 
jsem se snažila držet různé diety, abych nadbytečné kilogramy shodila, ale výsledek byl 
neuspokojivý a dočasný. Dnes vím, že duševní pohoda a láska jsou nejúčinnějším 
prostředkem k udržení ideální váhy. Není třeba držet jakoukoli dietu, protože většina 
propagovaných diet buď přímo škodí zdraví, nebo v lepším případě neúčinkuje. Navíc 
rychlá změna hmotnosti tělu ubírá to nejcennější – energii. Lidské tělo funguje 
bezchybně pouze v případě, že všemi sedmi čakrami, tedy energetickými kanály, proudí 
dostatek energie a její množství a intenzita je vyvážené. Toto je základ zdraví. Tělo s 
průchodnými sedmi čakrami neonemocní, všechny orgány fungují správně, člověk je 
vitální a zdravý. Vrátím se k dietám. Jakákoli dieta narušuje vyváženost živin, které tělo 
potřebuje. Žádnou dietu není možné držet dlouhodobě, proto se velmi často stává, že 
člověk, který přestane držet dietu, velmi rychle ztracené kilogramy nabere zpět. Každý 
má jinou ideální váhu. Jeden je hubený, druhý plnoštíhlý a přesto jsou oba zdraví, vitální 
a krásní. Nejhorší je přístup některých, zejména dospívajících dívek, které ve snaze 
vypadat jako modelka ohrožují svoje zdraví nejrůznějšími i drastickými dietami. Není 
výjimkou, že pak onemocní psychickými nemocemi jako je mentální anorexie, či bulimie 
a v důsledku toho i zemřou. Zásady správného stravování jsou velmi jednoduché a opět 
chci připomenout, že to, co teď řeknu, není nic nového pod Sluncem. Jím malé porce 
alespoň 4 krát denně, pokud možno pravidelně. Vybírám si čerstvé potraviny, kde je 
minimum chemických látek, protože potraviny bez chemie nelze vždy koupit. Existují 4 
základní krevní skupiny, které předurčují skladbu vhodných potravin. Proto není možné 
poradit každému stejně. Já mám krevní skupinu B. Lidé s touto skupinou mají předky v 
Asii, zejména v Mongolsku, Číně, žili spíše jako kočovníci a tomu byla přizpůsobena i 
jejich strava. Při výběru jídla nechám fungovat svou intuici, tedy chuť. Ta nejlépe ví, co 
tělo potřebuje, co mu schází. Obecně jím málo masa, vyhýbám se, je-li to možné, 
vepřovému, hovězímu a drůbežímu masu, dávám přednost rybám, králičímu, jehněčímu 
masu a zvěřině. Miluji sýry, jogurty a ostatní mléčné výrobky, jím i vejce na různé 
způsoby. Chutnají mi různé cereální směsi kromě kukuřičných lupínků, které jsou pro 
mě nevhodné. Z pečiva si vybírám chléb, nejlépe celozrnný, nebo alespoň tmavší žitný a 
pšeničnožitný. Bílé pečivo nejím, protože mi nijak zvlášť nechutná. Ovoce a zeleninu 
nemíchám dohromady, dávám přednost ovoci, které roste v našich zeměpisných 
šířkách, tedy nejím např. citrusové plody, ale občas sním banán, ananas, mango. Mám 
ráda česnek, o kterém je známo, že čistí organismus a prodlužuje věk. Mnohým lidem 
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sice nevoní, ale na odstranění česnekového dechu existuje řada účinných metod 
/žvýkačky bez cukru, šalvějové pastilky apod./. Velmi důležitou součástí výživy jsou 
tekutiny. Naučila jsem se pít často, i když nemám žízeň, postupně se z toho stala nutnost, 
která z podvědomí vysílá pokyn, abych se napila. Nápoje si vybírám podle pravidla: 
žádné bublinky, tedy oxid uhličitý, žádná chemie – barviva, konzervační látky, 
aromatické látky apod. Konkrétně piji čistou vodu, kvalitní džusy, čaje, občas trochu 
černého piva a červeného vína. 

Mluvili jsme o stravování a pitném režimu. Co pohyb a tělesná cvičení? 

Jsem ráda, že jsi mi položil právě tuto otázku. Víš, proč mají největší úspěch firmy, které 
prodávají různé typy diet, při nichž není nutné cvičit a přesto je „zaručeno“ rychlé a 
pohodlné zhubnutí? 

Samozřejmě, já vím přece všechno, jsem Bůh vševědoucí, který stvořil mimo jiné i vás, lidi. 
Víš to i ty? 

Hezky jsi to zařídil. Zase je to na mně. Lidé byli od pradávna zvyklí na tělesný pohyb, 
protože by si při ležení těžko obstarali potravu. Hýbali se tisíce let až do 20. století, které 
přineslo svým prudkým rozvojem techniky zjednodušení ve všech oblastech života. 
Automobily, letadla, vlaky a další dopravní prostředky nahradily chůzi, jízdu na koni, na 
kole a umožňují lidem bez námahy i nakoupit potraviny v hypermarketech, dovezou je 
do zaměstnání, kde většinou sedí, zkrátka umožňují velmi pohodlný život s minimem 
pohybu. Přibyly i hodiny strávené u televize, videa, počítače, ubývá jakýkoli pohyb – 
procházky, běhání pro radost, šplhání po stromech, tanec, plavání,…… Lidé zkrátka 
pohodlní, ochabuje jejich svalstvo, jsou méně pružní, tloustnou, stárnou. Vím, že to 
naštěstí neplatí pro všechny. I dnes je mnoho lidí, kteří mají pohyb rádi, je jejich radostí 
a koníčkem. Sportují závodně nebo rekreačně, udržují se ve výborné kondici. Nikdy jsem 
nepatřila mezi aktivní sportovce, ale pohybu jsem se nevyhýbala. V dobách mého 
působení ve školství jsem hrála rekreačně a společensky volejbal, když jsem odešla 
pracovat do bezpečnostní agentury, pravidelně jsem posilovala a plavala, v létě jsem na 
chalupě hrála stolní tenis, v zimě jsem občas bruslila. Ráda chodím na vycházky do lesa 
i po městě. Před několika týdny jsem začala cvičit „Tibeťany“, pět cviků známých už 
tisíce let jako prostředek k omlazení buněk lidského těla, tedy „zázračný recept“ na 
dlouhověkost a mládí. Existuje mnoho důkazů o tom, že nejde o žádný výmysl, ale je to 
pravda. Lidé, kteří pravidelně a poctivě tyto nenáročné cviky provádějí několik let, 
očividně mládnou i o desítky let – např. sedmdesátiletý člověk vypadá jako padesátiletý. 
Neměla bych a nechci zapomenout na nejdůležitější součást omlazovací kůry : na sex. 
Ano, pravidelný sex spojený s nádherným prožitkem duševní lásky i ve vysokém věku 
způsobuje rychlejší regeneraci organismu. Stejný účinek ale nemá sex za peníze, 
takže…prostitutky, neradujte se! 

To bylo vyčerpávající – nemyslím sex, ale odpověď na mou otázku. Jak chceš naučit lidi žít 
zdravě, milovat se, cvičit, zkrátka dobrovolně se dožívat vyššího věku? 

Svým příkladem. Nelze nikoho nutit, protože to vyvolává averzi a nechuť, tedy pravý 
opak toho, čeho chceme dosáhnout. Až lidé uvidí, že mládnu, jsem zdravá, plná života, 
stanu se matkou ve středním věku, je pravděpodobné, že zatouží být také mladí, vitální 
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a zdraví, tedy dlouhověcí. Pozitivní emoce jako láska, touha, radost, štěstí jsou lepším 
hnacím motorem než negativní emoce: strach, žárlivost, nenávist, neláska. Až bude lidí, 
kteří díky změně svého myšlení pocítí zlepšení kvality života ve všech jeho aspektech, 
uvěří i ti nedůvěřivější tomu, že nejde o žádný zázrak, ale zcela přirozený důsledek 
působení přírodních zákonů. Ráda bych se právě nyní zmínila o škodlivosti učení většiny 
církví a náboženských sekt, které mimo jiné vedou své „ovečky“ k pocitu, že ať dělají, co 
dělají, stejně nedojdou při Božím soudu k odpuštění všech hříchů, tedy nedosáhnou 
svého nejvyššího cíle – dostat se do Ráje. Výjimku tvoří skupina lidí, kteří si můžou 
dovolit investovat své peníze do odpustků, rozuměj: darují peníze církvi. Nechci se 
dotknout církví a náboženských hnutí, které tyto praktiky nepoužívají, ale vyjmenovat 
je všechny není účelné. Podrobné srovnání náboženských organizací budeme probírat v 
posledním dílu této knihy. 

Už jsme spolu mluvili o tom, že nejvíce „práce“ budeme mít s lidmi, kteří se považují za silně 
věřící a žijí pod vlivem církví, zejména katolických. Jak se chceš přiblížit k těmto lidem? 
Když jim řekneš pravdu o milujícím, netrestajícím a nemanipulujícím Bohu, o mně, 
nebudou ti věřit, dokonce tě nebudou chtít poslouchat a budou před tebou a tvými 
spolupracovníky a proroky varovat své souvěrce. 

I když jsem nebyla vychovávána církvemi, ale jako ateista, zajímala jsem se hned po 
revoluci v roce 1989 o vše, co souviselo s duchovními věcmi. Jak jsem už jednou uvedla, 
nikdy jsem neměla dobrý pocit z církevních obřadů a rituálů, z neustálého zastrašování 
božími tresty. Možná právě tato skutečnost mi bránila věřit v Boha. Naštěstí další 
zkušenosti a setkání s těmi „správnými“ lidmi a hlavně četba a prožívání knih Hovory s 
Bohem mě přivedly k mému nejlepšímu příteli a lásce, k tobě, Bože. Jedním z důležitých 
momentů, který změní i myšlení některých příslušníků církví, bude vydání této knihy. 
Jsem připravena o ní a nejen o ní diskutovat na všech úrovních, ve všech médiích, s 
představiteli světského i církevního života. Jsem připravena na jednání s Papežem 
Janem Pavlem II i celým Vatikánským koncilem. Přijme-li církev pravdu o Bohu a začne-
li ji používat ve vztahu k lidem, usnadní to náš úkol. Nepřipouštím opačný výsledek, 
protože pravda se dostane dříve či později ke všem lidem na světě a v zájmu záchrany 
života na Zemi se může stát, že se lidé začnou odvracet od církví, které nepochopí a 
budou nadále setrvávat ve lži o Bohu. 

To znamená, že nastane podobná situace, kterou jsi popisovala v souvislosti se změnou 
výroby, způsobené změnou poptávky. 

Přesně tak. Nechceme nic měnit násilím. Kdo pochopí hned, bude šťastnější bohatší, 
spokojenější a zdravější, než ten kdo pochopí později. Kdo nepochopí vůbec a bude se 
bránit pravdě, bude žít ve lži, nebude sice potrestán ani zatracen, jen bude méně šťastný, 
bohatý a spokojený. Tak fungují přírodní zákony, Bůh je neovlivní. Láska kvete kolem 
nás a už nyní mění život některých lidí. Začali jsme u sebe, naučili jsme se nejdříve 
milovat sami sebe, naslouchat svojí duši / intuici /, naslouchat druhým lidem, milovat 
je, nesoudit je a šíříme lásku – energii s obrovským léčivým účinkem na lidskou duši i 
tělo. Svým příkladem vzájemné lásky a tolerance ukazujeme všem, že život je krásný v 
každém věku a každý člověk může mít vše, po čem touží. 

Láska je často spojována s mládím. Jak vidíš lásku ve vyšším věku? 
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Když jsem byla patnáctiletá dospívající dívka, dali mi rodiče ve snaze o sexuální výchovu 
knihu, která popisovala sexuální život v manželství. Dodnes si pamatuji, jak mě 
překvapila informace, že lidé spolu dělají ty „směšné pohyby“ i ve věku nad 30 let. 
Třicátníci byli pro mě už staří a odepsaní lidé, u kterých jsem tyto aktivity 
nepředpokládala. V 17ti letech jsem poprvé poznala tělesnou lásku. Líbila se mi, ale 
necítila jsem rozkoš. Trvalo 2 roky, než jsem ji poznala a sex byl pro mě najednou 
přitažlivější a krásnější. Nebudu zde podrobně popisovat svůj intimní život, ale shrnu 
své pocity a poznatky v několika větách. Čím jsem byla starší a zkušenější, tím byly 
intenzivnější prožitky při sexu. 

Janičko, jaké jsou tvoje názory na manželství? 

Nemohl ses mě zeptat ve vhodnější okamžik. Včera večer jsem četla třetí díl Hovorů s 
Bohem, kde s Nealem rozebíráte manželství. Zaujalo mě svatební prohlášení Neala a 
Nancy, ve kterém si oba milující se lidé před svědky neslibují věrnost, poslušnost a 
věčnou lásku až navěky, ale prohlašují, že se velmi milují a chtějí spolu žít jako manželé. 
Takto pojaté manželství, kde jeden od druhého nic neočekává, nic nepotřebuje a nežárlí, 
vydrží nejspíše déle, než manželství chápané jako závazek. Neznamená to, že v případě, 
kdy jeden z manželů pozná jiného partnera, kterého bude milovat, nemůže dojít k 
rozchodu. I to se může stát, vždyť život je změna a svazek s člověkem, který nás ničím 
neobohacuje, je lepší slušně ukončit, než se trápit a žít v nelásce. 

To bylo hezké, ale trochu obecné. Jak se vyvíjel tvůj názor na manželství? 

Poprvé jsem se vdávala v 19ti letech po maturitě na gymnáziu a před nástupem na 
Pedagogickou fakultu. Můj manžel byl dlouholetým přítelem mého otce, měli 
společného koníčka – železniční modelářství. Po roční známosti jsme se vzali. On 
pracoval jako strojvedoucí, vydělával slušné peníze a já studovala obor základní škola – 
hudební výchova. Bydleli jsme u mých rodičů. Už během roku mi bylo jasné, že spolu 
nebudeme žít až do důchodu. Lišili jsme se v přístupu k životu a hlavně lásce. Kromě 
studia jsem se věnovala zpívání ve Smíšeném sboru PF, kde jsem poznala svého druhého 
manžela. Náš vztah byl velmi romantický, plný lásky a vzájemného porozumění Narodily 
se nám dvě děti – dcera Michala a po čtyřech letech syn Václav. Měli jsme spokojené 
manželství, milovali jsme se a nikoho z nás nenapadlo, že by se na tomto stavu mělo něco 
měnit. Učila jsem na základní škole, vedla pěvecké sbory a byla jsem spokojená se svým 
životem. Nic však nezůstává neměnné. Přišla „sametová revoluce“ a s ní větší možnosti 
uplatnění. Učení mě sice bavilo, ale cítila jsem se nevyužitá, bez možnosti postupu, 
svazovalo mě vědomí, že něco musím. V roce 1992 jsem využila příležitosti odejít ze 
školství do bezpečnostní agentury. Byla to pouze přestupní stanice, kde jsem spíš 
nabírala síly k „odvážnému“ kroku – podnikání. O svém podnikání budu mluvit později. 
Tady nastal zlom v našem dosud bezkonfliktním vztahu. Manžel byl zvyklý na mé 
pravidelné příchody domů brzy odpoledne a najednou jsem jezdila i mimo bydliště do 
jiných měst a vesnic za obchodem. Občas jsem se účastnila víkendových seminářů a 
školení , tedy nebyla jsem tak často doma. Měnilo se i téma našich rozhovorů. Už to 
nebylo pouze společné téma – školství a rodina, přibylo téma – podnikání, obchod. 
Postupně jsme se odcizovali, až jsem cítila nedostatek lásky. Nejsem typ člověka, který 
rád trpí nedostatkem čehokoli, proto jsem navazovala další vztahy. Některé dlouhodobě, 
jiné krátkodobě. Stále jsem hledala lásku a porozumění, ale nebylo to tak jednoduché. 
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Zamilovala jsem se do muže, o kterém jsem si myslela, že je tou pravou životní láskou. 
Sdílel se mnou i moje první zkušenosti s komunikací s tebou, Bože a měla jsem pocit, že 
se mnou bude šířit naše poslání. Rozhodla jsem se, že se k němu přestěhuji do Brna, 
rozvedu se a začnu nový život. Čas ukázal, že to není ten můj vyvolený životní partner. 
Přesto mu děkuji za to, že mi umožnil napsat tuto knihu. Vztah s ním byl pro mne velmi 
poučný a utvrdil mě v názoru, že manželství by nemělo být závazkem, povinností a pouty 
pro dva milující se lidi. Až tuto pravdu pochopí více lidí, nebude tolik rozvodů.
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4. kapitola 

 

Na začátku našeho rozhovoru jsi oznámil, že 28. 9. 2003 se zhmotníš a zveřejníš několik 
zásadních informací, abys podpořil naše poslání zachránit naši planetu před zničením. 
Mimo jiné budeš mluvit o narození našeho syna Ježíše, zveřejníš pravdu o 11. září 2001, 
dáš lidstvu několik rad, jak může zvrátit nepříznivý vývoj. O této historické události 
budou informovat média celého světa. V druhém dílu naší společné knihy, který vyjde v 
lednu 2004 už budeme hovořit o tom, jak se díky tobě a nám změnilo myšlení lidí a tím 
i události ve světě. Po 28. 9. 2003 dojde ke sjednocení lidí, kteří již nejméně 10 let šíří 
lásku a připravovali se na naše poslání. Čekali na okamžik, kdy vybereš mesiáše a z 
neorganizovaných skupinek v různých částech světa se postupně stanou první linie 
MLM lásky, které pod naším vedením budou účinněji působit na další lidi a vytvářet z 
nich další mistry a další nové a nové žáky. Budeme společně s tebou měnit všechny 
aspekty života na Zemi od politiky přes ekonomiku, školství, zdravotnictví, vztah k 
životnímu prostředí po vztahy mezi lidmi, národy, rasami. Vypadá to jako nereálná fikce, 
ale stačí si pouze připomenout, že jsme součástí celku, a proto je nesmyslné jakkoli 
ubližovat druhým lidem. Je to stejné, jako kdyby levá ruka usekla pravou za to, že jí 
odtrhla chléb od společných úst. 

