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            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. 

           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, 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
- 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
- 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 patnáctiset
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. 

        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. 


