

I. ROZHOVORY  S  POUČENÍM
OD  MÝCH  PŘÁTEL  Z  VESMÍRU




Motto:

„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete 
se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat
a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. ...“

                                               „Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“
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 Ivo A. Benda                                                                                 Červenec 1997
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PROSBA STVOŘITELE NAŠEHO A PŘÁTELE Z VESMÍRU
O KONTAKT V TV


































ABYCHOM UMOŽNILI VYSTOUPIT NAŠIM PŘÁTELŮM Z VESMÍRU – AŠTAROVI ŠERANOVI A DALŠÍM VESMÍRNÝM LIDEM PLNÝM LÁSKY V NAŠÍ TELEVIZI, JE POTŘEBA, ABY PRO TO MEDITOVALO HODNĚ LIDÍ VE STEJNOU DOBU. PROTO BUDEME MEDITOVAT A PROSIT S LÁSKOU A POKOROU STVOŘITELE NAŠEHO MILOVANÉHO A NAŠE MILÉ VESMÍRNÉ LIDI, ABY VYSTOUPILI NA VŠECH PROGRAMECH TELEVIZE V ZEMÍCH ČESKÝCH V NEDĚLI VE 22:00 HODIN.
TUTO PROSBU BUDEME VYSÍLAT KAŽDOU NEDĚLI VE 22:00 HODIN MINIM. 10 MINUT.

Viz graf „Počty proseb“ v obrazové příloze.


Motto:   Komunikace s mírumilovnými mimozemšťany             
                             v českých zemích jsou v plném proudu ...                    

                                                                                            S láskou,  Ivo Benda.             


                                                                                            
                          Věnováno  s láskou všem  mírumilovným lidem této země                         
                          české  a našim přátelům  z Vesmíru a Stvořiteli našemu,
                                                    které tolik miluji.


                                                     Vážený čtenáři,


byl jsem pověřen společně s paní Miloslavou Drskovou našimi mimozemskými přáteli, převážně z Plejád, ale i odjinud (planety Erra, Tasiila, Riddh, Zetor, Ajacit aj.), abych uveřejnil tyto „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“, což dělám rád a s láskou. 

Již od dětství jsem toužil po lidech z Vesmíru, a nyní se mi tato touha podařila realizovat, nyní v podobě této knihy.

Chtěl bych Vás ujistit, že tyto civilizace, které s námi rozmlouvají jsou nesmírně mírumilovné bytosti, vzhledem jsou v naprosté většině podobné nám a reprezentují součást obrovského společenství dalších civilizací v celém Vesmíru. Jsou našimi staršími bratry a např. s Plejáďany máme částečně společné předky, ale i s jinými inteligencemi.

Jen v naší Galaxii je okolo 2 000 000 těchto civilizací. Vedení naší Galaxie se nachází v souhvězdí Vodnáře a je reprezentováno VYSOKOU RADOU v PETALE. Zde je nejstarším členem GORLOJ.

Je důležité, aby lidé naší malé, ale duchovně téměř nejvyspělejší země na naší planetě Zemi, měli možnost se právě v tuto chvíli dozvědět o těchto civilizacích, které s námi chtějí navázat kontakt ve velkém měřítku a současně chtějí varovat všechny mírumilovné lidi, kteří o to stojí, před obrovským nebezpečí ze strany Sil temna. Jsou to tito darebové, kteří v USA a dalších západních státech provádí masové únosy lidí,  nyní po zavedení této jejich literatury se chystají o totéž i zde v této malé zemi, a to v masovém měřítku.

Ti lidé, kteří budou seznámeni s těmito poučeními (viz příloha), se mohou mnohem snadněji orientovat v tomto nepřehledném světě plném zla. Naše planeta Země včetně naší malé země české je ve velkém nebezpečí.