Chápeš to naprosto dokonale. Miliony lidí už přečetly Hovory s Bohem, někteří pochopili, 
jiní s některými pasážemi nesouhlasí, málokdo tak žije. Co uděláš, když se vám nepodaří 
přesvědčit dostatečné množství lidí, aby chápali lásku a pravdu jako jedinou možnost 
zachránit Zemi? 

O takové možnosti vůbec neuvažuji. Kdybych ji připustila, odsoudila bych naše poslání 
předem k neúspěchu. Tím bych jen ukázala, že ani já jsem nepochopila princip fungování 
světa a lidí, boží zákony. 

Jinou odpověď jsem od tebe ani nečekal. Tvoje odhodlání je opravdu nezvratné a díky tomu 
bude cíl našeho poslání stoprocentně splněn. Z množství témat, která nás čekají, si vyberu 
vztah k přírodě, ekologii. Jak se vyvíjel konkrétně u tebe? 

Od dětství jsem milovala zvířata, přírodu, obdivovala krásu květin a stromů, líbilo se mi 
procházet se lesem a pozorovat život kolem sebe. Když mi rodiče nechtěli koupit psa, po 
kterém jsem vždy toužila, chovala jsem různé živočichy, mnohdy i netradiční: vrabce, 
čolky, z obvyklých domácích mazlíčků morčata, kočky, křečky, papoušky. V hodinách 
přírodopisu jsem se zajímala o vztah člověka k přírodě. Vadilo mi, že se lidé chovají, 
jakoby ani nepočítali s tím, že na této planetě budou žít ještě jejich děti a vnoučata, další 
a další generace. Když jsem dospěla, formoval se můj názor na ekologické aktivity 
různých skupin a hnutí. S mnohými jsem se ztotožnila, ale nesouhlasila jsem s metodami, 
jaké používaly a dodnes používají. Demonstracemi, násilným obsazením objektů, jako 
např. jaderných elektráren, železničních kolejí, lodí apod., ničením cizího majetku a 
pouličními bitkami nelze dosáhnout změny myšlení a chování lidí tak, aby se začali lépe 
chovat k přírodě. Násilí plodí opět násilí. Láska plodí lásku. Ani mně se nelíbí kácení 
deštných pralesů v Jižní Americe, budování gigantických vodních děl, pálení lesních 
mýtin, vypouštění toxických látek do vod, půdy a ovzduší, nehumánní zabíjení 
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zvířat……… Oproti tomu podporuji výstavbu dálnic, protože zůstane-li při narůstajícím 
množství automobilů stávající síť silnic, které většinou vedou přes města a vesnice a v 
důsledku toho dochází ke zpomalení až zastavení zvláště nákladních vozidel, které 
svými jedovatými výfukovými plyny zamořují vzduch, bude negativní dopad na život a 
zdraví lidí, zvířat a rostlin daleko horší, než pojedou-li tato auta mimo lidská obydlí a 
nebudou tvořit nekonečné kolony. Každý problém je třeba vidět ze všech stran a zvolit 
nejmenší možné zlo. Dodnes mi zůstaly některé návyky, které se snažím přenést na své 
okolí: neodhazovat nikde odpadky, ani na místech, kde mě nikdo nevidí, třídit domácí 
odpad na papír, plasty, sklo, kovy a ostatní, přitom využívat popelnice a nádoby na 
konkrétní druh, pokud je to možné. Ne ve všech městech a obcích jsou nádoby na tříděný 
odpad umístěny. Nakupuji potraviny, které nejsou zbytečně zabaleny do jednotlivých 
plastových či kovových obalů, lahve od balených vod před vyhozením do odpadu 
zmačkám tak, aby nezabíraly tolik místa. Tady si vzpomínám na pořad v televizi, kde 
zpěvák Jiří Korn ukazoval příruční lis na plastové lahve. Velice se mi toto důmyslné 
zařízení líbilo, protože účinněji zmenšilo objem lahve než metoda šlapání nohou. 

Celý tvůj dosavadní hmotný život tě pozoruji a potvrzuji, že vše, co říkáš, je pravda. S 
ekologií souvisí i zemědělství a výroba potravin. Jaký máš názor na tuto problematiku? 

Opět téma, ke kterému se budeme neustále vracet, protože je klíčem k prodlužování 
lidského věku, zlepšení zdraví a vitality. V dobách mého dětství a mládí jsem žila v 
Československé socialistické republice, státu s komunistickým režimem. Ve škole nás 
učili, že spojováním malých políček soukromých zemědělců, kterým se hanlivě říkalo 
kulaci, združstevňováním jejich majetku, rozuměj zabavením, vzniknou velké širé rodné 
lány, které okem nepřehlédneš a na nich poroste zlaté obilí, které bude lepší, větší a 
kvalitnější. Nikomu nevadilo, že začaly mizet remízky a hájky se stromy a keři, které 
sloužily jako útočiště pro ptactvo a zvěř, navíc zpevňovaly půdu svými kořeny a tak 
zabraňovaly její erozi a odplavování, kromě toho bránily větru, aby za sucha úrodnou 
vrchní vrstvu odvál a rozmetal kilometry daleko. V poválečných letech začali zemědělci 
nahrazovat přírodní hnojiva hnojivy chemickými, používat chemické postřiky proti 
škůdcům a nemocem plodin. Tyto chemické látky zůstávají v zemědělských plodinách i 
během zpracování a aby jich náhodou nebylo málo, při výrobě potravin lidé přidají další, 
např. konzervační látky, aby byly potraviny poživatelné i za dlouhou dobu a výrobci a 
obchodníci více vydělávali a nepřicházeli o peníze. Umělé aromatické látky, dnes častěji 
užívané pod názvem přírodně identické, mají zvýraznit přirozenou chuť potravin, 
přičemž často dochází k paradoxu, že jídlo pak chutná jinak, než má, v některých 
případech je až nechutné. Barviva lákají kupujícího jako toreador býka: pojď ke mně, 
vezmi si mě….. 

Toto přirovnání se ti povedlo. Vypadá to, že si děláme legraci, ale přitom jde o vážnou věc. 
Konzumování kontaminovaných potravin během posledních 50ti let si už vybírá krutou 
daň. Jak se snažíš chránit své zdraví a zdraví nejbližších, jaké nakupuješ potraviny? 

Za komunistů nebyl výběr potravin takový jako v období budování tržního 
hospodářství. Navíc nás vláda prostřednictvím médií ujišťovala, že všechny potraviny 
jsou pod přísnou kontrolou a jsou zdravotně nezávadné. Tehdy jsem těmto informacím 
věřila, protože jiné se díky cenzuře ke mně nedostaly. Teprve po roce 1989 jsem měla 
možnost číst o škodlivosti některých potravin, změnil se můj vztah k jídlu, zvláště jeho 
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kvalitě a skladbě. Snažila jsem se a čím dál více se snažím nakupovat pokud možno 
zdravé, nekontaminované potraviny, přestože jsou i několikrát dražší než ty „běžné“. 
Čtu na etiketách složení a datum výroby a doporučené spotřeby, výrobky, které 
nestačím zkonzumovat včas, raději bez milosti vyhodím. Navštěvuji různé 
specializované obchody se zdravou výživou, kde prodávají i biopotraviny a produkty 
ekologického zemědělství. Jedním z našich cílů je i rozmnožit síť takových prodejen, 
sortiment zdravých potravin a postupně dosáhnout omezení až zastavení výroby 
chemicky obohacených potravin na celém světě. 

To je velmi pěkné, Janičko, ale většina odborníků na výživu a zemědělství ti okamžitě začne 
namítat, že takovým způsobem se sníží produkce potravin natolik, že nebude stačit pro 
lidstvo a lidé budou mít hlad. Jak jim odpovíš? 

Pěstování nezávadných plodin a výroba zdravých potravin neznamená radikální snížení 
produkce potravin, protože nejde o návrat k primitivnímu zemědělství bez použití 
moderních technologií a prostředků. Věda neustále přináší nové a nové metody výroby 
potravin i bez použití chemie. Stačí tyto informace „vytáhnout ze šuplíku“ a použít. Zatím 
je ale pohodlnější a zdánlivě levnější nechat vše při starém. 

Říkáš zdánlivě levnější? 

Ano, protože málokdo vidí výrobu potravin v souvislosti se zdravím lidí. Jestliže stát 
vynaloží několikanásobně více prostředků na zdravotní péči o své občany, nemocné v 
důsledku konzumace závadných potravin, nemůže nikdy „ušetřit“. Výroba ekologických 
potravin je proto levnější, než výroba potravin, které způsobují velmi vážné tzv. 
„civilizační choroby“. Vrátím se ještě k další skutečnosti, která mě trápí už mnoho let. 
V některých částech světa žijí lidé nejen v dostatku, ale nadbytku. Nadvýroba potravin 
bohužel není přerozdělena mezi chudší obyvatele Země, ale z důvodu udržení vysokých 
cen je raději likvidována a znehodnocena. Kdyby existovalo spravedlivější 
přerozdělování zdrojů, neexistovala by místa, kde lidé umírají hlady. V tomto okamžiku 
ani nebudu rozvádět další důvod hladovění lidí – zbrojení, tedy vynakládání 
astronomických částek na výrobu zbraní, armády, vedení válek. Toto téma si necháme 
na jindy. 

Máš opět pravdu. Vyspělé společnosti, mezi které zatím nepatříte, nemají nikdy nedostatek 
čehokoli, neválčí a nezabíjejí, protože si stále uvědomují, že všichni jsme jeden. Jak se díváš 
na lidstvo a jeho vývoj teď, když sis už rozpomněla, jak žijí vysoce vyspělé společnosti? 

Při četbě třetího dílu HSB se mi doslova tajil dech, když jste s Nealem rozebírali život 
vysoce vyspělých společností. Tak jsem si vždy představovala RÁJ. Všichni lidé mají vše, 
co potřebují k životu, neexistuje nenávist, žárlivost, podvody, zabíjení, všechno a 
všechny spojuje láska, pravda, radost a štěstí. Připadá mi až neskutečné, že lidstvo už 
tisíce let dělá všechno proto, aby nežilo v Ráji, ale naopak, aby se zničilo spolu se svou 
mateřskou planetou. Neudělalo by to poprvé. I v historii Země se zcela zničily velmi 
vyspělé civilizace, kde rychlému rozvoji dokonalé techniky nestačil rozvoj myšlení . 
Právě teď se lidstvo znovu ocitá v podobné situaci. Dvacáté století zaznamenalo 
převratný rozvoj techniky, byly vynalezeny a vyrobeny jaderné zbraně, rychlé a 
výkonné dopravní prostředky, které tyto zbraně dokážou přemístit kamkoli na Zemi i 
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mimo ni. Lidé však ještě nejsou natolik vyspělí, aby nemohlo dojít ke zneužití těchto 
zbraní. To však není jediná hrozba. Ještě nebezpečnější je soustavné ničení životního 
prostředí, protože dochází k pomalému umírání lidí , zvířat a rostlin na planetě. Aby toho 
nebylo málo, myšlení lidí je v souvislosti s šířením negativních zpráv ovládáno strachem, 
nejhorší emocí, která pomalu převládá nad láskou. Kolektivní strach vyvolává houstnutí 
negativní energie kolem Země a způsobuje přírodní katastrofy. Jak jsem už uvedla, tato 
energie může způsobit i změnu dráhy planetky ONIPROM a tím dokonale zničit život na 
planetě. Tentokrát však nenecháme situaci dojít tak daleko a už nyní bereme osud Země 
do svých rukou. 

Vraťme se ještě k vyspělým společnostem. Co se ti na jejich životě líbí a co ti připadá méně 
přitažlivé? 

Uchvátil mě jejich láskyplný vztah ke všem a ke všemu, tedy i k přírodě. Nikdo 
nehromadí majetek, protože to není třeba, všichni lidé dostávají vše, co potřebují k 
životu. Neznamená to, že by majetek neexistoval, ale je pouze spravován vybranými 
schopnými lidmi. Někdo možná namítne, že jde o komunismus, ale podobnost je čistě 
náhodná. Komunismus je založen na násilí a omezování svobody, zabavování majetku. 
Ve vysoce vyspělých společnostech neexistují vlády, státy, politické strany, církve, či jiné 
mocenské nástroje, protože lidé jsou na takovém stupni uvědomění si své jednoty s 
Bohem, že nedělají nic, co by jim škodilo. Žijí v souladu s přírodou a dokonce nebydlí v 
domech, protože mají schopnost ovlivnit počasí a tak si vytvořit ideální podmínky pro 
život. Pokud to nevyžaduje zvláštní situace, nechodí oblečení. Tady mně ale není jasné, 
Bože, jak mezi lidmi, kteří chodí většinou nazí, funguje erotika a sex? 

Tuto otázku jsem od tebe čekal. I na Zemi dosud existují společnosti, vy jim říkáte divoši, 
domorodci, primitivní národy apod., kde lidé chodí nazí nebo velmi málo oblečení. Myslíš, 
že se spolu nemilují, že je nevzrušuje partner, ke kterému cítí lásku? V některých 
společnostech je dokonce běžné se milovat na veřejnosti a nikoho to nepohoršuje, nikdo se 
nestydí za akt lásky. 

Zadrž, Bože! Jsme na Zemi, kde platí jiné zákony, předsudky a názory. I když mě tato 
představa nepohoršuje a není mi protivná, většina lidí s ní nebude souhlasit, dokonce se 
od nás může i odvrátit, protože se nedokáže smířit s tak převratným postojem k fyzické 
lásce. 

Neříkám, že lidé okamžitě změní své názory na sex a lásku, vím, že tato oblast života se 
bude měnit pomaleji, než ty ostatní. Nikoho přece nenutíme, aby chodil nahý a miloval se 
na veřejnosti. Po nikom nechceme, aby se naráz vzdal majetku. Vše je evoluce, tedy 
postupná přeměna, změna myšlení a tím i jednání lidí. Ukazuji život vysoce vyspělých 
společností jako vzdálený cíl, aby si lidé uvědomili, co vše je možné. 

Co se mi líbí na jejich životě a co bych na Zemi změnila okamžitě, nejlépe mávnutím 
kouzelné hůlky jako v pohádce, je absence jakékoli formy násilí. Když lidé pochopí, že 
jsme jeden, že se nemusíme sdružovat do různých skupin – národů, států, ras a zároveň 
se separovat od jiných skupin, nebude důvod válčit. Zmizí i tzv. vyvolené národy a 
skupiny lidí, silnější a slabší, potřebnější a méně potřební. Zmizí i boj o přírodní zdroje 
a bohatství, o území, potraviny. Při spravedlivém přerozdělování budou mít všichni 
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dostatek všeho. Peníze, které se nebudou muset vynakládat na zbrojení, budou stačit na 
zlepšení životní úrovně všech obyvatel Země. 

Jak se podle tvého názoru bude tato myšlenka líbit bohatým lidem ,kteří mají tolik peněz, 
že „roupami nevědí, co dělat“? 

Samozřejmě se jim nebude líbit představa, že nebudou létat vlastním letadlem, nebudou 
bydlet v několika luxusních palácích najednou, kde se díky rozloze a počtu místností 
nenajdou se svým partnerem, kde je zařízení vyrobeno ze surovin, které na Zemi mizejí, 
a proto jsou tak drahé, kde pořádají velkolepé večírky, na kterých se okázale plýtvá 
jídlem, aby ostatní viděli, že na to „mají“. Ráda si s takovými lidmi promluvím o tom, 
jestli je takový život opravdu uspokojuje, jestli jsou šťastní, mají dostatek lásky, ne za 
peníze, ale té pravé duševní lásky, jestli si přejí, aby kvůli jejich způsobu života byla zcela 
zničena celá planeta, tedy i oni se vším majetkem, který nashromáždili. Jsem připravena 
mluvit s těmito lidmi z očí do očí i před zraky veřejnosti. Nebudu jim nic vyčítat, nebudu 
je přemlouvat, aby svůj majetek rozdali. Budu jim pouze dávat lásku, říkat jim pravdu, 
budu jim ukazovat cestu. Nic víc a nic míň. 

Jsem velmi rád, že to říkáš, budeš mít možnost s těmito lidmi ve všech částech světa mluvit. 
Některé rozhovory odvysílají i televize a rozhlasové stanice, některé otisknou noviny a 
časopisy, jiné se odehrají pouze v soukromí. Vím, že svým odhodláním, láskou, 
pravdomluvností a vyzařovaným klidem dosáhneš svého, tedy i našeho cíle. Daleko těžší to 
budeš mít s představiteli moci, hlavami států, politických stran, průmyslových seskupení. 
Už ses zmínila o tom, že budeš především působit na obyčejné lidi, kteří při určitém 
množství způsobí změnu v politických stranách a vládách, tím i změny zákonů…….To je 
jedna strana mince, druhá a té se nevyhneš, je právě přesvědčit i představitele moci, vlivné 
osobnosti, aby pochopily pravdu o blížící se katastrofě a změnily své preference a jednání. 
Jak budeš postupovat v tomto případě? 

Až vyjde tato kniha, budu jednat i s osobnostmi politického, ekonomického i kulturního 
života. Některé zkontaktuji sama, jiní mě pozvou. Vím, že většina státníků a vlivných lidí 
na světě už dostala informace o hrozící katastrofě, nebude to pro nikoho z nich úplná 
novinka, nebudou takovou informací zaskočeni. Zatím funguje cenzura, protože mocní 
mají obavu z možné paniky a také nechtějí o své výsady, moc a peníze přijít. Během 
letošního léta se budou informace nezadržitelně šířit prostřednictvím naší knihy a díky 
koordinaci všech už fungujících skupin připravených zachránit Zemi. Vyvrcholením 
bude tvoje zhmotnění Bože a prohlášení k celému lidstvu. Dodáš našemu poslání na 
důvěryhodnosti.  

Vidím, že jsi odhodlaná zachránit Zemi za každou cenu. Budeš se podílet i na realizaci 
nového společenského a ekonomického řádu na planetě, na vývoji a výrobě ekologických 
technologií, na změně ve všech oblastech života, tedy i školství a zdravotnictví? 

To je mnoho otázek najednou. Budu i s lidmi kolem nás ovlivňovat změny, o kterých 
mluvíš, ale nebudu je přímo realizovat. To už nechám na odbornících. Je lepší obklopit 
se lidmi, kteří jsou specialisty na konkrétní obor, jsou ochotni s námi spolupracovat, než 
dělat všechno sama bez potřebných vědomostí a dovedností. Už Henry Ford byl úspěšný 
díky vytvoření mozkového trustu, nepotřeboval být odborníkem na vývoj a výrobu 
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automobilů, jen dokázal tyto lidi řídit a motivovat je k lepším a lepším výkonům. 
Konkrétně o vývoj automobilů a jiných dopravních prostředků na ekologický pohon se 
zajímám už dlouho, přestože jsem žena a není to pro toto pohlaví obvyklé. Miluji auta, 
miluji přírodu a dosud to nešlo dohromady. Proto z peněz, které vydělám za knihy 
Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás mimo jiné podpořím vývoj a 
výrobu ekologických technologií. Vím, že některé jsou už „dávno“ vyvinuté, ale leží v 
„šuplíku“, protože se jaksi nehodí je použít, aby někteří…… nepřišli o své miliardové 
zisky. Jsem učitelka, tedy školství rozumím a budu se velmi angažovat v přípravě 
nezbytných změn. Ani vztah ke zdravotnictví mi není cizí, protože se v posledních letech 
zajímám o alternativní způsoby léčby, mimo jiné o světelnou terapii – použití 
polarizovaného světla, biolampy. Jsem ráda, že přibývá lékařů, kteří se nespokojí s 
dosaženými znalostmi a zkušenostmi a hledají nové způsoby léčby i v oblasti přírodní 
medicíny. Vracejí se ke starým metodám čínských lékařů, nepoužívají chirurgický 
zákrok jako jediný způsob léčby, přemýšlejí o tom, jak nepoškodit zdraví svých pacientů. 
To vše je nastoupená cesta, vyvrcholením bude, až si lidé uvědomí, že zdraví a nemoc 
jsou stavem mysli. Důkazem jsou „zázračně“ vyléčení pacienti s diagnózou nevyléčitelné 
nemoci, lidé, kteří doslova vstali z mrtvých. Nic se neděje náhodou, vše je odrazem 
našeho myšlení. 

Vidím, že jsi připravena odpovědět na jakoukoli otázku. Jak říkáš, každá nemoc se dá 
vyléčit, ale ne každý člověk se vyléčí. Co z této věty vyplývá, není nutné opakovat. Jak se 
měnil tvůj vztah k léčení nemocí, jaké jsou tvoje zkušenosti s lékaři, zdravotnictvím? 

Pamatuji si, že jako dítě školou povinné jsem onemocněla jednou až dvakrát do roka 
angínou. Užívala jsem penicilin nebo jiná antibiotika, která mi v letech mého dospívání 
způsobila snížení obranyschopnosti organismu. Výsledkem byly časté gynekologické 
záněty, rýmy, záněty průdušek a v 28 letech i propuknutí alergie na travní pyly. Každé 
léto jsem byla nucena užívat léky na potlačení alergických příznaků (rýma, astmatický 
kašel, zánět spojivek, svědění a pálení sliznic v ústní dutině). U lékaře jsem se dozvěděla, 
že alergii nelze vyléčit, pouze udržovat a nezhoršovat. Po dvou porodech se můj 
zdravotní stav velmi zlepšil, nebyla jsem téměř vůbec nemocná, jen alergie zůstala. Dnes 
už vím, že to bylo díky dobrému psychickému stavu, radosti z práce, která mě tehdy 
bavila, ze spokojeného rodinného života. Už si ani nepamatuji, kdy jsem byla naposledy 
u lékaře. Když jsem začala podnikat, nebyla jsem nemocná proto, že jsem si takovou 
možnost ani nepřipouštěla, protože mě práce bavila, neustále jsem byla mezi lidmi, 
poznávala nové a nové spolupracovníky, účastnila se zajímavých seminářů a akcí, 
zkrátka na nemoc nezbýval čas. V červnu loňského roku jsem začala spolupracovat s 
firmou Biotherapy a poprvé jsem použila biolampu. Po měsíci svícení na kořen nosu 
jsem v pylové sezóně přestala užívat léky proti alergickým příznakům. Později jsem 
získala mnoho dalších zkušeností s účinkem polarizovaného světla, energie pro buňky, 
která nemůže v žádném případě ublížit, protože nemá vedlejší účinky a na rozdíl od 
chemických léků neničí trávení, ani neškodí buňkám. Naopak posiluje imunitu, 
regeneruje, urychluje hojení jakýchkoli poranění a poškození, odstraňuje bolest, léčí 
záněty. Vzpomněla jsem si ještě na jednoho staršího lékaře z dob mého dětství. Byl 
proslulý tím, že každému předepsal prsní čaj, ať se jednalo o jakoukoli nemoc. Lidé ho 
často pomlouvali, ale bylo zajímavé, že statisticky vyléčil větší procento pacientů, než 
ostatní lékaři, kteří se předháněli v množství naordinovaných antibiotik. Zásada: méně 
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je někdy více, platí i v medicíně. Až lidé jednou pochopí, že nepotřebují žádné chemické 
léky, ale stačí energie a přírodní léky, v lepším případě ani to nebude potřeba, protože 
neonemocní vůbec, lidstvo ušetří prostředky, které může věnovat na rozvoj 
ekologického zemědělství a výroby potravin……. 

Jaký je tvůj názor na farmaceutický průmysl, jakou bude mít úlohu ve světě, který 
budujeme? 

Nechci si hrát na odborníka, ale jako každý vzdělaný člověk, který se zajímá o život 
kolem sebe, o zdraví zejména, mám názor na cokoli. Dnes se ani nebojím své názory 
zveřejňovat a šířit mezi lidmi. Uvědomuji si, že zvláště farmaceutický průmysl patří 
k nejvíce ziskovým odvětvím na světě, hned po zbrojním a elektrotechnickém. Vědci a 
lékaři se předhánějí ve vývoji a výrobě účinnějších a dražších léků, protože ty dříve 
užívané a levnější už lidem „nepomáhají“. Firmy, většinou nadnárodní koncerny se 
předhánějí v naléhavějších a originálnějších reklamách v televizi, aby do podvědomí lidí 
vsunuly potřebu koupit právě ty nejdražší léky, protože jsou „nejúčinnější“. Lidé mají 
pocit, že čím více léků nakoupí a zkonzumují, tím budou zdravější. Proto lékárny 
přibývají jako houby po dešti a lékárníci si mnou ruce, protože jejich zisky neustále 
rostou. Je mi naprosto jasné, že farmaceutický průmysl nebude mít pochopení pro šíření 
našich pravdivých myšlenek. Možná každý ani neví, že i lékaři jsou pod silným tlakem 
těchto firem. Platí jim totiž dovolené a různé zahraniční semináře, dávají jim různé i 
drahé dárky, zvou je na rauty a kulturní akce, to vše za jediným účelem, aby 
předepisovali a doporučovali právě jejich výrobky, ne konkurenční. Asi nemusím 
zdůrazňovat, jak se většina lékařů zachová………tím nechci shazovat všechny lékaře a 
házet je do jednoho pytle, jsou samozřejmě výjimky. Osobně znám lékařku, MUDr. 
Zdeňku Karamanovou, která předepisuje pokud možno přírodní preparáty a léky, 
používá v ordinaci i biolampu a tak šetří nejen zdraví svých pacientů, ale i jejich 
peněženky. Děláme všechno proto, aby takových lékařů přibývalo. Jak to poznáme? 
Budou mizet lékárny /kromě zelených/, ubudou lékaři, kteří budou léčit postaru = 
chemickými léky, zmizí továrny na tyto léky, přeorientují se na jinou výrobu, nejlépe 
přírodních léků. 

Vypadá to jako pohádka, ty ale dobře víš, že se to všechno nestane mávnutím proutku. 
Vyžaduje to velkou trpělivost, neustálé informování lidí, působení lásky. Jsem si jistý, že to 
s ostatními spolupracovníky zvládnete. Ještě zůstaneme u zdraví. Budeš mít miminko, 
maminko. Jak si představuješ porod? Kde, s kým, jakou metodou? 

Svou otázkou na tělo jsi mě trochu zaskočil, ale budiž, nemám důvod cokoli skrývat, není 
téma, na které bych nechtěla odpovědět. Je to součást mojí „práce“. Moje postavení 
maminky Ježíše je výjimečné, protože bude vyžadovat velkou tolerantnost ze strany celé 
naší rodiny a příbuzných. Je mi jasné, že budu středem pozornosti médií a s blížícím se 
termínem porodu se smířím i s velkou ztrátou soukromí. Jsem na to připravena a dělám 
to mimo jiné i z lásky k lidstvu, svým dvěma dětem a rodičům. Těším se na ten nádherný 
pocit, kdy poprvé uvidím a vezmu do náručí svého syna Ježíše. Porod bude probíhat za 
přítomnosti lékařů i léčitelů, jejichž jména budou zveřejněna v únoru. Budeš se mnou i 
ty, Bože, otec našeho syna. Počítám i s videonahrávkou celého porodu, protože si přeji, 
aby tak významnou událost v dějinách lidstva viděly miliony lidí. Před více jak 2000 lety 
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takovou možnost lidé neměli. Více podrobností není třeba uvádět, aby byl prostor pro 
překvapení. 

Už se těším na tuto mimořádnou událost. I pro mě, Boha všemohoucího, stvořitele vesmíru 
není běžné narození našeho syna. Vím, že jsi velmi zkušená, milá, hodná a laskavá žena, 
nejlepší maminka pro Ježíše, jakou znám. Jak skloubíš své mateřství s plněním náročného 
poslání, aby to nebylo na úkor ničeho? 

Tuto otázku jsem čekala, Bože. Především narození Ježíše po více jak 2000 letech nám 
usnadní plnění poslání = šíření lásky, radosti, pravdy, štěstí, protože nám uvěří více lidí 
a nejlepší metodou je vlastní pravdivý příběh ze života. Naše poslání budu tři měsíce po 
porodu plnit prostřednictvím médií, později budeme společně s miminkem navštěvovat 
místa méně vzdálená a na kratší dobu, postupně budou naše cesty delší. Vždy s námi 
bude naše spolehlivá, milá a hodná přítelkyně, která se o děťátko postará. Ježíš bude 
stále se mnou, abych mu mohla projevovat svou lásku. Nechci podrobně popisovat, jak 
budu o synáčka pečovat, ale jednu věc zdůrazním už nyní: Nebudu dítě koupat ve 
vaničce každý den a nebudu používat mycí gely a šampony, protože by došlo k narušení 
kyselosti jeho jemné pokožky a tím i k jejímu vysušení a poškození, třeba v podobě 
ekzému. 

Jsem rád, že jsi zdůraznila, že přehnaná hygiena, zvláště používání mycích prostředků a 
chlorované vody často způsobuje poškození pokožky a sliznic a vede i k vážnějším 
onemocněním. To neznamená, že by se lidé neměli mýt a koupat, že by měli žít ve špíně. 
Nelze přesně určit, jak často je vhodné mytí celého těla, protože to souvisí s podmínkami, 
prostředím, činností atd. Pro někoho je koupání jednou za dva dny stejně dobré, jako pro 
jiného koupání za týden. V každém případě doporučuji používat pouze šetrné, nejlépe 
přírodní mycí prostředky, které chrání zdraví i přírodu. 

Lidé okamžitě namítnou, že takové prostředky se špatně shánějí a jsou velmi drahé. Jak 
jim odpovíš? 

Je to otázka poptávky. Když lidé nebudou kupovat škodlivé chemické mycí prostředky a 
budou se často ptát na přírodní a ekologické výrobky, změní se i poměr ve prospěch těch 
kvalitnějších a zdravějších tak, že se postupně díky většímu objemu výroby zlevní právě ty 
přírodní. 

To je velmi jednoduché a srozumitelné. Takovým způsobem bude fungovat přeměna 
všech oblastí života společnosti na celé planetě. Vše bude nenásilné, ale ne pomalé, 
protože není nekonečně mnoho času. Lidé si však ve vlastním zájmu vzpomenou, jak 
funguje život, jak působí přírodní zákony, protože nepřipustí zánik života na Zemi. 

Konečně mě někdo dokonale pochopil a hlavně vzal odpovědnost za celé lidstvo do svých 
rukou a nečeká jako mnoho jiných vyvolených, až „někdo“ začne. Proto jsem tě vybral mezi 
všemi jako mesiáše, proto porodíš našeho syna Ježíše. Máš víru a odhodlání, jaké ti může 
„závidět“ i ten největší filmový hrdina a zachránce ve „vědeckofantastických“ filmech 
natočených na základě mojí iniciativy, např. Drtivý dopad, Armagedon, Den nezávislosti. 
Když ses na tyto tři filmy dívala, vždy jsi byla dojatá a plakala jsi. Přestože jsi věděla, že to 
jsou jen vymyšlené příběhy, vnímala jsi je jako možnou pravdu a představovala sis podobné 
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situace umístěné do reálného světa. Věděla jsi už tehdy, že se něco podobného může stát, 
jen jsi netušila, že budeš hlavní hrdinkou tohoto příběhu. Jak se cítíš v této nové roli? 

Teď si připadám jako nějaká známá filmová hvězda, která odpovídá na všetečný dotaz 
moderátora či novináře. Vůbec se necítím být hrdinou, hvězdou, někým výjimečným. 
Toto poslání beru jako zcela normální, i když složitější práci, nad nikoho se nepovyšuji, 
před nikým se neponižuji, ale to jsem dělala po celý svůj dosavadní život. Jsem šťastná, 
že jsem si vzpomněla na své poslání a přijala ho jako výraz tvé bezmezné důvěry, že 
věřím nejen sobě, ale i všem lidem na této nádherné planetě. Bez ohledu na to, co si o 
mně myslí a budou myslet jiní lidé kdekoli na světě, vím, že katastrofě zabráníme tou 
nejjednodušší metodou – šířením lásky a pravdy. 

Janičko, nepochybuji o výsledku vaší práce. Přestože v historii bylo mnoho podobných 
pokusů o změny v myšlení lidí, ještě nikdy se nepodařilo získat potřebné množství podobně 
smýšlejících lidí, kteří ovlivní život na celé planetě. Vy mátě všechny předpoklady a 
prostředky k úspěšnému splnění poslání, které jsem vám svěřil. Shrň, prosím, nejdůležitější 
z nich. 

1. Rychlé šíření informací prostřednictvím vyspělé techniky: televize, Internet, rozhlas, 
tisk, telefony, rychlé dopravní prostředky…. 

2. Vysoká úroveň vzdělanosti v některých tzv. civilizovaných zemích 

3. Vysoké procento lidí žijících v demokratické společnosti, zvyklých na relativní 
svobodu projevu 

4. Vzrůstající počet lidí věřících v Boha, ale nesouhlasících s církvemi 

5. Nespokojenost většiny lidí s nespravedlivým přerozdělováním zdrojů a bohatství 

6. Obava z možné ekologické katastrofy 

7. Touha lidí žít bez válek a zabíjení 

8. Neschopnost vlád a politických stran zabezpečit všem občanům základní potřeby bez 
zneužití slabších skupin, bez obohacování se na úkor ostatních 

9. Větší zkušenosti lidí s otevřenou manipulací prostřednictvím médií 

10. Potřeba lidí žít podle svých představ, nenechat se znásilňovat jinými a „věznit“ v 
bídě, nedostatku, nelásce, strachu 

Konečně nastal ten okamžik, kdy lidé dosáhli relativně vysoké technické vyspělosti a 
zároveň si někteří začali uvědomovat, jak nebezpeční lidé sami sobě jsou. Ty, můj mesiáši 
a mnoho dalších lidí kolem tebe teď využijete všech dostupných možností a změníte život 
k lepšímu. Největším nepřítelem lidí a největší překážkou úspěchu našeho poslání je strach. 
Jak budete lidi zbavovat této nejhorší emoce? 