Naše knihy (kromě knih UFO:KONTAKTY, UFO: A PŘECE LÉTAJÍ ...) a články v Magazínu 2000 sice mnohým pootevřely trochu oči, ale jen velmi málo. Tím, jak vidí obrázky těch darebů s velkýma černýma očima a čtou články o zříceních a únosech, nevědomky vysílají množství těchto myšlenkových impulsů do celého Vesmíru, a tím masivně přitahují další tyto darebáky s těmito zlými úmysly na sebe, což zabezpečuje ezoterický zákon platící v celém Vesmíru, že stejné přitahuje stejné !!!
Proto Vám přikládám do vaší knihovny tyto „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“ tak, aby měli naši lidé, které tito mimozemšťané Sil světla tolik milují, možnost se s nimi seznámit a později navázat telepatické a dále i osobní kontakty. 
                                                    
Vše, co je zde uvedeno v přílohách je odsouhlaseno (korigováno) našimi přáteli z Vesmíru. Vše, co zde děláme i toto, každé slovo, moje i vaše pohledy, je tisíckrát sledováno a zaznamenáváno, to si buďte jist !  Sledují nás milióny civilizací ve Vesmíru, vše co děláme. Je to jednak nezbytné z důvodu, že tu děláme pěkný mazec, zároveň se na mnohých našich činech poučují, nebo také baví. Přebírají naši kvalitní českou hudbu, a to nejen klasickou, ale také z období „socialismu“, naše humorné scénky, literaturu (např. Babička od Boženy Němcové je vysoce ceněna) a naše pohádky, které dávají a sledovat svým dětem !

Současné období kapitalismu v Čechách hodnotí jako kroky zpátky. Tím ale neříkají, že „socialismus“ byl v pořádku.

Ještě bych Vás chtěl upozornit, že první oficiální nabídka k nastolení nového řádu od těchto Sil světla se uskutečnila v USA  20.2.1954 na základně Muroc AFB (dnes Edwards AFB) a to mimozemšťany z pěti lodí z planety EISA od hvězdy Betegueze v Orionu prezidentu Eisenhoverovi. Byli odmítnuti.

Vy, milí lidé, kteří nechápete, proč tyto pravdivé informace nechtějí nezkresleně uvést sdělovací prostředky a nakladatelství, se nedivte. Je tomu tak proto, že naše planeta Země byla a je 300 000 let pod vlivem Sil temna. Díky začátku věku Vodnáře (vstup planety Země a Sluneční soustavy do fotonového pásu Galaxie) je naše prostředí zaplavováno množstvím jemnovibrační energie z Centrálního slunce ve středu naší Galaxie. Samotné naše Sluneční těleso s korónou se vnořuje do fotonového pásu od začátku roku 1998 do roku 2001. A v tomto prostředí máme jedinečnou možnost se vyvléci z vlivu Sil temna (jejich myšlenkových impulsů, které jsou nízkovibrační), můžeme se změnit z loutek na opravdové svobodné Vesmírné lidi, kterým je dovoleno volně cestovat po Vesmíru, poznávat množství jiných mírumilovných bytostí a pracovat pro Stvořitele našeho. Neboť Síly temna nám přes náboženství a jiné informační kanály stále vnucovaly myšlenku, že našimi stvořiteli jsou oni, ale tak to opravdu není, neboť oni jen zapomněli, kdo stvořil je (proto jsou Silami temna, neboť Stvořitel je láska, a oni jednají a chovají se právě opačně).

Proto, milí lidé, já, Ivo Benda vás vyzývám, přestaňte býti loutkami a buďte opravdovými lidmi tak, jak vás stvořil náš milovaný Stvořitel. 

Existuje mnoho vesmírů, každý tento vesmír má svého stvořitele, a nad nimi existuje ještě Stvořitel prvotní, Stvořitel nejvyšší, Bůh - Duch.

Stvořitel tvoří Vesmír proto, aby vytvořil bytosti, které budou mít tytéž schopnosti jako on a kteří budou v budoucnu tvořit své vlastní Vesmíry. Nejlepší cestou je obrátit se do sebe, neboť každý člověk je jedním vesmírem, a součástí Stvořitele našeho. Každý člověk má uvnitř sebe obrovské množství informací, mnohem víc, než si dovede kdokoliv představit. Multidimenzionální bytosti MDB (je jich 12 včetně nás) mají své informační kanály (šroubovice DNA v buňkách lidských těl a čakry) uvnitř sebe, a my jsme 3. MDB. Ostatní MDB touží velice po spojení s námi, a proto každý člověk je oslovován svými MDB, a tak nečekejte a navazujte spojení. Toto je také účel těchto „Rozhovorů“, stačí splnit určité podmínky - viz příloha i text sám.