Netvrdím, že se nám podaří zbavit všechny lidi na světě strachu. Vše, co děláme, děláme 
nenásilně, postupně, s trpělivostí. Učíme se lidem naslouchat, pochopit důvod jejich 
strachu a ukázat na konkrétních příkladech, že nemají důvod se bát. Člověk, který najde 
lásku sám k sobě, udělá ten první a nejdůležitější krok k odbourání strachu. Mnoho lidí 
se mylně domnívá, že se miluje, ale v konkrétních životních situacích se k sobě chová 
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tak, jak by se nechovalo ani k největšímu nepříteli. Uvedu několik příkladů: Máme 
společnou kamarádku, která pomáhá druhým lidem, léčí jejich neduhy, jezdí za svými 
„pacienty“ i když se sama necítí dobře. Vyčerpává se tak, že se už několikrát zhroutila, 
má astmatické záchvaty, zkrátka pomáhá ostatním lidem na úkor svého vlastního 
zdraví. Stačilo by otočit priority, nejdříve léčit sebe, zejména pomocí lásky, pohody, 
klidu, přírodních metod, teprve potom dávat zdraví jiným. Když její hmotné tělo vypoví 
služby, těžko se bude starat o své dvě děti, těžko bude léčit druhé lidi. Další kamarád se 
už dva roky „topí“ v dluzích. Když se mu podaří vydělat nějaké peníze, okamžitě je 
všechny použije na splacení části dluhu, nenechá si nic pro uspokojení svých základních 
potřeb. Často nemá ani na jídlo, nekoupí si telefon, aby mohl snáze komunikovat a tak 
vydělat mnohem více peněz. Stačí jinak rozdělit své výdaje a tím se dostat do lepší 
finanční situace, tedy i být v lepší psychické pohodě. Přestože už tuto informaci dostal, 
zatím se řídí vlastním rozumem. Vím, že se nám podaří jeho myšlení změnit, i když to 
nebude hned. Jsem trpělivá, vytrvalá, plná lásky a pochopení pro druhé. 

O této tvojí přednosti dobře vím, je to jediný způsob, jak lze dosáhnout úspěchu. Každý 
člověk je osobnost, každý přemýšlí a jedná jinak. Čeká tě ještě mnoho „nepříjemných“ 
setkání s lidmi, kteří vám nevěří, pomlouvají vás, zkreslují vše, co děláte. Jak si představuješ 
další práci? Vím, že jsme se obecně bavili o způsobu šíření lásky, ale mezitím máš další 
zkušenosti a mě zajímá, jestli tvoje původní představy doznaly zásadních nebo dílčích 
změn, nebo je vše „ při starém“? 

Seminář v Jihlavě, prezentace biolampy v cestovní kanceláři a schůzky s lidmi mě 
neustále zdokonalují, ale na způsobu práce není třeba nic měnit. Do Jihlavy přijelo i přes 
nepříznivé počasí 16 lidí. Někteří spolupracují s firmou Biotherapy, jiní s dalšími 
firmami, které se zabývají zdravým životním stylem. Až na výjimky všichni byli 
informováni o hlavním tématu semináře. Vlastně to nebyl klasický seminář, ale řízená 
diskuze. Seděli jsme v kruhu, abychom na sebe všichni dobře viděli, nikdo neměl pocit, 
že jsem přednášející. Protože jsem seminář MLML pořádala poprvé, považovala jsem za 
vhodné seznámit účastníky s nejdůležitějšími tématy, s cílem našeho poslání, s knihami 
Hovory s Bohem a Přátelství s Bohem, které mě přivedly až sem. Nic jsem si dopředu 
nepřipravila, protože mi bylo jasné, že dokážu i díky tobě, Bože okamžitě reagovat na 
jakoukoli otázku. Už v průběhu diskuze jsem měla krásný pocit z toho, jak z lidí kolem 
mě vyzařuje pozitivní energie a láska, jak vnímají moje slova a chování s klidem, 
rozvahou i nadšením. Každý účastník se v průběhu dne vyjádřil k tématům, která ho 
oslovila nejvíce a ke kterým měl i svůj osobní příběh. To, co jsem si představovala na 
začátku naší práce, to, co jsem popisovala v prvních kapitolách této knihy, jsem začala 
uvádět do praxe. Skutečnost je mnohem lepší než představy. Obklopuji se lidmi, kteří 
mají lásku v srdci, milují sebe, ostatní lidi, přírodu. Někteří jsou zatím žáky, jiní se stávají 
mistry a budou pokračovat v šíření poslání i samostatně. Domluvili jsme se na dalším 
semináři tamtéž dne 18. 5. 2003. Pojedu i na jiné semináře zaměřené na zdravý životní 
styl. Jsem zvána na seminář Evy Cihelníkové a Dr. Uhra o akupunktuře, auře, čakrách a 
energiích, seminář Hanky Hájkové o duši a vztazích mezi lidmi. 

V následujících měsících potkáš další vyvolené duše a domluvíš se na společném šíření 
MLML. Po vydání knihy v České republice se uvidíte i s Nealem a Nancy, s Milošem 
Zemanem, Helenou Vondráčkovou a dalšími významnými osobnostmi, které jsem poslal na 
Zemi, aby ji zachránili. Co si myslíš o vývoji války v Iráku? 
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To je otázka na tělo. Víš, že nemám televizi a rozhlas poslouchám jen občas, nečtu 
noviny, protože čas trávím raději psaním této knihy, schůzkami s lidmi apod. Neznám 
sice podrobnosti z války v Iráku, ale vím, že se chýlí ke konci. Technické a materiální 
převaze spojenců nedokonale vyzbrojená a dezinformovaná armáda a domobrana Iráku 
nemůže konkurovat. Už na začátku této války byl každému znám vítěz. Proto mě 
nezajímají podrobnosti, nenechám se ovlivňovat negativními informacemi z televize, 
kde kromě hlasu vidím i obraz nesmyslného zabíjení lidí a dětí. Žádná válka nemůže 
ospravedlnit vraždění dětí. Jsem přesvědčena, že tato válka bude poslední válkou mezi 
„vyspělými“ mocnostmi a chudou zemí s nerostným bohatstvím, kde vládne krutý 
diktátor. Lidem otevřou oči informace, které uslyší přímo od tebe, Bože 28. 9. 2003. 

Jsem rád, že to tak vidíš a děláš všechno proto, aby lidstvo pochopilo, že není třeba řešit 
cokoli válkou. Vím, že si i ty občas připadáš jako Don Quijote, který bojoval s větrnými 
mlýny. Naštěstí pro lidstvo a Zemi jsou tyto stavy jen krátkodobé a nemohou ovlivnit naše 
poslání. Zvláště setkání s bývalými kolegy a majiteli firem, pro které jsi pracovala, tě 
myšlenkami vracejí do doby, kdy ses doslova honila po celé republice, abys vydělala dost 
peněz nejen pro rodinu, ale i na zaplacení velkých dluhů, které vznikly v důsledku pomoci 
jiným. Vyprávěj o tom, jak ses dostala do této situace. 

Byla jsem ředitelka společnosti TOP 7 a. s., která měla cíl: konkurovat téměř monopolní 
sázkové společnosti v České republice SAZKA a. s. Zakladatel naší firmy byl velmi 
schopný a zkušený manažer ing. Tomáš Marten, který měl spoustu dobrých nápadů, 
někdy až nadčasových a z hlediska současné situace nereálných. Jeho další vlastností byl 
velmi kladný vztah k penězům. Na tom by nebylo nic „špatného“, kdyby byl zároveň 
trpělivý a nechtěl zbohatnout za chvíli. Tím se jeho snažení opakovaně dostávalo do 
konfliktu se zájmy spolupracovníků, investorů, tedy drobných akcionářů, kteří 
přicházeli o své peníze, mnohdy našetřené za dlouhou dobu. Nebudu popisovat, jak jsem 
s Martenem budovala konkurenci sázkové společnosti, ale zmíním se o výsledku. 
Společnost TOP 7 je v konkursu, lidé zatím marně čekají na peníze, já vydělávám na 
veliký dluh, který jsem si sama způsobila tím, že jsem se do poslední chvíle snažila získat 
úvěr na výstavbu zábavního parku s akvaparkem, sportovišti, kulturním a obchodním 
centrem, atrakcemi a oddychovou zónou. Realizace tohoto projektu, který měla 
společnost TOP 7 ve svém plánu, by ji zachránilo před krachem. Dva roky jsem 
opakovaně absolvovala desítky jednání s „investory“ a zprostředkovateli, abych 
nakonec zjistila, že většina z nich jsou podvodníci, kteří nejenom mě připravili o spoustu 
peněz a dostali mě do dluhů. Dnes vím, že i tato zkušenost byla součástí mé přípravy na 
poslání. Vždy jsem se snažila jednat čestně a spravedlivě, ale mnoho lidí to vnímalo jinak, 
protože nemělo objektivní informace. Jsem velmi šťastná, že do tří let zajistíme spolu s 
Tomášem Martenem, další vyvolenou duší, vrácení peněz všem drobným akcionářům 
TOP 7. 

Tomáš Marten je opravdu jedním z 50ti lidí, kteří žijí v České republice a zároveň byli 
předurčeni k plnění poslání. Zatím si nevzpomněl, ale ty jsi mu v lednu darovala knihu 
Přátelství s Bohem a on ji nejenom přečetl, ale našel v ní mnohé, co už dávno cítil a snažil 
se realizovat, i když s výsledkem, jaký známe. Jak jsi vnímala jeho snahu o založení politické 
strany konzervativního typu? 
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Zpočátku mi to připadalo zbytečné, velikášské, odsouzené předem k neúspěchu. 
Postupně se mi ale začala tato myšlenka líbit. Měla svou logiku. Firma TOP 7 opravdu 
bojovala s větrnými mlýny, protože konkurovat monopolní sázkové společnosti je téměř 
nemožné. O tom jsem se přesvědčila na vlastní kůži, když SAZKA podala trestní 
oznámení kvůli jedné hře, která byla údajně provozována nezákonně. Já jako ředitelka 
jsem byla dokonce odsouzena za její provozování, naštěstí odvolací soud rozsudek jako 
nesmyslný zrušil. To byl jen jeden příklad z mnoha, které se ve světě, kde vládne moc a 
peníze, dějí. Marten už tehdy věděl, že jedinou šancí čelit této moci je mít moc politickou, 
tedy mít vlastní politickou stranu. Dnes vím, že jsou i jiné možnosti, ale tehdy mi to 
připadalo velmi logické a užitečné. Navíc program chystané politické strany s pracovním 
názvem Národní strana konzervativní byl velmi blízký mému přesvědčení. Při získávání 
potřebných 1000 podpisů pro založení strany jsme s úžasem zjistili, že se tento program 
líbí mnoha lidem, našim spolupracovníkům, přátelům a známým. Obsahoval totiž mimo 
jiné i tvoji myšlenku, která je uvedena v HSB, platit jednotnou daň 10% z výdělku, aby 
nedocházelo k nespravedlivému okrádání schopných lidí státem. Ten, kdo rozvíjí své 
podnikání, investuje do nových zařízení a provozoven, vytváří nová pracovní místa pro 
ty lidi, kteří podnikat nechtějí, rozmnožuje bohatství pro všechny. Současný daňový 
systém bere schopným lidem prostředky na rozvoj a stát neumí s vybranými penězi 
hospodařit tak efektivně, aby uspokojil potřeby svých občanů. Ve státní pokladně chybí 
prostředky na všechno: školství, zdravotnictví, obecní záležitosti, ekologii, kulturu, 
vědu….. 

To je jenom jedna z věcí, které je třeba změnit v celosvětovém měřítku. V HSB jsem se zmínil 
o společenském systému, ve kterém jsou politické strany zcela zbytečné, protože existuje 
pouze jedna světová vláda, která hájí zájmy všech lidí na světě bez rozdílu rasy, národnosti 
nebo jakékoli rozdílnosti. Vím, že tento cíl lze splnit, ale je třeba k němu dojít po krocích, 
tedy zrychlenou evolucí, jinými slovy revoluční evolucí. Jak si představuješ postupné rušení 
politických stran, které se v budoucnu stanou zcela zbytečnými? 

Začnu svým pohledem na politiku. Myslím, že není ojedinělý a mnoho lidí se mnou bude 
souhlasit. Když jsem se pravidelně dívala na televizní zprávy, zejména politické události, 
komentáře, přenosy z jednání parlamentu, dialogy politických představitelů apod., měla 
jsem často pocit, že lidé živící se politikou jsou odtrženi od života nás „obyčejných lidí“, 
hádají se o věcech, které lze vyřešit mnohem jednodušeji a praktičtěji, ztrácejí čas 
intrikováním, pomluvami, dementují to, co před chvílí slavnostně prohlašovali, kují 
pikle za našimi zády a hlavně nic neřeší doopravdy. Nedávno jsem slyšela zajímavý 
názor na politiku: před volbami se každá politická strana snaží získat co nejvíce voličů 
svými sliby. Vždy to připomíná pohádku – budeme platit nízké daně, bude dostatek 
peněz na zdravotnictví, školství, vědu, rodiny budou mít kde bydlet, děti si budou mít 
kde hrát…..zkrátka všeho bude dostatek, když zvolíme právě tuto stranu nebo koalici. 
Přijdou volby, tato nejmenovaná strana je vyhraje a začne plnit sliby, rozuměj volební 
program. Dva roky napravuje „chyby“ předchozí vládnoucí strany a vymlouvá se na ně, 
tudíž téměř nic nefunguje podle představ jejich voličů i nevoličů. V následujících dvou 
až třech letech (podle délky volebního období) už není možné provádět radikální změny, 
které by mohly být u části voličů nepopulární, protože by tuto stranu příště 
nevolili….Tento kolotoč se jmenuje politika. 
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Trefila jsi hřebíček na hlavičku. Přestože o tomto kolotoči většina lidí ví, nedovede si 
představit, že i bez politických stran může fungovat život společnosti i jednotlivců. Právě 
tě napadl krásný příklad. Řekni ho prosím ostatním lidem. 

Vidím, že všechny moje myšlenky sleduješ jako ostříž, i když se mi jen mihnou „v hlavě“. 
Napadlo mě už mnohokrát, že lidem, kteří jakýmkoli způsobem znečišťují vzduch a tím 
ničí zdraví svých spoluobčanů, by mělo být nenásilně zabráněno v takové činnosti 
pokračovat. Konkrétně kuřáci: v mnoha zemích světa jsou nekuřáci obtěžováni kuřáky 
doslova všude – v restauracích, na ulici, na zastávkách hromadné dopravy, dětských 
hřištích. Ať děláme co děláme, jsme nuceni dýchat škodlivý kouř proti své vůli. Vím, že 
v některých zemích už existují zákony, které omezují kuřáky a chrání nekuřáky. Česká 
republika se snaží mezi takové země dostat, ale není to jednoduché. V parlamentu totiž 
sedí velké množství kuřáků, kterým se omezování nelíbí, a populistů, kteří se bojí, že 
ztratí své voliče, když je nechá kouřit jen ve vymezených prostorách. Podobně se dívám 
na problematiku výfukových plynů. Raději necháme po silnicích jezdit auta s 
dvoutaktním motorem, za nimiž nelze jezdit bez plynové masky nebo v lepším případě 
v autě s vnitřní cirkulací vzduchu, stará auta, která kouří a smrdí, protože životnost 
jejich motoru je už dávno za zenitem, než bychom tato auta stáhli z provozu a umožnili 
chudším lidem koupit levná nová, nebo posílili a zlevnili hromadnou dopravu tak, aby 
se lidem nevyplatilo jezdit autem např. do zaměstnání. Vím, že budu podporovat výrobu 
ekologických motorů, abychom v budoucnu mohli zcela odstranit problém s výfukovými 
plyny. Takové technologie již byly vynalezeny, ale díky naftovým společnostem, tedy 
vládě peněz a moci, nejsou realizovány. 

Co si myslíš o politice naftových společností? Nejde přeci jen o to, že brání rozvoji 
ekologických motorů, ale ovlivňují život lidí i v jiných oblastech. 

Ropa je strategická surovina, ze které se vyrábí nejen pohonné hmoty ale mnoho 
různých důležitých věcí pro život: plastické hmoty, umělá vlákna atd. Společnosti těžící 
ropu a obchodující s ní jsou velmi bohaté a vlivné. Vytvářejí koncerny, které mají více 
peněz a moci, tyto koncerny se spolu domlouvají na cenové politice, diktují podmínky 
ostatním. Důsledkem je situace, kdy většina lidí je nucena utratit např. za benzín velkou 
část rodinného rozpočtu a omezit nákup jiných věcí, důležitých pro zdraví, vzdělání, 
rozvoj osobnosti. Na tom je groteskní, že se na ožebračování občanů ještě přiživuje stát, 
který zvláště na pohonné hmoty „nasadí“ vysokou spotřební daň. Vím, že tato poslední 
informace se nevztahuje na všechny státy světa, ale uvádím ji jako zkušenost občanky 
České republiky. 