K samotné knize:

Kniha vychází v době, kdy část sdělení již přečetlo k 6.7.1998  950 miliónů lidí, z toho 3,6 miliónu lidí v českých zemích. K tomuto datu komunikuje v českých zemích 670 000 lidí s Vesmírnými lidmi. Kniha se šířila v podobě samizdatu jednostránkovým kopírováním listů formátu A4 ve 3 dílech. Tato kniha umožňuje navázat takto spojení s Vesmírnými lidmi už proto, že pouhým čtením knihy je čtenář sledován Vesmírnými lidmi a jsou na něj vysílány energie lásky. Pomocí přečtení knihy si čtenář vždy více či méně zvýší vibrační úroveň těla duchovního a fyzického, a tím přispívá k vytváření jemnovibračního pole lásky na planetě Zemi. Pouhým vysláním myšlenky může čtenář pozdravit Vesmírné přátele, pohladit je, nebo jim sdělit své názory. V případě že splní podmínky spojení (viz dále), s tužkou a s papírem může zaznamenat sdělení (je vhodné si zaznamenat místo, datum a čas), a po zapsání sdělení jej takto přečíst. Bez tužky lze také komunikovat. 

Tento druh literatury je u nás publikován poprvé, kniha je převážně tvořena originálními ověřovanými sděleními ve skupině lidí rozmístěných po celých zemích českých. Aby byla maximálně zachována originalita sdělení a minimální zkreslení informace (vzniká vysláním a příjmem obou bytostí), nejsou prováděny žádné korekce textu v přijatých sděleních !

V knihovnách bude pravděpodobně zařazena pod oddělení UFO literatury, i když si zaslouží samostatné oddělení, neboť toto není UFO (neidentifikované létající objekty - materiální), ale jsou to cítící vesmírné bytosti - CVB.

Sdělení jsou přepisy z originálů, za které ručím já, Ing. Ivo A. Benda.


Na závěr, je třeba hodně milovat, šířit lásku, aby bylo možno postoupit do vyšších světů, žádná materiální technika k tomu nepomůže, to je jeden z triků černých triček.

Po té se nám otevřou obrovské možnosti ve Vesmíru, spolupráce a soužití s mírumilovnými civilizacemi, obrovské možnosti poznání, proti kterému je pozemský život jen žití ve tmě a nevědomosti. Člověk sám je „nejlepší přístroj“ řečeno omezenou materiální mluvou, je to Vesmír sám v sobě, a právě láskou a pokorou ke Stvořiteli lze sama sebe povýšit na vyšší úroveň bytí, kde člověk bude skutečně svobodný, a to jak v cítění a myšlení, tak ve svobodě poznání a pohybu ve Vesmíru samém. Vesmírní lidé se nachází v nás, jsou to naše MDB, čili není nutno je hledat daleko ve Vesmíru. Věřím, že čtenář vycítí tyto bytosti pokud se bude takto snažit, a sám s nimi naváže komunikaci tak, jako já sám. Vždy mám velkou radost když cítím Vesmírné přátele v sobě, když mi pomáhají v životních situacích, které se člověku v životě odvíjí.

Ke komunikaci není třeba žádných peněz, žádné překlady z cizího jazyka, pro osobní setkání není nutné povolení z úřadů. Jediné co je třeba je upřímná touha, láska a pokora, klidný spořádaný život.

Děkuji za pochopení a jsem s láskou, 

                                                                                                   Ing.  IVO  A.  B E N D A.
Zpracování, návrh a úprava textu, Ing. Ivo A. Benda.

27. srpna 1998. České země, Evropa, planeta Země, 4. sektor = Bela, Vesmír.             Vydání 1.

Poznámka: Tyto rozhovory jsou živé, a tak každé 2-3 dny přibývá 1 sdělení.

PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI

www.vesmirni-lide.cz  Sdělení 1603.                                        Zpracoval: Ivo A. Benda 26.2.1998. 

Motto:   Komunikace s mírumilovnými mimozemšťany
v českých zemích jsou v plném proudu ...

Věnováno s láskou všem mírumilovným lidem této země české a našim přátelům z Vesmíru.

Vážený čtenáři,

Nyní vám uvádím podmínky spojení s přáteli z Vesmíru a se Stvořitelem naším. Tyto podmínky jsou uvedeny v textu “Rozhovorů”, a zde je jen souhrnně uvádím. Vy, kteří máte příliš materialistické myšlení, a máte potlačen cit, zaměřte se na odstranění těchto bariér.
Tyto podmínky jsou vlastně i podmínkami dodržování Kosmických zákonů Stvořitele našeho, a díky nim si zvýšíte a stabilizujete svoji vibrační - duchovní úroveň.

1. Žít láskyplným, harmonickým a duchovně - citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého Stvořitele Prvotního všeho a všech, svého Ducha i své fyzické tělo, tím také milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí. Nepít nadměrně alkohol, nejlépe vůbec, kuřáci omezit cigarety, nejlépe vůbec. Odpustit bližním a sobě.

2. Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí.

3. Milovat všechna ostatní Stvoření, “živá” i “neživá”, tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí nežli my sami.

4. Omezit pojídání masa na minimum, nejlépe vůbec.

5. Zlikvidovat - zničit negativní literaturu, tj. knihy a časopisy o válkách, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO - únosy, zřícení lodí apod.) – zářiče hrubovibračních energií.

6. Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy, je dobré ignorovat politiku, neboť je plná hrubých vibrací.

7. Nemít přebytečný majetek (2 a více domů pro sebe, 2 a více auta pro sebe .... atp.).

8. Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností.

9. Pracovat alespoň minimálně pro lidi ve věci šíření informací o Přátelích z Vesmíru, a to mírným, nevnucujícím postupem.

10. Neubližovat jiným stvořením.

Při vlastním oslovení lze postupovat takto:

“Drahý Stvořiteli Prvotní, mnou milovaný, prosím o spojení  - s Tebou” (snadnější spojení)
- s mými přáteli z Vesmíru, s Aštarem, Ptaahem, ...”

Při tom je nutné mít ty nejčistší myšlenky a lásku v srdci, v ruce tužku a připraven papír a při psaní vysílat jen lásku a nevkládat své myšlenky a zvláště ne pochybnosti. Nejlépe komunikace probíhá přes 4. – srdeční čakru (“v duchu”, není slyšitelný hlas), která jako otevřená slouží jako filtr před negativními entitami, nebo přes 7. čakru (slyšitelný hlas), zde mohou být obě strany, tj. i negativní entity – náročnější na intuici !  Hodně radosti, poučení a krásných zážitků při budování přátelství s Vesmírnými lidmi  !



                                     

ODPOUŠTĚNÍ



JEN BŮH (STVOŘITEL) MÁ TU MOC HODNOTIT NEBO ODPOUŠTĚT NÁM, LIDSKÝM BYTOSTEM.

MY LIDÉ SE ODDÁVÁME ILUZÍM, ŽE MŮŽEME NAHRADIT BOHA PŘI POSUZOVÁNÍ MOTIVU A CHOVÁNÍ DRUHÝCH.

JEDINÝ ČLOVĚK, KTERÉHO MÁM PRÁVO SOUDIT NEBO MU ODPOUŠTĚT, JSEM JÁ SÁM.

TO NEJLEPŠÍ, CO MOHU UDĚLAT S JINÝMI LIDMI, JE BRÁT JE PŘESNĚ TAKOVÉ, JACÍ JSOU.
NEBOŤ ONI DĚLAJÍ JEN TO, CO UMÍ.



V psychologických, náboženských a v metafyzických kruzích se „Odpouštění“ stalo choulostivým tématem. Nebo jinak řečeno: „Je jednodušší odpustit, než se člověku postavit tváří v tvář.“

Mnozí lidé jsou nadšeni možností, že odpuštění je zbaví břemene minulého zneužití a bolesti, a z celého srdce se snaží sami sobě potvrdit, že jsou dokonalejší než ti, co se mýlí víc než oni. Seberou všechnu svou odvahu, aby obřadně odpustili těm, o nichž jsou přesvědčeni, že jim ublížili.