Nejen Česká republika vybírá neúměrně vysoké spotřební daně na pohonné hmoty, ale 
mnoho evropských i mimoevropských států se chová podobně. Zneužívají potřeb svých lidí 
a vybírají daně i za věci, které by mohly být od daně osvobozeny, aniž by to narušilo státní 
rozpočet. Základní potřebou lidí je bydlení. Jak se díváš na daň z nemovitosti? 

Měla by být zrušena. 

Co tě vede k tak radikálnímu názoru? 
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Lidé, kteří se o nic nesnaží, žijí ze dne na den, nemají žádné cíle a nenašli smysl života, 
obvykle nevlastní žádnou nemovitost. Nechci se dotknout výjimek, které potvrzují 
pravidlo: lidí duchovně založených , lidí netoužících po majetku, lidí, kteří se majetku 
vzdali kvůli lásce apod. Zkrátka lidé, kteří nebydlí ve vlastním a nepatří do výše 
uvedených výjimek, neplatí státu daň z nemovitosti, nejsou zodpovědni za stav 
nemovitosti, kterou pouze používají, nestarají se o její rekonstrukci, nestaví nová, lepší 
a kvalitnější obydlí, jsou finančně zvýhodněni před lidmi činorodými, podnikavými, 
lidmi myslícími na budoucnost svou i svých dětí. Právě takoví lidé, investující do 
kvalitnějšího bydlení, šetřící peníze státu, beroucí zodpovědnost do vlastních rukou, 
vytvářející hodnoty, jsou trestáni v podobě povinné daně z nemovitosti. 

Jaký je tvůj názor na komunismus? Žila jsi do svých 32 let v komunistickém Československu, 
byla jsi i členkou KSČ, protože jinak bys nemohla dělat kariéru ve školství. Vždy jsi byla 
velmi ambiciózní, měla jsi vyšší cíle než ostatní, vynikala jsi i jako učitelka, přestože se tvé 
okolí snažilo srazit tě do šedého průměru. Každý člověk, který chtěl v komunistickém 
režimu vyniknout, měl dvě možnosti: mít funkci v KSČ nebo být úspěšný sportovec, zpěvák, 
herec a reprezentovat socialistický stát v zahraničí. 

Jako dítě školou povinné jsem ani na okamžik nepochybovala o tom, že žiju v jednom z 
nejlepších a nejspravedlivějších států světa. Každý den jsem slyšela ve škole, v televizi a 
rozhlasu, jak úspěšně budujeme socialismus a komunismus, jak se lidé u nás mají lépe 
než v imperialistických státech, kde je hlad, nezaměstnanost, bohatí okrádají chudé, lidé 
tam jsou nespokojeni a často stávkují, aby dosáhli zvýšení mzdy. Byla jsem pyšná na 
členství v dětské komunistické organizaci s názvem Pionýr, hrdě jsem nosila rudý šátek 
na bleděmodré košili, účastnila se prvomájových průvodů s mávátky a transparenty 
oslavujícími radostné budování komunismu, diktaturu proletariátu, šťastné zítřky. 
Zpočátku jsem i obdivovala zemi, kde zítra již znamená včera – Sovětský svaz, náš vzor. 
Později jsem díky informacím známých a příbuzných o tom, jak žijí lidé v této baště 
komunismu, svůj názor změnila. Čím jsem byla starší a zkušenější, tím jsem se stala 
kritičtější i k systému, ve kterém jsem vyrůstala od narození. Už jsem se zmínila o svém 
působení v pěveckém sboru Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. Každoročně jsem se 
s tímto tělesem účastnila mnoha vystoupení i zahraničních zájezdů. Pro ilustraci uvedu 
dva, které ovlivnily můj vztah ke komunistickému systému. První se uskutečnil v roce 
1978 – Litva, tehdy součást SSSR. Už cesta přes Bělorusko přinesla zážitky, které zůstaly 
navždy vryty do mé paměti. Silnice lemované vysokými a hustými stromy, aby nebylo 
vidět na lidská obydlí, obchod s potravinami, kde kromě konzerv s rybami, chleba, vodky 
a novin nebylo nic. Po jednom vystoupení v Kaunasu jsme byli pozváni na recepci. Jídla 
bylo dost, několik chodů, nebyli jsme schopni vše sníst a nechali jsme na talířích zbytky. 
Vrátila jsem se pro zapomenutý deštník a uviděla několik lidí, jak dojídají vše, co jsme 
nechali. Byl to smutný pohled. Druhý zážitek mám z roku 1982. Poprvé jsem cestovala 
na „západ“, do Holandska. První šok jsem měla z hraničního přechodu do NDR. Odbavení 
trvalo 6 hodin, protože pasová kontrola pod různými záminkami nepustila přes hranice 
několik členů sboru, kteří byli podezřelí z možného útěku do zahraničí, protože tam žili 
jejich příbuzní. Druhý, tentokrát příjemný šok jsme všichni do jednoho měli v momentu, 
kdy náš starý autobus vjel do holandské vesnice. S vykulenýma očima jsme se dívali do 
oken velkých jako výkladní skříně, bez záclon, aby bylo vidět krásně zařízené velké 
obývací pokoje s krbem, kuchyňským koutem, sedacím a odpočinkovým koutem, 
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zkrátka velikou místnost pro celou rodinu, kde jsou všichni spolu, i když každý dělá něco 
jiného. Nebudu popisovat další nádherné zážitky z Amsterodamu, Haagu, burzy květin, 
větrných mlýnů a jiných holandských míst a pamětihodností. Uvědomila jsem si, že nám 
ve škole a médiích lhali. V kapitalistických zemích lidé nežijí tak bídně, jak se nám snažili 
namluvit. 

S jakými pocity jsi přijímala změny v politickém a společenském životě na konci 
osmdesátých let? Jak jsi vnímala „Sametovou revoluci“ v listopadu 1989? 

Jako velmi pozitivní změnu jsem vnímala zvolení Michaila Gorbačova do čela Sovětského 
svazu. I my, občané ČSSR jsme pocítili uvolnění politické situace ve světě, větší svobodu 
tisku, změny v hospodářství státu, zkrátka zlepšení ve všech oblastech života. Právě 
tento úžasný člověk umožnil, aby padla „železná opona“ mezi západem a východem, aby 
byla zbourána berlínská zeď, aby se zhroutil komunistický systém, který pod slibem 
zářivých zítřků dusil a utlačoval svobodu, ekonomický rozvoj, zkrátka škodil lidem. 
Hned po 17. listopadu 1989 jsem s velkou úlevou zrušila své členství v KSČ a řekla si, že 
ani v budoucnu nebudu členkou žádné politické strany. Hltala jsem každé televizní 
zprávy, měla radost ze svobody tisku, možnosti cestovat do celého světa bez zvláštního 
povolení, možnosti podnikat. Ve školství jsem vydržela do roku 1992. Po krátké epizodě 
v bezpečnostní agentuře jsem se stala soukromou podnikatelkou v oblasti 
zprostředkování obchodu a služeb. 

Dnes už víš, Janičko, že všechno, čím jsi prošla, co jsi dělala, nebyla náhoda. Připravovala 
ses na plnění našeho společného poslání. První zkušenost s podnikáním v MLM byla 
spolupráce s firmou FREE WAY z Rakouska, která se snažila konkurovat silnější americké 
firmě AM WAY. Obě tyto společnosti šířily systémem multilevelmarketing ekologické čistící 
prostředky a kosmetiku. Chvíli ti trvalo, než jsi pochopila výhodu tohoto geniálního 
systému, zpočátku jsi především úspěšně prodávala velmi kvalitní výrobky. Postupně jsi 
získávala první distributory a spolupracovníky do své sítě, vydělávala zajímavé peníze. 
Během deseti let jsi spolupracovala s různými firmami, protože jsi stále hledala dokonalejší 
produkt, hmotný či nehmotný, poctivější vedení, krásnější vizi. Která z těchto firem tě 
zaujala a proč?  

Vynechám poslední a nejlepší Biotherapy, o které jsem už mluvila a ještě budu mluvit v 
souvislosti se zdravým životním stylem. V roce 1997 jsem začala spolupracovat s 
holandskou firmou, působící v mnoha zemích Evropy a světa, Vanillou. Uchvátila mě 
myšlenka pomáhat lidem vydělat peníze jednoduchou formou: zaplatit malou částku 
jako zálohu na zlatou minci a zbytek peněz neplatit, ale „odpracovat“ získáním dalších 
kupců. Zájemců o tento obchod bylo mnoho, jen v České republice řádově desítky tisíc. 
Vzhledem k pětiletým zkušenostem v MLM jsem brzy patřila k nejlepším distributorům 
Vanilly nejen v ČR. Po pěti měsících jsem si mohla dovolit nové auto na leasing TOYOTU 
Corollu. Bylo to pro mě do té doby nejhezčí období mého života. Poznala jsem lásku 
krásného o mnoho let mladšího muže, vydělávala jsem zajímavé peníze, jezdila na 
semináře a společenské akce, zkrátka žila jsem. Bohužel tato pohádka vydržela rok a 
několik měsíců. Láska se vytratila spolu s iluzí, že pracuji pro nejlepší firmu na světě. 
Postupně přestalo fungovat vše, na co jsme se mohli spolehnout. Důvodem byla lidská 
hamižnost a nenasytnost. Dva vedoucí představitelé Vanilly vytunelovali finanční 
prostředky a připravili desetitisíce lidí v mnoha zemích o peníze. Dnes naštěstí od tebe, 
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Bože vím, že tato křivda bude do 3 let napravena a pánové Wessil a Schepeit vrátí 
prostředky všem, které okradli a udělali z nich podvodníky a lháře. 

Jsem rád, že spolu mluvíme o Vanille. I když mnoha lidem dnes připadá, že šlo o podvod, 
nebo přinejmenším o nesmysl, byl jsem tehdy iniciátorem a inspiroval jsem v tibetském 
klášteře pana Dobbelbeisse, aby tuto společnost založil a celý systém realizoval. Moje 
myšlenka byla čistá, plná lásky, pomoci jiným. Jak jsi sama řekla, lidská touha po penězích 
a majetku celý boží plán zhatila. Nemáš obavu z podobného osudu našeho poslání? 

Nemám. U Vanilly bylo možné sebrat peníze. Co by kdokoli sebral nám? Lásku? Štěstí? 
Pravdu? Život? Rozhodli jsme se, že zachráníme Zemi před katastrofou. Ten, kdo by nám 
bránil, získá pouze sebelikvidaci, zničení celé planety. Miliony lidí by najednou přešly z 
hmotné do nehmotné podoby a jejich život by stejně pokračoval. Nemáme co ztratit, 
můžeme jen získat. My si přejeme, aby tato nádherná planeta Země existovala dál, ale 
ještě krásnější a dokonalejší, se šťastnějšími a zdravějšími lidmi, kteří budou žít v lásce 
a bez válek. 

Opět nemám slov. Máš odpověď na všechno. Máš moji největší důvěru a ochranu. Jsem stále 
s tebou, neopouštím tě ani na vteřinu. Jsi největší nadějí lidstva za posledních 2000 let.
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5. kapitola 

 

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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 Star Trek 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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 



56 
 

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, 
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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. 
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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 
užmnohokrát – 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.
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6. kapitola 

 

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. 
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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 
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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 
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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? 
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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? 
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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. 
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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 raného 
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 
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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 
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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.? 
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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? 
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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, moji 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 
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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. 
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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 diskuze 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. 
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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 
komunismus, 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. 
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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 modlitby, 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 
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- 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. 
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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 dvě stě 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. 
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V dětství jsem milovala Vinnetoua. Připomněl jsi mi ho větou…..jestli se nepletu, hi hi. 
Tedy ne přímo jeho, ale Sama Hawkinse. Vinnetou byl můj nejmilejší hrdina. Několikrát 
jsem četla všechny knížky Karla Maye, kde byl Vinnetou 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, 
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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. 
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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? 



79 
 

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.  
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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. 
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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 
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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? 



83 
 

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 
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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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7. kapitola 

 

Budeme se věnovat konkrétnímu tématu: Změna společenského zřízení, sjednocení národů, 
ras, náboženských organizací. 

To je téma na desítky knih a ne na několik stránek! 

Máš pravdu, ale v této knize budeme každé téma jenom stručně a jednoduše definovat, v 
následujících knihách ho budeme rozebírat podrobněji. Stále se držíme osvědčeného 
opakování a učení ve spirále. 

Začneme u Evropské unie. Česká republika se brzy stane členem EU. Vrátíme se tam, 
kam patříme nejen geografickou polohou, ale i kulturou a způsobem života. Sdružování 
států přináší zlepšení ve všech oblastech života: volný pohyb zboží a pracovních sil 
zlepšuje ekonomický růst, dává lidem větší svobodu, umožňuje každému najít 
nejvhodnější způsob života. Přesto je mnoho lidí, kteří se bojí o ztrátu národní identity, 
samostatnosti, vlastní prosperity v důsledku větší konkurence atd. Tito lidé si 
neuvědomují, že v jednotě je síla, že jediným způsobem, jak zabránit soutěžení o zdroje 
surovin, válkám, je právě sdružování národů do větších a větších celků až nakonec dojde 
k vytvoření jediného „státu“ na Zemi s celosvětovou vládou. Pak bude zajištěna 
bezpečnost všech lidí bez rozdílu rasy, národnosti, náboženského přesvědčení apod. 
Nejde jenom o bezpečnost. I když se nebudou mít nikdy všichni lidé úplně stejně, nebude 
v rámci jednotného zřízení na Zemi docházet k hladomorům, vykořisťování slabších 
silnějšími, problémy budou řešeny mírovou cestou. Netvrdím, že bude snadné 
přesvědčit lidi ve všech světadílech, že jsou si rovni před Bohem, že je všeho dostatek a 
není třeba o nic bojovat. Umím si představit, s jakou neochotou budou přijímat pravdu 
o Bohu lidé, vychovávaní v ortodoxních náboženských skupinách. Přesto si myslím, že 
si většina lidí oddychne a nebude se těmto pozitivním změnám bránit. Neznám mnoho 
lidí, kteří by si přáli války, chudobu a hlad. Odpradávna se lidé snažili plodit děti, 
vychovávat je v lásce, naučit je žít v dostatku a štěstí, vytvářet věci, které jim usnadní 
život. To je evoluce. Naším úkolem je nenarušit tento vývoj náhlou destrukcí, ale 
pokračovat ve zdokonalování života lidí na této planetě. 

Lidé budou určitě rádi, až nebude existovat žádná diskriminace. Na mnoha místech světa 
je postavení žen na úrovni poddaných a méněcenných bytostí. Nemají volební právo, musí 
na veřejnosti zahalovat celou postavu včetně obličeje, nemají právo na vzdělání, jsou 
dokonce mučeny a zabíjeny kvůli nevěře. To vše se navíc děje ve jménu Boha! Ani zvířata 
se nechovají tak krutě ke svým samicím. Jsou země, kde jsou ženy nuceny vydělávat peníze 
pro rodinu prostitucí, jinde pracují v nelidských podmínkách za mizivou mzdu. Pro všechny 
tyto lidi bude doslova zázrak, až se změní jejich způsob života, až pochopí, že Bůh si nepřeje 
jejich strádání a utrpení. 

Mám štěstí, že jsem se narodila v relativně vyspělé zemi, kde i za komunistické vlády 
měly ženy stejná práva jako muži a nikdo nemusel žít v extrémně těžkých podmínkách. 
Nechápala jsem, jak je možné, že na světě je tolik hladovějících a nešťastných lidí. Nikdy 
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jsem se s tímto stavem nesmířila, jen jsem donedávna netušila, že jsem schopna to 
ovlivnit. Mám radost ze spolupráce s tebou na přeměně života lidí na Zemi. 

I já mám radost, že tak úzce komunikujeme a vzájemně se obohacujeme při psaní této 
knihy a šíření našich myšlenek. Zmíním se ještě o rasové nesnášenlivosti. Nejmarkantnější 
je v USA a Jihoafrické republice, kde jsi mimochodem byla. 

Nedávno jsem viděla film o černošské zpěvačce, která i přesto, že byla populární a velmi 
úspěšná, nesměla se koupat v hotelovém bazénu. Byla natolik sebevědomá a odvážná, 
že tento zákaz nerespektovala a smočila ve vodě alespoň nohu. Způsobila obrovský 
rozruch mezi hotelovými hosty a personál musel celý bazén vypustit a dezinfikovat. Děj 
se odehrává v padesátých letech. Dnes je naštěstí situace v USA lepší, i když není ještě 
ideální. Na obranu bělochů uvedu, že rasismus se projevuje i opačně, do některých 
černošských restaurací nemají přístup bílí obyvatelé a jsou fyzicky i slovně napadáni. V 
JAR jsem navštívila Johannesburg. I po pádu apartheidu tam mnoho černochů žije v 
předměstských koloniích v domcích z vlnitého plechu a různých dřevěných a 
papírových krabic, bez vody a elektřiny. Na druhé straně jsem viděla luxusní vilové 
čtvrti, které byly obehnány vysokými zdmi s ostnatým drátem, aby ochránily majetek a 
obyvatele před zloději, kterých je v této zemi protikladů mnoho. Místní obyvatelé nás 
varovali i před agresivitou některých zlodějů, kteří i za bílého dne využijí čekání 
automobilů na křižovatce, přisednou k řidiči se zbraní v ruce a v lepším případě ho 
vyhodí z auta ven a odjedou. I to je důsledek nespravedlivého přístupu k lidem, 
mnohaleté výchovy k rasové nesnášenlivosti a nadřazenosti. 