Funguje to ?  Ukončí se cyklus ?  Odvrátí tento způsob omlouvání sebe sama příliv minulého zneužívání a bolesti ?

U většiny lidí, oddávajících se tomuto „nalepování leukoplasti“ na zahojení životních ran, to … řekněme, snad funguje, alespoň na chvilku.

Ale odstraní to emociální účinky vzpomínek na stresové situace, které „pocit potřeby“ odpouštět podceňují ?  Ne, neodstraní. Tlející uhlíky jsou stále připraveny zapálit plameny zahanbování a obviňování sebe i druhých.

K čemu vlastně mezitím, co se zdá, že mám odpuštění poskytuje v daném momentě úlevu, dojde, pokud se vrátí tentýž hněv, strach a pocit odloučení, aby nás pronásledoval se stejnými otázkami ?

Proč „to“ fungovalo ?  Proč dál zápasíme se stále se opakujícími pocity ? A nefunguje-li odpouštění, co potom funguje ?

Při odpouštění se může zdát, že cosi v dané chvíli skončilo, ale dokud neodblokujeme vzpomínky, jež zavinily zmíněné záporné pocity, jsme jim dál vydáváni na milost a nemilost.

A … existuje nějaká alternativa odpouštění jiným těch jejich hříchů, kterých se dopustili vůči nám ?


                              ODPUSŤ SOBĚ SAMÉMU


První možnost začíná léčbou sebe samého – odpusť si.  Co a proč ?  Odpověď je velice prostá a mimořádně spolehlivá. Pro mnohé to však může znamenat něco úplně nového.

Ty jsi ten, kdo cítí bolest, a/nebo se stydí. Ty jsi ten, kdo pokračuje ve svých nežádoucích (záporných) emocích a reakcích.

Neonemocněl jsi už ze svého trápení ?  Je tvoje, ne ? Ty jsi člověk s „problémem“, protože ty to pociťuješ jako problém. A jen ty s tím můžeš něco udělat.


ODPUSŤ SI, že ses dopustil, aby toto negativní působení pokračovalo.

ODPUSŤ SI, že ses stejně, jako ses TRESTAL a MSTIL sám sobě, mstil jiným a zahanboval, obviňoval a trestal ty, kteří tě zneužili.

ODPUSŤ SI, že jsi zneužívání využíval k OMLUVĚ promarnění velké části svého života neúspěchem a pochybováním o sobě samém.

ODPUSŤ SI, nedostatek uvědomělosti a ochotu lhát sám sobě, což způsobilo tvou přístupnost k zneužívání, kterým jsi trpěl.

ODPUSŤ SI, že jsi sám sobě udělil status svatosti za ctnost utrpení.

ODPUSŤ SI, že jsi zapomněl na svou vlastní MOC.

ODPUSŤ SI, že ses zřekl vlastní moci a přenechal ji jiným !

ODPUSŤ SI, předpoklad, že odpuštění změní k lepšímu každého, jen tebe ne.

ODPUSŤ SI, že hodnotíš životy druhých lidí, ale ne svůj vlastní.

ODPUSŤ SI, že sis udělil status oběti.


Skutečným problémem je, že k zneužití, které sis vytrpěl, nemohlo dojít bez tvé účasti. Toto zneužívání může pokračovat pouze se souhlasem oběti (ať už ochotným či neochotným).

Konec konců, jakmile přijde na „Zneužívání“, všichni jsme se prohřešili. Díváme-li se na věc objektivně, všichni jsme vinni ze zneužívání.


Toto je malá část práce na sebe samém, která je nutná k tomu, abychom co nejlépe pochopili a procítili obsah knihy, kterou právě v ruce držíte. Tento obor, který vám mohu doporučit je KINEZIOLOGIE, tj JEDNOTNÝ MOZEK. Až sami začneme na sobě pracovat (a ne na materiálu jako dosud), a budeme mít určité výsledky, pak nám bude dovoleno naším Stvořitelem postoupit do vyšších světů, jinak ne. To samé platí i pro kontakty s Vesmírnými lidmi, toto zdůrazňuji těm, co čekají na „materiální důkazy“.