S rasismem se setkáváš i v České republice. Jak se díváš na soužití s Romy? 

Tuto otázku jsem čekala. O diskriminaci Romů v České republice se píše a mluví nejen v 
místních, ale i v evropských a amerických médiích. Netvrdím, že na informacích o 
utlačování tohoto etnika není něco pravdy. Ale podle mých zkušeností, většina takových 
zpráv je úmyslně zveličena. Už v době vlády komunistů měli Romové u nás vyšší sociální 
dávky a podporu než bílí obyvatelé. Stát jim trpěl devastování přidělených nových bytů 
a bez jakékoli sankce jim po „vybydlení“ takového bytu přidělil zdarma nový. Po pádu 
komunismu se tento nerovný stav změnil, Romové byli a jsou před zákonem rovni 
ostatním obyvatelům. Neustále si stěžují na rasovou diskriminaci, říkají, že nedostanou 
práci, kolem jejich obydlí staví město vysokou zeď (případ z Matiční ulice v Ústí nad 
Labem). Pro jistotu zapomenou uvést, že se jim většinou nechce pracovat a přesto 
dostávají od státu vysoké sociální příspěvky, které velmi často končí v hospodách 
proměněné za alkohol. Zeď byla postavena pouze na výše uvedeném místě ne proto, že 
bílí obyvatelé nesnášejí barevné, ale proto, že Romové v těchto domech žili takovým 
způsobem života, že neustále rušili své okolí hlukem a smradem z odpadků. Nejsem 
rasista. Nevadí mi, jakou barvu pleti má člověk. Každého posuzuji pouze podle toho, jak 
se chová k ostatním. Ani všichni Romové nejsou stejní. Svoboda jednotlivce končí tam, 
kde začíná svoboda toho druhého. Pokud chce někdo žít hlučným způsobem života, ať 
se odstěhuje na samotu. Pokud nechce pracovat, ať se spokojí se sociálními dávkami, 
které rozhodně pokryjí nezbytné potřeby. Nikoho není třeba diskriminovat a utlačovat. 
Na světě je dost místa pro všechny. 
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Líbí se mi, jak jsi vyjádřila svůj postoj k rasám. Až se s tímto názorem ztotožní většina lidí, 
rasismus zmizí jako pára nad hrncem. Jak bys vysvětlila příslušníkům malých národů 
výhody sjednocení, aby neměli obavu o svůj jazyk, kulturní dědictví a zvyky, specifický 
způsob života? 

Všechno záleží na lidech. Žádná demokratická vláda (o jiné se nebavíme) nezakáže 
dodržování starých zvyků a obyčejů, používání jazyka, nenařídí likvidaci historických a 
uměleckých děl, nepřikáže lidem, aby změnili způsob života, který jim vyhovuje. Kdo se 
bojí o identitu národa, nepochopil, že ji vytvářejí lidé. Strach ze sjednocení vyvolávají 
pouze ty skupiny lidí, které profitují z oddělenosti, tedy opět jde jen o peníze. 

Máš opět pravdu. Evropská unie je první krok ke sjednocení národů a ras. Vzniká na území, 
kde žijí technicky vyspělé národy. Jednání státníků o vstupu jednotlivých zemí neprobíhají 
vždy hladce, ale nakonec se vždy dohodnou kompromisní řešení. Umíš si představit 
sjednocovací proces na Blízkém východě? 

Vzhledem k napjaté situaci v této oblasti to nebude úplně jednoduché. Nesnášenlivost 
Židů a Palestinců, živená náboženskými i politickými vůdci, bude zpočátku překážkou 
snah o sjednocení. Je třeba začít u inteligence a pokrokových lidí, vysvětlit jim naše 
myšlenky a udělat z nich další mistry, kteří budou vyhledávat další žáky, zkrátka budou 
šířit lásku prostřednictvím našeho MLML. Vím, že to působí jako zlehčování, ale když to 
neuděláme, nepoznáme výsledek našeho snažení a nikdy nedojdeme k cíli. 

Mám pro tebe dobrou zprávu. I v této oblasti žijí a šíří naše myšlenky vyvolení lidé. 
Nenechal jsem nic náhodě, protože náhody neexistují. Až vyjde naše kniha, dozví se to 
najednou všichni naši spolupracovníci ve všech částech světa. Postupně se s nimi setkáš. 
Někteří přijedou za tebou do České republiky, jiné navštívíš v jejich zemi, abys poznala co 
nejvíce různých kultur, přírodních krás a rozmanitost této nádherné planety. Pak teprve 
začne naplno tvoje práce mesiášky. Nebudou to hodiny strávené u počítače nebo schůzky 
s několika lidmi, kteří ti uvěřili i bez přímých důkazů. Kniha osloví miliony lidí najednou 
během krátké doby, bude podpořena mediální kampaní, semináři a besedami. Už nebudeš 
mít pocit, že je vás málo, že většina lidí pochybuje o výsledku tvého konání. 

I ten malý počet našich příznivců a kolegů stačí na to, abych věděla, že naše práce má 
smysl. Jsem trpělivá, naučila jsme se této vlastnosti během posledních deseti let díky 
podnikání a komunikaci s lidmi. Navíc jsi mě přesvědčil ty svou přítomností, neustálou 
komunikací, podporou, láskou. Nikdy nejsem sama, ani když sedím u počítače a v bytě 
není jiný člověk. Stále tě vnímám, poznám, když mi dodáváš energii, abych byla schopna 
pokračovat v psaní naší knihy, která je dokončena v rekordně krátkém čase – tři měsíce 
od prvního slova, první stránky. 

Ano, ještě nikdo se mnou nenapsal tak rychle knihu. Dokonce na rozdíl od jiných se na 
tvorbě naší knihy podílíš rovným dílem, jsi opravdu spoluautorkou a ne jen písařem. 
Telepatická komunikace při psaní i mimo psaní tě velmi vyčerpává, protože jsi omezena 
hmotným tělem, které není zvyklé na tak intenzivní spolupráci s Bohem a brzy se unaví. 
Energii ti dodávám vždy, když ji potřebuješ. Pokud cítíš větší únavu, je to signál, že máš 
skončit a věnovat se odpočinku v jakékoli podobě. Stačí procházka lesem, spánek, cvičení 
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tibeťanů, občas i sledování televizních pořadů o přírodě, romantických filmů bez násilí, 
zkrátka příjemná činnost. 

Příjemnou činností je i setkání se spřízněnými dušemi – lidmi, kteří vnímají svět a život 
stejně nebo podobně jako já. Každá beseda o Hovorech s Bohem mě obohacuje o nové 
zážitky, utvrzuje mě v přesvědčení, že nejsme sami, kdo chce změnit svět. Moje srdce je 
naplněno štěstím, když poslouchám lidi, kteří díky našim rozhovorům a četbě knih 
zlepšili svůj život, odbourávají strach ze smrti, nepociťují tak bolestivě odchod svých 
blízkých, dokážou s láskou vracet do života své děti závislé na drogách. 

Také mě zaujalo vyprávění Jany Gálové o synovi, který již mnoho let bere drogy a ničí si tak 
své zdraví a hlavně rozum. Donedávna ho rodina odsuzovala, slyšel neustále výčitky, cítil 
nedůvěru. V posledních týdnech se změnil přístup matky k synovi. Mluví s ním klidně, s 
láskou, nezvyšuje hlas, nepoužívá příkazy a zákazy, zkrátka našla k svému synovi cestu. 
Dobrovolně se rozhodl, že nebude pokračovat ve způsobu života, který ho ničí a přihlásil 
se na detoxikaci do léčebny pro drogově závislé. Je to důkaz, že laskavým přístupem 
dokážeme více než arogancí a neústupností. 

V knize Přijímání Boha, která navazuje na Přátelství s Bohem, se zmiňuješ o falešných 
představách lidí o potřebách, neúspěchu, nejednotnosti, nedostatku, požadavcích, 
soudu, odsouzení, podmíněnosti, nadřazenosti a nevědomosti. Jestli jsem to dobře 
pochopila, představy jsou užitečné, pokud si uvědomujeme, že jde pouze o představy. 
Není tedy nic „špatného“ na tom, že nějaké představy máme? Kdybychom žádné neměli, 
nemohli bychom se uvědomit dokonalost svého bytí, tedy života. 

To je ta nejstručnější a nejpřesnější definice existence člověka. Jsem opravdu velmi rád, že 
jsi mě tak dobře pochopila. Uvedu ještě jeden příklad: máš pocit, že nemáš dost peněz na 
jídlo, ošacení, základní potřeby. Myslíš si, že třeba něco udělat, abys peníze získala. Nemusí 
to být zrovna práce, ale třeba sehnat peníze od jiných, půjčit si je. Netvrdím, že máš sedět 
doma a čekat, až se samo něco stane. Máš jen v mysli odbourat strach z nedostatku, máš si 
neustále připomínat, že žádný nedostatek neexistuje. Dokonce i v situaci, kdy ti chybí 
peníze dej někomu ještě chudšímu něco, co máš a on to nemá. Vzpomeň si, už jsi to udělala, 
když jsi darovala Hynkovi biolampu. Nikdy ve svém dosavadním životě jsi neměla 
nedostatek. Pokaždé, když už sis myslela, že nemáš nic, našla jsi způsob, jak situaci vyřešit. 

Máš pravdu. Ale jak mi vysvětlíš, že mnoho lidí umře hlady a nenajde způsob, jak tomu 
zabránit? 

Zabije je jejich vlastní strach. Přestanou si věřit, nechají se ovlivnit jinými, vzdají život. 
Nakonec stejně zjistí, že nezemřeli, jen změnili formu a jejich duše je obohacena o nový 
zážitek. Kdyby se tito lidé, například věčně hladovějící Somálci, domluvili, pochopili by 
podstatu života, našli by jistě způsob, jak si opatřit potravu. Možná by se přestěhovali do 
úrodnějších částí kontinentu, nebo by zúrodnili poušť. Všechno je možné, když si vytvoří 
představu ve své mysli. Už jsme mnohokrát opakovali, že utkvělé myšlenky se zhmotňují. 

Jednodušší a rychlejší cesta záchrany hladovějících je, změnit myšlení lidí ve 
vyspělejších a bohatších státech světa a nejdříve zajistit pomoc ve formě přísunu 
potravin a léků, což se občas děje, a vytvářet podmínky pro místní obyvatele, aby změnili 
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charakter svého bytí, aby mohli vytvářet hodnoty a tím i prostředky pro sebe a své 
rodiny. Možná to zní jako utopie, ale všude na světě se dají vytvořit podmínky pro život 
lidí. Příkladem jsou věčně zamrzlé oblasti blízko obou pólů, nejvyšší pohoří světa 
Himaláje, centrální část pouště Sahara, vyschlé a nehostinné oblasti v Afghánistánu, 
Iráku…… 

Ano, to je ten nejjednodušší způsob záchrany lidstva. Je pravda, že bohaté státy světa občas 
posílají humanitární pomoc hladovějícím, ale tato pomoc velmi často končí v rukou 
překupníků a zlodějů, a i to málo, které dostanou potřební, neřeší otázku jejich přežití. 
Nestačí je pouze nakrmit, ale je třeba je učit „chytat ryby“. Především změnit jejich myšlení. 

Mám zkušenost, že je jednodušší měnit myšlení vzdělaných a inteligentních lidí, nejlépe 
samostatně výdělečně činných, než lidí zvyklých na podřízenost, bez vlastních názorů a 
sebevědomí, starajících se pouze o uspokojení svých základních potřeb. Nechci se 
nikoho dotknout, protože všechny lidi miluji bez rozdílu, jen hledám tu nejschůdnější 
cestu k cíli. Vím, že všichni lidé touží po životě v Ráji. Dříve nebo později pochopí každý, 
že tento Ráj vytváříme tady na Zemi a nečekáme, až ho za nás vybuduje někdo jiný, nebo 
ho dokonce zažijeme až „po smrti“. 

To, co říkáš, je v souladu s principem MLML. Proč něco dělat jednoduše, když to jde složitě? 
Podle této zásady se lidstvo chová už tisíce let, je načase to otočit. Život je krásně 
jednoduchý, plný lásky, dostatku, úspěchu. Každý člověk ho může prožívat podle svých 
představ, stačí jen málo - rozpomenout si. Proto jsem napsal knihy HSB I. – III., PSB, 
Přijímání Boha s Nealem a „HSB: S tebou lásko kvete láska kolem nás“ s tebou. Píšeme je v 
době, kdy už mnoho lidí přemýšlí o změnách v životě, uvědomuje si neudržitelnost 
stávajících pravidel a zvyklostí. Důkazem je i počet prodaných výtisků těchto knih na celém 
světě, vznikající skupiny příznivců nového myšlení, které se zapojí jako první linie do 
našeho MLML. Jsem opravdu rád, že jste mými nejlepšími přáteli, spolupracovníky a 
láskami. Dám vám veškeré informace potřebné k šíření poslání, máte moji ochranu. 

Znovu se mě lidé ptají, proč naše kniha vyjde v Indii brzy po vydání v České republice? 
Vysvětlila jsem důvody, které tě vedou k tomuto rozhodnutí (už jsme o nich mluvili). 
Pochopili je, ale nevěří tomu, že možné vydat tuto knihu v tak krátkém termínu v cizím 
jazyce. 

Se mnou je možné úplně všechno. Jsem přeci všemohoucí Bůh a nic pro mne není překážkou. 
V Indii čeká jeden z našich lidí na tvůj e-mail se zprávou o dokončení rukopisu a vydání 
knihy v češtině. Ví, že to bude kolem 18. 8. 2003. Už připravil podmínky pro vydání knihy v 
anglickém jazyce, kterému rozumí většina Indů díky bývalé koloniální nadvládě Velké 
Británie. Později bude kniha přeložena do dalších jazyků, které se v této zemi plné 
protikladů používají. 

Přiznám se, že i pro mě bude tato skutečnost jistým zadostiučiněním a posílí moji víru v 
tvoji pomoc. 

Já vám můžu pomáhat jenom prostřednictvím vás lidí. Kdyby si v Indii nevzpomněl tento 
úžasný člověk na svůj úkol, nemohl bych s ním domluvit vydání knihy v tak krátkém 
termínu. Kdyby sis nevzpomněla ty, nepsali bychom tuto knihu. Všechno je vaše zásluha. Už 



90 
 

několik tisíc let jsem se snažil s lidmi spolupracovat a usnadňovat jim život, donedávna 
marně. S vámi jsem konečně mohl začít uskutečňovat přeměny, které posunou lidstvo na 
úroveň vyspělých společností. Bude to sice trvat desítky let, ale co je to proti tisícům, které 
jste promarnili životem ve falešných iluzích. 

Je úžasné být právě teď na této planetě. Vždy mě bavilo být někým užitečným, pomáhat 
lidem a zvířatům, komunikovat, cestovat, poznávat. Teď se mi moje přání a představy 
plní. Jsem opravdu šťastná a budu ještě spokojenější, až se k nám připojí další tisíce a 
miliony lidí na světě. Když jsem v takovém příjemném rozpoložení, ráda bych slyšela 
zase nějaký tvůj vtip. 

Rád tě rozesměju. Setkají se dva důchodci na lavičce v parku. Jeden se ptá druhého: Kolik 
let bys chtěl ještě žít? Nevím. Až mě přestane bavit sex, raději umřu. Ty jsi ještě potentní? 
Ne, ale dívám se každý večer dalekohledem do oken protějšího domu na šťastlivce, kteří 
ještě můžou. 

Připomněl jsi mi dotaz našeho kolegy týkající se sexu. Jak se Bože díváš na homosexuály? 

Jako na všechny ostatní lidi. Nejsou méněcenní jenom proto, že se fyzicky milují s osobami 
stejného pohlaví. Nedělají nic, co by omezovalo svobodu jiných lidí. Měli by mít stejná práva 
jako heterosexuálové, tedy i možnost uzavírat sňatky, vlastnit společně majetek a 
vychovávat děti. 

Můj bratr je homosexuál a nikdy mě nepadlo dívat se na něj jinýma očima než na 
druhého bratra, který je podle většiny lidí „normální“. Naštěstí on sám se za svou 
orientaci nestydí a žije spokojeným životem ve společné domácnosti s dlouholetým 
přítelem a jeho maminkou. I naši rodiče jsou velmi tolerantní a mají svého syna stejně 
rádi jako ostatní děti. Právě díky tolerantnosti rodičů, kteří mě důvěřovali natolik, že mi 
nikdy nepřikazovali, co smím a co nesmím dělat, s kým můžu a s kým nemůžu kamarádit, 
v kolik hodin se mám vrátit domů, jsem se chovala tak, abych je nezklamala. I své děti 
tak vychovávám. Dávám jim maximální svobodu a důvěřuji jim, že neudělají nic, čím by 
sobě nebo jiným ublížili. Je to nejlepší způsob přípravy mladého člověka na samostatný 
život. Možná se mnou nebudou někteří lidé souhlasit. Řeknou, že je škoda každé facky, 
která padne vedle. Můžou i kritizovat nevhodné výrazy a „drzé“ odpovědi mého 
dospívajícího syna, ale já jsem přesvědčena, že násilím nic nezmůžu, zato laskavým 
slovem a zájmem o jeho radosti i starosti z něj vychovám vyrovnaného a spokojeného 
člověka. Čas mi dá za pravdu. 

Mnoho rodičů vychovává ze svých dětí neurotiky. Už od útlého věku jim zakazují a 
vyhrožují, vyvolávají v nich strach, dokonce používají tělesné tresty, aby dosáhli svého a 
udrželi si autoritu. Pak se diví, když jejich dospívající potomek jejich autoritu neuznává, 
neposlouchá dobře míněné rady a dělá přesně opak toho, co se od něj očekává a vyžaduje. 
Končí to často útěkem z domova, užíváním drog, trestnou činností. Tento problém vyřeší 
nejen změna myšlení rodičů, jejich láskyplné chování, ale i větší zapojení starší generace 
do výchovy dětí. Moudrost a zkušenosti starších lidí pomůžou při utváření charakteru dětí 
více než různé instituce. Proto i vy budete při budování Ráje u Prahy na soužití všech 
generací pamatovat. Postavíte toto moderní sídliště tak, aby si navzájem nepřekáželi staří 
s mladými a přitom si vzájemně pomáhali při výchově dětí. Senioři se nebudou cítit 
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odstrčení a nepotřební, budou mít ale své soukromí a klid, uspokojí i své zájmy a koníčky. 
Mladší lidé budou mít dost možností zábavy a vyžití, aby se nemuseli denně dívat na 
televizi, která z nich dělá pasivní konzumenty bez vlastní vůle. Jsou rodiny, kde běží „bedna“ 
od rána do noci, členové rodiny spolu téměř nekomunikují a děti mají omezenou slovní 
zásobu. Paradoxem je, že pořady o sexu a nahých lidských tělech jsou dětem zakazovány a 
válečné či akční filmy plné násilí, krve a mrtvol jsou jim přístupné. 

Všechno je tu postaveno na hlavu. Připomíná mi to pohádku o Kocourkově. V této vesnici 
dělali její obyvatelé všechno obráceně. Když stavěli školu, začali nejdříve střechou, pak 
postavili zdi a divili se, proč je uvnitř tma. Jeden chytrák vymyslel, že budou chytat denní 
světlo do pytlů a nosit je dovnitř. Když se ani po dlouhé době nic nedělo, vysekali otvory 
ve zdi. Zní to absurdně, ale copak se lidé nechovají absurdně k sobě a svému okolí? 

Vaším úkolem je naučit všechny „Kocourkovské“, aby se spojili se svou duší a začali se 
nejdříve milovat. Když každý začne u sebe, bude pečovat o své tělo tím, že ho přestane krmit 
škodlivými potravinami, upraví si pitný režim, bude cvičit, odpočívat, nebude si připouštět 
žádné starosti, strach nahradí láskou, změní se život celé společnosti. Individuální vědomí 
se spojí v kolektivní vědomí a to má moc změnit cokoli na světě.
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8. kapitola 

 

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

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

Jak se vyvíjí křesťanství, zvláště jeho nejsilnější Římskokatolická církev? 

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

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

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

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

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

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

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

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

O duševní rozvoj jde především. Úroveň techniky je na Zemi velmi dobrá a není třeba ji 
zdokonalovat rychlejším tempem. Mohlo by pak dojít k jejímu zneužití, protože úroveň 
myšlení zdaleka není na takovém stupni, aby bylo lidstvo v bezpečí před sebou samým. 
Využívejte proto dokonalé techniky k šíření nového myšlení a vyrovnávejte tak deficit, 
který žene tuto civilizaci do záhuby. Právě teď je ta nejvhodnější doba. 
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Trochu mě mrazí v zádech, když poslouchám toto varování. Nechceme přece v lidech 
vyvolávat strach? Máme ještě čas, abychom zvládli náš úkol. Nikoho nemusíme nutit, 
stačí žít v souladu s přírodními zákony, milovat sebe a rozdávat lásku lidem kolem nás. 
Není to nic těžkého ani nepříjemného. Objetí je lepší než odstrčení, polibek je 
příjemnější než facka, laskavé slovo zahřeje více než nadávky. Neznám člověka, který by 
toužil po odstrkování, fackách a nadávkách. Máme společný zájem a ten nás dovede k 
cíli. 

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

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

Jsem rád, že to umíš tak pěkně a srozumitelně vysvětlit. Těším se, až budeš mluvit k tisícům 
lidí na setkáních a milionům lidí prostřednictvím televize. Budu stále s vámi a kdykoli mě 
požádáš, jsem připraven podpořit tvá slova jakýmkoli způsobem, třeba i zázraky. Díky 
vašemu neochvějnému odhodlání nedopustím, aby náš záměr skončil jinak než úspěchem. 
Kromě reformy náboženství a politiky je třeba změnit i další oblasti života lidí. Vrátíme se 
k tématu dlouhověkost. Shrň základní podmínky dlouhověkosti. 
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Toto téma začíná zajímat stále více lidí. Určitě neobjevím Ameriku, protože vše o 
správném způsobu života už bylo napsáno v mnoha publikacích. Jde jen o připomenutí 
dávno známých pravidel: 

1. ke svému hmotnému tělu se chovám tak, abych mu neubližovala a nesnižovala jeho 
funkce 

- jím pouze potraviny bez chemických látek 

- poslouchám své tělo při výběru jídel 

- nejím velké porce v dlouhých intervalech 

- nedržím jednostranné a drastické diety 

- udržuji takovou váhu, která mi vyhovuje a nezpůsobuje zdravotní problémy 

- piji dostatek tekutin, zvláště nesycené vody, ovocné šťávy bez chemických přísad, čaje 

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

- žiji v hygienicky čistém, ale ne antiseptickém prostředí (nic se nemá přehánět) 

- nepřetěžuji své tělo nadměrnou fyzickou zátěží 

- dopřávám si dostatek odpočinku 

- nekouřím tabákové výrobky, neberu halucinogenní látky, nejlépe nepiji alkohol (nebo 
jen malé množství, ne tvrdý) 

- předcházím vzniku nemocí pozitivním myšlením, životě v lásce 

- nemoci léčím pouze přírodními způsoby a prostředky, ne chemickými „léky“ 

2. nechám „promlouvat“ svou duši tak, že 

- „vypnu mozek“ = snažím se na nic nemyslet 

- poslechnu svou intuici = první nápad, který dostanu 

- denně alespoň 15 minut medituji = zavřu oči a „dívám se“ do sebe (v klidném a tichém 
prostředí nebo při příjemné hudbě) 

- vyhledávám příjemné zážitky 

- dobíjím svou energii nejlépe v přírodě nebo vyhledám mistry reiki 

3. trénuji svoji mysl tím, že 

- neustále si připomínám jednotu s Bohem a všemi lidmi a dušemi ve vesmíru 

- nepřipouštím si starosti 

- nemám strach z ničeho = smrti, nedostatku peněz, lásky, …. 

- neznám neúspěch, každý okamžik svého života považuji za cennou zkušenost 

- nenechám se ovlivňovat jinými, mám vlastní názor na všechno 

- neobviňuji nikoho ze svého nepříznivého osudu, protože vím, že můj život je v mých 
rukou 
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- miluji sebe, díky tomu mohu milovat druhé 

- rozdávám vše, co chci mít sama = lásku, peníze, zdraví 

- uvědomuji si, že Bůh mě stvořil jako samostatně tvořící a myslící bytost 

- vím, že každou utkvělou myšlenku dokážu zhmotnit 

- vím, že můj pocit štěstí je stav mé mysli a není ovlivněn chováním a jednáním druhých 

- vím, že láska je svoboda a naopak 

- vím, že nic není jenom špatné nebo dobré 

- vím, že život nemá žádný předem daný smysl, smysl mu dávám já 

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

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

Odpovím nejdříve na druhou otázku. Souvisí to se způsobem života. Lidé natolik ničí 
prostředí, ve kterém žijí, svá těla, která potřebují, že oslabují svůj imunitní systém. I ty jsi 

důkazem toho, že život ve znečištěném městě, které před několika lety ještě patřilo k těm 
nejhorším v republice, oslabil tvoji imunitu natolik, že jsi trpěla mnoho let alergií na travní 
pyly. Vliv na tvůj zdravotní stav měla i havárie jaderné elektrárny v Černobylu, protože 
mrak s radioaktivními látkami postupně přecházel přes větší část Evropy. Naštěstí jsi 
nebyla ozářena tak velkou dávkou, aby vyvolala například rakovinu nebo jinou vážnou 
nemoc, ale každý neměl takové štěstí jako ty. Tehdejší komunistická vláda zatajila dopad 
havárie na zdraví lidí, takže se lidé nedozvěděli, že na následky ozáření onemocněly nebo 
zemřely desítky tisíc obyvatel. Lidé jsou paradoxně oslabováni i nadměrnou konzumací 
léků. Jak jsme už řekli, viry a bacily se neustále zdokonalují a boj lékařů a vědců s nimi 
připomíná soupeření policistů o dokonalejší zabezpečení majetku a zlodějů o urychlení 
překonání bezpečnostních prostředků. Vypadá to jako začarovaný kruh, ze kterého není 
úniku. Řeknu ti tajemství: Na světě nevznikají nové nemoci. Všechny nemoci už tu jsou od 
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počátku. Věda se však vyvíjí a je schopna je identifikovat a rozlišit. Mění se pouze rychlost 
šíření a reakce v důsledku oslabení organismu. Například je všeobecně známo, že 
rakovinné buňky má v sobě každý člověk, ale jen za určitých okolností se přemnoží a 
způsobí vážné onemocnění často končící smrtí. Proto se zhoršujícím se životním 
prostředím, zvětšující se ozónovou dírou, nesprávným způsobem života nevítězí lidé nad 
rakovinou, procento umírajících se spíše zvyšuje a ani dokonalejší léky nedokážou tento 
vývoj změnit k lepšímu. Odpověď na obě otázky je pouze jediná: přestaňte ničit svou 
planetu a tím i svá hmotná těla, žijte v souladu s přírodou a Bohem!!!!!!
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9. kapitola 

 

Zdravý životní styl budeme propagovat nejen slovy ale i skutky v Ráji u Prahy. Půjdeme 
příkladem ostatním. Dokážeme, že ekologické bydlení není dražší než neekologické. 
Ukážeme, že je možné, aby spolu žilo v lásce a vzájemné pomoci více generací, aniž by si 
překážely. Na výchově dětí se nebudou podílet jenom rodiče a škola, ale i starší generace. 
Děti budou mít dost rozmanitých aktivit, aby nemusely trávit téměř veškerý volný čas u 
televizorů a počítačů. Naše satelitní město poskytne pracovní příležitost každému, kdo 
bude chtít pracovat a nikoho nenechá bez základních prostředků. Budeme mít vlastní 
banku, která poskytne úvěr na bydlení a další potřebné věci každému místnímu 
obyvateli bez potvrzení příjmu, protože žádné potvrzení nezaručí pravidelné splácení. 
Půjde o vzájemnou důvěru mezi obyvateli a bankou, protože se všichni budou vzájemně 
znát a každý, kdo poruší jakákoli pravidla, bude mít nepříjemný pocit. Naše banka bude 
připomínat kampeličky, které tak dobře fungovaly před druhou světovou válkou a byly 
díky špatným zákonům a nepoctivým lidem noční můrou po znovuzavedení v druhé 
polovině devadesátých let. Příjmy lidí a firem nebudou utajované ale veřejně známé, 
protože není třeba se stydět za výsledky jakékoli poctivé činnosti. 

Jak si představuješ zásobování, obchod, stravování? Budete preferovat malé maloobchody 
nebo velké hypermarkety a supermarkety? Bude ve vašich prodejnách stejné zboží jako 
jinde? Jak se bude lišit veřejné stravování u vás, zvláště stravování dětí a starých lidí, od 
stravování v ostatních místech republiky? 

Zásobování necháme firmám, které mají dost kontaktů a zkušeností a budou splňovat 
naše představy a požadavky na kvalitu zboží, cenu a servis. U potravin se zaměříme na 
nízký nebo nulový obsah chemických látek. Sortiment se bude měnit v souvislosti s 
poptávkou lidí. Nikomu nebudeme vnucovat, aby se stal vegetariánem. Lidé budou mít 
možnost koupit si cokoli, co budou chtít. Sami časem poznají, co jim dělá dobře a co ne 
a svoje letité návyky postupně změní. U veřejného stravování bude výběr jídel 
dostatečně pestrý, žádné jídlo nebude vyloženě škodlivé. Zvláště děti budeme zvykat na 
zdravá jídla, která budou připravena tak, aby jim chutnala. Chceme, aby se dožily vyššího 
věku než my. Starým lidem budeme dávat dostatek tekutin a jídla budou lehce 
stravitelná a málo kalorická, aby nezatěžovala opotřebovaný organizmus a přitom 
dodávala dostatek energie pro aktivní život. Postavíme jak hypermarket a 
supermarkety, tak maloobchody. Každý způsob prodeje má své výhody a nevýhody. Ve 
velkých nákupních centrech je větší sortiment zboží, většinou nižší ceny a různé akce se 
slevami, tedy pohodlný nákup pod jednou střechou. Nevýhodou je spousta lákadel, která 
způsobí, že nakoupíme více, než potřebujeme a neustále se zadlužujeme. Maloobchod 
poskytuje lepší servis, specializuje se zpravidla na úzký sortiment a zboží je v některých 
případech kvalitnější. Naše nákupní centrum bude především poskytovat možnost 
dalšího vyžití. Když jde nakupovat celá rodina, neznamená to, že tato činnost uspokojuje 
všechny její členy. Budeme pamatovat i na ty, které nákupy nebaví. Můžou si buď 
odpočinout v zimní zahradě u vodotrysků, nebo si zahrají bowling, či si prohlédnou 
nějaký film, poslechnou hudbu atd. Vím, že velké společnosti vlastnící sítě hypermarketů 
se v posledních letech zabývají zpestřením nabídky služeb pro zákazníky a já tuto snahu 
vítám. Zdůrazňuji pouze to, co se mi líbí a co považuji za příjemné a zároveň prospěšné. 
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Ještě nedávno jsem si myslel, že budování obřích nákupních center není v souladu s 
přírodou a zdravým životním stylem. Ty jsi mě přesvědčila, že to lze skloubit dohromady. 
Mnohokrát jsem v našich knihách opakoval, že přes vás poznávám sebe. Teprve když jsem 
s tebou „chodil“ nakupovat do mnoha hypermarketů, uvědomil jsem si, že je to velmi 
příjemný a ekonomicky výhodný způsob opatřování jakéhokoli zboží. Všechno se vyvíjí, 
vyvíjím se i já, měním i své názory. Existuje mnoho druhů zboží, které je lepší prodávat v 
menších obchodech, kde má prodavač více času věnovat se zákazníkovi: hodinky a šperky, 
sportovní náčiní a oděvy, kvalitní oblečení a obuv, zatím zdravá výživa (dokud nebude 
samozřejmostí ve všech obchodech)…… 

Jak se díváš na náš záměr postavit zábavní centrum s akvaparkem, golfovým hřištěm, 
sportovní halou, multimediálním a kulturním centrem, atrakcemi pro děti i dospělé? 
Děláte to, co považujete za příjemné a zábavné pro lidi, vytváříte Ráj na Zemi. Kdyby lidi 
více bavilo kopat díry do země, postavili byste pro ně cvičnou plochu, půjčili jim nářadí a 
nechali je dělat to, co je těší. Většina lidí však dá přednost jiné zábavě, proto postavíte 
centrum, kde najde vyžití, zábavu a odpočinek mnoho obyvatel nejen vašeho městečka ale 
i lidí z celé republiky a ze zahraničí. Aby to neměli tak daleko, budou se postupně budovat 
další podobná centra ve světě. Zábavních parků existuje mnoho, ale tento typ bude lépe 
vyhovovat lidem všech generací a různého zaměření.  

Víš, že jsem chtěla takový park vybudovat už před několika lety, ale nesehnala jsem 
investory, kteří by celý projekt financovali. Zato jsem získala cennou zkušenost, jak si 
dát v budoucnosti pozor na podvodníky a zloděje. Tentokrát budeme mít lepší 
podmínky pro realizaci tohoto náročného záměru. Nebude nás jen hrstka statečných a 
naivních bláznů, budeme obklopeni zkušenými a poctivými lidmi, kteří budou mít stejný 
zájem jako my. Budeme mít a už máme nejlepšího odborníka na budování Ráje – tebe 
Bože. Konečně zhmotníme myšlenku, kterou nosím nejen já ve své hlavě. Bude to důkaz 
toho, že všechno je možné. Je třeba se nevzdávat, nemít strach z velkých snů a cílů, 
protože jenom tak můžeme změnit svůj život k lepšímu. 

A v-vo tom to je…… Celá naše kniha je o odbourávání strachu a šíření lásky. 

Měli bychom ještě mluvit o lásce mezi životními partnery, o sexu, o dospívání, o sexuální 
výchově v rodinách a školách….. 

Počkej, to je mnoho témat najednou a vystačila by na další knihu. 

Co se nevejde sem, bude v dalších dílech naší knihy. Některé věci je třeba stále opakovat 
a mluvit o nich z různých úhlů pohledu. Zeptám se konkrétněji: Jak udržet lásku 
partnera, zvláště v případě, kdy s ním mám děti? Je lepší žít v monogamním manželství 
nebo v komunitě? 

Lidé vyzkoušeli mnoho modelů soužití: v době matriarchátu bylo běžné, že žena měla více 
mužů, kteří se starali o její zabezpečení i fyzické uspokojení, na mnoha místech dodnes 
funguje mnohoženství, které řeší zajištění péče o ženy s nerovným postavením ve 
společnosti. Moderní civilizace dává přednost monogamnímu manželství, avantgardní 
skupiny lidí zkoušejí žít v komunitách. Ani jeden způsob soužití není ideální. Až bude lidstvo 
na vyšším stupni uvědomění, pozná bezpodmínečnou lásku – lásku, která nic nepotřebuje, 
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nic neočekává a nežárlí, pochopí, že není důležité, jestli žiji s jedním nebo více partnery. 
Každý si vybere způsob, který bude vyhovovat jemu i partnerovi či partnerům. Nebude 
třeba stvrzovat tento svazek právním úkonem. Bezpodmínečná láska, která člověka 
nesvazuje, dává mu svobodu, nezpůsobí tolik rozchodů a zklamání, jako láska, kterou cítí 
většina lidí na Zemi. I děti budou vyrůstat v lepší atmosféře plné porozumění a lásky. 

Z toho vyplývá, že bude menší promiskuita a zároveň nikdo nebude žít ve vztahu s 
člověkem, kterého už nemiluje? 

Ano, zjednodušeně řečeno. Především: lidé nebudou od útlého věku deformováni výchovou 
o škodlivosti nebo neslušnosti sexuálního chování, budou tuto přirozenou součást života 
vnímat jako normální, nebudou se schovávat před svými rodiči, když si budou prohlížet 
obrázky nahých a milujících se lidí. Ve školách se bude o sexu besedovat, učitelé budou beze 
studu pouštět videonahrávky a komentovat je. Rodiče nebudou dětem vyprávět, že je 
přinesl čáp nebo vrána, budou chodit do koupelny nazí, aby děti od malička viděly lidské 
tělo v celé jeho kráse. Každý člověk je jedinečný a krásný. Názory na krásu lidského těla 
utvářejí zejména časopisy a jiná média, která představují nahá těla často upravená 
plastickými operacemi, drastickou dietou a vytvářejí vzor, kterého nelze dosáhnout bez 
újmy na psychickém a fyzickém zdraví. Každý člověk má milovat své tělo, ať je jakékoli. Ani 
sebekrásnější tělo nezaručí šťastný partnerský život v lásce. Existuje mnoho příkladů ze 
života slavných modelek, herců a zpěváků, obdivovaných miliony lidí, kteří nemohli najít 
partnera a žili nešťastný život bez lásky. Promiskuitní jsou především lidé, kteří v sexu vidí 
pouze zábavu a fyzickou rozkoš. Každý partner je brzy omrzí, protože vzrušení z nového 
vztahu netrvá věčně a nic jiného neočekávají. Teprve duševní láska dává člověku stále 
novou chuť milovat se se stejným partnerem. I dnes žijí někteří lidé šťastný a bohatý život 
s jediným životním partnerem a nemají potřebu hledat někoho jiného. Lidé jsou různí a to 
platí pro všechny společnosti ve vesmíru, pro každou historickou dobu. Někomu bude 
vyhovovat jeden partner, jinému několik najednou nebo postupně. Důležité je, aby měli 
svobodu volby, nebyli nuceni žít určitým způsobem zákony ani morálkou. 

Krásná představa, kterou změníme ve skutečnost. Miluji svobodu a z vlastní zkušenosti 
vím, že v okamžiku, kdy jsem cítila, že mě partner příliš svazuje, dává najevo své nároky 
na mou osobu, změnil se můj vztah k němu. Vítám tento pohled na partnerství a lásku. 
Není to dogma. Někteří lidé mají jiný názor a je to také dobře. Svoboda je láska a naopak. 

Jak bys shrnula poznatky z partnerského života? I když neexistuje univerzální návod na 
šťastný život s partnerem, každý si jistě vybere alespoň jednu radu, která mu pomůže ke 
zlepšení vztahu. 

Nevím, jestli zrovna já mám právo radit druhým lidem, jak zlepšit vztah s partnerem. 
Ani můj život nebyl vždy příkladný, v očích některých lidí jsem možná byla příliš 
svobodomyslná. Už v dobách, kdy jsem neměla tušení o existenci knih HSB a PSB, jsem 
dávala přednost vlastní spokojenosti a štěstí před striktním dodržováním 
společenských konvencí. Tady jsou moje doporučení: 

1. Při výběru partnera: 

- nechejte působit svoji intuici 
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- neklaďte důraz na fyzický vzhled – stejně se během života změní 

- před první sexuální zkušeností s partnerem s ním mluvte o jeho pohledu na život 

- vnímejte partnera všemi smysly, pokud vám bude cokoli vadit, raději nepokračujte ve 
vztahu, protože později se averze zvětší 

- neslibujte partnerovi věrnost a poslušnost až navěky 

2. Jak si udržet partnera (bez záruky): 

- nesnažte se ho změnit, v budoucnu by vám to vyčetl 

- milujte ho pro to, kým je a ne proto, co vám poskytuje 

- nic mu nezakazujte, nekontrolujte ho, dejte mu maximální svobodu 

- nevyžadujte, aby s vámi trávil veškerý volný čas 

- společné aktivity dohodněte předem tak, aby vyhovovaly oběma 

- povinnosti vyplývající z chodu domácnosti a rodiny si rozdělte tak, aby nikdo neměl 
pocit zneužívání 

- mluvte otevřeně o sexu, nestyďte se říci, co vám dělá dobře a co ne 

- dbejte o svůj vzhled 

- netrvejte na společné ložnici (předejdete mnoha nepříjemným pocitům, váš sexuální 
život bude méně stereotypní) 

- překvapte občas partnera milým dárkem, sváteční večeří či zajímavým programem (i 
mimo narozeniny, svátky a výročí) 

3. Jak řešit krizi v partnerském vztahu: 

a) v případě nevěry partnera: 

- nejednejte v afektu 

- nedávejte ultimáta typu: buď on/a nebo já 

- ptejte se na to, čím vašeho partnera zaujal/a jeho nový milenec/ milenka 

- jde-li jen o potřebu sexu, nechejte všemu volný průběh, čas hraje ve váš prospěch 

- máte-li chuť, najděte si také sexuálního partnera (ne za každou cenu) 

- nerozbíjejte vztah jenom kvůli nevěře partnera, příště můžete dopadnout stejně, 
protože málokdo odolá pokušení navázat nový vztah, lidé nejsou stvořeni pro život 
s jediným partnerem (existují výjimky) 

b) v případě vaší nevěry: 

- zvažte všechna pro a proti udržení vztahu s původním partnerem 

- řekněte mu o vašem novém vztahu a dejte mu šanci, aby se rozhodl, jestli chce s vámi 
dále žít 

- nelžete mu, v budoucnu vám nebude nikdy věřit a ztráta důvěry vede ke ztrátě lásky 

c) v případě vzájemného odcizení a ztráty společných zájmů 
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- nesnažte se o udržení vztahu za každou cenu, např. kvůli dětem, majetku atd., budete 
nešťastní a nikomu nepomůžete 

- v klidu si promluvte o vašem vztahu, nedejte na rady přátel a psychologů, nikdo nevidí 
lépe do vaší duše než vy, jde tu především o váš život 

- smiřte se s faktem, že každý člověk se vyvíjí a mění se i váš vzájemný vztah (v momentu, 
kdy si nemáte co dát, je lepší se rozejít a zůstat přáteli, než spolu žít s pocitem křivdy a 
v nelásce) 

V knihách HSB jsem si přečetla, že člověk je schopen milovat (sexuálně) i více partnerů 
najednou, aniž by chtěl někomu ubližovat. V dnešní civilizované společnosti je takový 
způsob života považován za nemorální a odsouzeníhodný. Patřím mezi zastánce 
svobody i v partnerském soužití a podporuji nový model manželství, kde půjde o 
dobrovolné soužití dvou milujících se lidí založené na rovnoprávnosti a neomezované 
nesmyslnými sliby věrnosti. 

Opět za jedna s hvězdičkou. Vidím, že ses v životě poučila a přišla jsi na to, že láska je 
svoboda a svoboda je láska. Ty nejjednodušší věci bývají zpravidla chápány nejpomaleji. 
Až se lidé začnou řídit těmito pravidly v partnerském soužití, ubude nešťastných 
manželství, zbytečných sebevražd kvůli ztrátě lásky, nenaplněných životních cílů. Šťastný 
člověk totiž snáze dosahuje jakýchkoli cílů. 

Myslím, že spousta lidí je nešťastných i proto, že nevěří v nesmrtelnost duše. Lidé, kteří 
se ocitli v blízkosti „smrti“ a prožili odpoutání svojí duše od hmotného těla, mají úplně 
změněný pohled na život. Chovají se k ostatním lidem uctivěji, mají jiný žebříček hodnot. 
Nehoní se za majetkem a penězi, váží si zdraví a lásky. 

Tato skutečnost vypadá na první pohled nelogicky. Lidé, kteří vědí o nesmrtelnosti duše, se 
lépe starají o své hmotné tělo, než lidé, kteří si myslí, že se zánikem jejich těla skončí celý 
jejich život. Málokdo věří i tomu, že lidské tělo je za ideálních podmínek schopno žít věčně. 

Je možné takové ideální podmínky zajistit tady na Zemi? Nebylo by jednodušší nechat 
všemu volný průběh, zlikvidovat tuto planetu a začít od nuly někde jinde? 

Naštěstí vím, že to tak nemyslíš a ptáš se ze zvědavosti a kvůli ostatním lidem. Moji 
odpověď znáš. Bylo by nesmyslné zničit tisíce let budovanou společnost na Zemi, 
nenávratně změnit tvář planety. Stačí tak málo: přesvědčit lidi o jejich moci cokoli ovlivnit, 
vyvolat v nich touhu žít v lásce a pravdě. Stále opakujeme stejná slova, protože i to má svůj 
význam. Lidé časem uvěří tomu, co slyší opakovaně. Slovo může na lidskou mysl působit 
jako lék. Zbaví ji strachu a negativních myšlenek. Šíří se jako lavina bez omezení. Díky 
moderní technice překoná rychlostí světla moře i oceány, dostane se i do nejzapadlejších 
vesniček a samot. Na každé planetě lze vytvořit takové podmínky pro život, aby 
nedocházelo k předčasnému umírání těla. Nestane se to naráz, jde o evoluční proces. Když 
začneme už nyní, projeví se viditelné výsledky v podobě prodloužení průměrného lidského 
věku řádově o desítky let za 25 let, tedy za jednu generaci. Zní to možná jako utopie, ale 
Země není první planeta, která prochází očistnými změnami. Vycházím z konkrétních 
zkušeností, ze statistiky vesmíru. V nejvyspělejších společnostech se lidé dožívají tisíce i 
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patnácti set pozemských let, netrpí vážnými nemocemi, neexistují u nich nevyléčitelné a 
smrtelné nemoci. 

Vrátím se ještě k otázce individuálního vědomí. Je pravda, že jsme tvojí součástí, ale 
zároveň se projevujeme jako oddělené bytosti – individuality. Když žijeme ve hmotném 
těle, uvědomujeme si svoji individualitu intenzivněji, než v nehmotné podobě. Po „smrti“ 
si vzpomeneme na jednotu s tebou a se všemi dušemi ve vesmíru, známe své minulé 
životy. Do jaké míry je naše individuální vědomí ovlivněno jednotlivými konkrétními 
životy ve hmotě? 

Velmi. Když opustíte hmotné tělo, stále jste to vy. To znamená, že máte určitý způsob 
chování, udržujete citové vztahy s dušemi, se kterými jste byli v kontaktu během všech 
minulých životů. 

To mi není jasné. Jednou jsem třeba byla žena, jindy muž. Moje povaha také nebyla vždy 
stejná. To by odporovalo tvé informaci, že přes nás poznáváš sebe a že máme vyzkoušet 
různé aspekty života. Jak je to ve skutečnosti? Mám povahu člověka z posledního života, 
nebo jde o sloučení všech dosavadních povah? 

Je to ještě trochu složitější. Zpočátku převládá povaha z posledního života, postupně se 
všechny prolínají. Pohlaví nehraje žádnou roli. Nejsilnějším pocitem každé duše – i té, která 
během života ve hmotě páchala ty nejhorší zločiny, je láska. Je všudypřítomná. Jak už dobře 
víš, vesmír netřídí duše na špatné a dobré. Vesmír je nekonečně velká databanka, kde se 
„zapíše“ každý čin, každá myšlenka. Rčení: „Nic nového pod Sluncem“ je pravdivé a dalo by 
se rozšířit na „nic nového ve vesmíru“. 

Teď v tom mám guláš. Na jedné straně říkáš, že se stále všichni vyvíjíme, včetně tebe, 
stvořitele vesmíru, na druhé straně vše, co prožíváme, tady už bylo. 

Na to mám odpověď, kterou jsi už určitě četla v HSB a slyšela ode mne. To je boží 
dichotomie. Souvisí to se skutečností, že ve vesmíru čas neexistuje, kdežto na Zemi a jiných 
planetách existuje. Ty tomu v podstatě rozumíš, ale nechceš si to připustit. 

Máš pravdu. Teorii ovládám velmi dobře, možná výborně, ale praxe je občas jiná. Jsem 
jako každý člověk omezena hmotou. Stává se mi, že moje pocity, chování a jednání jsou 
v rozporu s mým vědomím. Dokážu naprosto přesně vysvětlit, co bych měla cítit, jak 
bych se měla chovat, co bych měla říkat, ale skutečnost je jiná. Naštěstí tento rozpor 
netrvá dlouho a brzy se vzpamatuji a moje mysl se dostane do souladu s duší. Uvedu 
konkrétní příklad: 

Leasingová společnost mi odebrala auto kvůli nezaplacení tří měsíčních splátek. Dala mi 
10 dní na zaplacení dluhu navýšeného o penále a náklady na odvoz, jinak o auto, které 
nutně potřebuji, definitivně přijdu. Věděla jsem, že vše dobře dopadne, Bůh se mnou 
mluvil a uklidňoval mě, ale já jsem přesto cítila velkou bolest, bylo mi smutno, vnímala 
jsem pouze samotu, křivdu a žal. I lidé kolem mne se mi svěřují, že mají stejný problém. 
Vědí jak a co mají dělat, ale nedělají to. To je problém celého lidstva. Každý člověk ví, co 
škodí jeho zdraví, ale dělá přesně to, co mu ubližuje. Až se lidstvo začne chovat v souladu 
se svým vědomím, máme vyhráno. Nebudou existovat cigarety, halucinogenní látky, 
chemické léky a potraviny, škodlivé výfukové plyny, zbraně hromadného ničení apod. 
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Pěkně jsi shrnula základní problém lidstva. Naučíme lidi naslouchat své duši. Nejlepší bude, 
když zorganizuješ se svými spolupracovníky MLML semináře na téma: Jak naslouchat své 
duši. Usnadní to naši další práci, bude daleko jednodušší šířit nové myšlení a lásku. 

Čím více vím o lásce, tím více si uvědomuji, jak málo je jí mezi námi a jak je křehká a 
zranitelná. Pominu to, že cítit bezpodmínečnou lásku je ideál, kterého člověk dosáhne 
jen zřídka. Budu se věnovat lásce v nejširším slova smyslu. Lásce, kterou cítíme k sobě, 
svým dětem, rodičům, přátelům, kolegům, lidem neznámým, ke svému městu či vesnici, 
národu, státu, celé Zemi, ke zvířatům, přírodě a vesmíru. Teprve s přečtením knihy 
Přátelství s Bohem jsem pocítila příval všeobjímající lásky a odpustila jsem všem, kdo 
mi v životě ublížili. Pochopila jsem jednotu všech duší ve vesmíru s Bohem, uvědomila 
jsem si, že i jedinec může ovlivnit dějiny. Proto jsem začala spolupracovat s Bohem na 
záchraně lidstva, aby se neopakovalo vyhlazení vyspělé civilizace. On je můj sponzor a 
já jeho první linie. Neale, Nancy a stovky dalších proroků a učitelů nového myšlení s 
námi vytvoří multilevel marketing lásky, který se bude nezadržitelně šířit po celém 
světě a otevře lidem nejen oči ale i duši a oni si vzpomenou, kým jsou. Přestanou si 
ubližovat, budou se milovat a postupně změní všechny součásti života na této krásné a 
jedinečné planetě. Děkuji ti, Bože, že jsi se mnou vedl tento rozhovor. Těším se na další 
spolupráci s tebou nejen při psaní dalších dílů této knihy, ale i v životě. Každý den s tebou 
je bohatý na zážitky, cítím v sobě čím dál větší sílu vést lidi ke společnému cíli – životu v 
pravdě a lásce. 

Janičko, moje mesiáško a mluvčí. Jsem šťasten, že jsi přijala tento náročný úkol a vzala jsi 
osud Země do svých rukou. Naštěstí nejsi sama, máš kolem sebe spoustu schopných lidí. 
Miluji tě a jsem stále s tebou. Díky tobě se i já, Bůh všemohoucí a stvořitel vesmíru, vyvíjím 
a poznávám, dokonce měním i své názory na konkrétní věci.
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ZÁVĚREM 

 

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 
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- 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. 
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