Nyní již pracuje několik skupin touto metodou, a to pod vedením Vesmírných lidí Sil světla, konkrétně Aštarem Šeranem, vysokou duchovní bytostí, velitelem Velké vesmírné flotily, která má na starosti tuto část Vesmíru, ve které se nachází naše Sluneční soustava s planetou Zemí.

To zde uvádím proto, že je nyní spousta „léčitelů“, kteří léčí také bez vyšších bytostí, anebo dokonce s bytostmi Sil temna, jejichž důsledky „práce“ lze poznat až mnohem později po „léčení“. 

                 S láskou Ivo Benda.
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Sdělení přijatá od Vesmírných lidí Sil světla pracujících pro Stvořitele
                
Kontaktéři: Miloslava Drsková, Ing. Ivo BENDA a další lidé zemí českých.
Metoda přenosu: telepatický zápis. (Neoznačená sdělení přijala Miloslava Drsková).

1. 	 Moderní život.                                                                                     Prosinec 1994.

„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. Plno lidí hledá jen zisk, a slyšelas dobře. To, co se stalo před lety, to je pryč a oni takto jednají. To je velice špatné chtít to, co si nezaslouží. (Privatizace). Vše patří Stvořiteli, i my a vy jsme Jeho děti. Jak jsem řekl, děláte zpátky kroky, ne vpřed. Jen ty jdeš a pár lidí s tebou. Pokrokový člověk, který vstupuje do Vesmíru a chápe nás, tak chápe tento zákon Stvoření a s tím se můžeme stýkat takto a potom i osobně. Víš, že po letech nás vidí člověk ze Země. Tak se snaž o toto učení dál. To jest žít a pracovat s tímto vědomím, že nežiješ jeden život, ale vstupuješ potom do jiného života, to si určuješ ty sama každým dnem dobrého činu, nebo jen si uvědomit, že máš proč žít. Ne jenom pro lidi, ale i pro sebe. Já tím myslím život potom, a proto tolik milujeme přírodu. Milovat přírodu, miluješ tím Stvořitele našeho. Toto je to pravé náboženství, tato veliká úcta, a pak žiješ krásným moderním životem. Moderní život je láska ke všemu a ke všem a plodná práce.

Potom nastoupí i technika a ta je využita tímto způsobem, a přitom vše je u nás tak čisté. U nás kráčí technika ruku v ruce s tímto pravým duchovním učením. To je tak vše. Jenom to tak pochopit a ne jak to dělají u vás. Kněží v chrámech a tento mocenský aparát toto vám vše brzdí, vaši cestu jak po stránce duchovní, tak i po stránce technické. Proto žijete v takové nevědomosti. Jen pochopení této pravé cesty vám pomůže, jinak vůbec nic.

Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“


2. 	 O životě na planetě Erře.

„Když je tělo nemocné, také se hlásí o své, a to se stane i u nás. Ale to je hned ten člověk v péči odborníků, a jakou má !  Starší lidé se snaží být užiteční až doposledka, vždyť neděláme těžce, a tak je vše, jak má být. Práce, odpočinek, zábava hlavně v přírodě a ne jako u vás po nocích, co to vidíme, a u televize. Plno máme zařízení, kde se mladí baví. Společné knihovny, sály, kde se vzdělávají naši lidé pomocí nejmodernější techniky. I Vesmír se jim ukazuje v plastickém obraze. Technika, vše, co má člověk znát, je přístupna všem. Ne jako u vás, tos poznala. A mladí lidé mají tolik zájmů. Vše se děje ve dne a v noci se spí klidným spánkem, a to tak, že každý si udělá meditaci, tichou, ale upřímnou,a to stačí. Jinak světíme den prací a užitečnou zábavou. Pěší zóny jsou u nás všude. Takto vypadá náš čas. Vzděláváním, prací, kterou odevzdáváme Stvořiteli našemu, a tak to jde den ze dne. Mladí lidé pod vedením učitelů, a jak poslouchají. Jak já měl vlídného učitele, jak hovořím s tebou, nebo mí lidé, tak takto mluví, oni k nám.  A není to  to,  co u vás. Den si měníte za noc. Ale my bdíme, jen když chceme poučení o Vesmíru, tak se díváme tak,jako vy na hvězdárně. Jinak vše se odbývá ve dne.  Tento noční hluk vám   nepřidává  zdraví, u nás je vždy ticho, příroda odpočívá a my se podřizujeme také. Ve dne práce, vzdělání, zábava a v noci odpočinek. Až do kolika bdíte a to je špatné. A to tím, že nespíte obavami o zítřek. Žijte jako my pod zákonem Stvoření, podřiďte se vesmírnému řádu a bude vám tak dobře jako nám. Proto vám předáváme toto učení pro vás všechny vaše lidi, co chtějí a žijí jako lidi mezi vámi.

Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“
3. 	 Jetti.

„Ptáš se na toho jettiho, ten také je, ale je to mezi opicí a člověkem. Ten tu nebyl, protože byl sem dopraven z jiné planety a je tu. Tam to bylo na vyhynutí, byl dost inteligentní a práce výzkumníků je toto, že také pomůžeme jinému tvoru, aby přežil a tyto hory se k tomu hodily. My to také udělali, ledacos si vzali a také dopravili. Je zvyklý na hory, a tak tam je a bude. Neublíží, schová se, je svým způsobem chytrý, ale je dávno, co zde ho dali.

Jak jsem uvedl, děláme mírovou práci. Pomáháme nejen lidem, ale i tvorům z přírody, když to hrozí jinde, planeta je v zániku, to je tak uzákoněno ve Stvoření, a proto my si toho tolik vážíme, že naše lodě cestují prostorem i časem, pomáháme prostě všem. Vážíme si toho hodně, že můžeme vidět hodně života různého na různých planetách, to ano, a proto jsou ty výzkumy, kde co zachránit, kde pomoci, a tak to je a bude. To je správná cesta a budoucnost lidstva, tak to ber, ano? Ne se mezi sebou mlátit, ale pomáhat nejen sobě ke klidnému žití, ale především druhým, a pak byste měli takovéto možnosti jako my. Pomáháme nejen lidem, ale i zachránit cenné druhy zvěře z přírody, aby to přežili, nechováme se jako vy, ale je to vše v přírodě. 

Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“


4.  Roční období.

„Ano, u nás se také to střídá, protože příroda si také musí odpočinout, ale není u nás to co máte vy. Sníh u nás je, ale někde, a to je pro naše lidi radost taková, umožní se jim vše, aby si užili vše, na horách je tak krásně, vše se udržuje tak čisté, že opravdový požitek máme. Ne jako  někdo u vás. Průmysl je jen v nehostinné oblasti, také to tu je, ale jinak je to tu vyrovnané tak, že každé roční období prožíváme spokojeně a stále něco se objeví nového, naše příroda je tak milována v každém čase, že jen o ní si povídáme a naše ženy a děti ji přímo zbožňují, vše tak milujeme, dobu, kdy vše kvete, zraje, i podzim je tak krásný, to jen u vás naříkají lidé, ale u nás to není možné, tolik máme zájmů, trávíme chvíle vždy nějakou činností, a zimní čas se tráví většinou tímto vzděláním, nejen knihou, ale i pomocí toho, co vy máte, ale my si ukazujeme věci z přírody, a potom když přiletí naši výzkumníci, ti toho navezou tak, to se pouští (na obrazovce), naše lidi zajímají i jiné planety, jaký je tam život, nejen společenský, ale hlavně přírodu, tu chce každý vidět a mnoho lidí u nás lituje tu vaši planetu Zemi, a mnoho lidí se hlásí právě k tomuto oboru „výzkumník na cestách“ tak, jako jsem to udělal já, protože chceme pomoci ubohým lidem, ať to přijmou nebo ne. Naši lidé jen hoří touhou pomoci, protože ví, že tím pomáhají našemu Stvořiteli a takto jedná každý správný člověk ve Vesmíru. I vy se můžete připojit, aby vše ozdravělo tak, jako u nás.

Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“


5.  Vyznání.

Já chtěla tolik vyprávět,
ale neměla jsem komu.
Protože už nezajímá nic,
jen kolik kdo má bohatství.

Nezajímá je příroda,
nezajímá je láska,
a tak jsem s tímto myšlením,
tu zůstala úplně sama.

                   Miloslava Drsková.


       Odpověď

„Ale zajímá ty naše milovaná,
přece víš, že tu nejsi sama.
Jsme tu přece my z jiné planety,
a ti po tomhle tolik dychtí.

My, co tu tolik létáme,
takové lidi hledáme.
Nežiješ tedy v osamění,
nás zajímá to tvé vyprávění.

               Přátelé z Vesmíru.“


6.  Rozhovor.                                                                                                Srpen 1995.

„Ty ses podívala na to noční nebe, viď, to jsou ty naše přelety, i já takto přelétnu, ale nyní jsem byl právě tam, kde ses dívala, víš, to je naše taková stanice, víš, a v ní jsem buď já nebo, víš, naši lidé a odtamtud ti jdou naše impulsy, to se takto usadíme a stále pozorujeme Zemi, co děláte. Vypadá to jako hvězda, ale není to, víš, to je naše pozorovatelna a potom jak uvidíš ty letící body, víš, to jsou moji lidé, neboť i já tam jsem a stále tu kroužíme okolo Země vaší, nebo letíme jinam, třeba domů, víš, ale většina lidí našich je tady, neboť vy tu děláte opravdu mazec a je to třeba vás hlídat a vše si zaznamenat, víš. Kór v této době, víš, naší výzkumníci v oboru biolog-lékařství tu provádějí své výzkumy, nebo pomáhají tajně lidem, a mezi ně patříš i ty, a to my považujeme za jeden z těch úkolů, co máme vlastně dělat, víš, a vše děláme dobrovolně, víš, protože potom, víš, jak by to bylo krásné přidat se k nám, a potom by i tato planeta Země by byla pěkná jako ta naše Erra, víš, i jiné, a my měli a mohli sem mezi vás, a učit vás žít, víš tak, jak jsi to pochopila ty.

Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“


7. 	 Rozhovor.                                                                                                Srpen 1995.

„Já se velice divím, co ti lidé stále nad tím tolik myslí, ani zmínku o duchovním učení, ale hlavně stále hledají tyto záhady, jak to nazývají oni, ale tento člověk přece má svůj záznam, tak proč. Ale stejně je to zábavné, my to udělali takto, že se to odsálo pro naše laboratoře, jaké tam máte, to se dá vše, a jak, a oni lidé stále nad tím takto uvažují, to dělají naši výzkumníci z tohoto oboru biolog-lékařství, co to tu máte, čím se to živíte a potom ty výzkumy v přírodě samé. Stále se tu odebírají vzorky, hlavně v době zrání, a potom tu také mnoho našich lidí nechá toto znamení. Jinak jsme pracovali dost ve světě, to je pravda, ale nyní i u vás. Ale my tu stále budeme takto pracovat, nás to baví, já jsem na to zvyklý, váš život se stále zkoumá.

Guetzal, zástupce velitele naší vesmírné flotily z Plejád,ale jenom zde na pozemských stanicích.“
8. 	 Část rozhovoru.                                                                                           Září 1995.

„To dali jiní tohle znamení, to jsou symboly, čili znaky našich planet, co jsou s námi ve spojení, to děláme silovými poli, to si připravíme a potom to tam silou vtiskneme, ale ne loďmi, to se dělá úplně jinak, to se vyvine tlaková vlna, a tak se to udělá, pamatuješ na sebe, jak tě to objalo, to je to samé, takovou spirálu vyrobíme ze silových vln a potom se to vtiskne, víš, a to děláme z výšky, víš.

Výzkumník biolog-lékař Jamahama.“


9.  Záhadné kruhy v polích.

Svěřila jsem se jednomu
svému novému příteli.
Pověz mi prosím tě,
od čeho jsou ty kruhy,
co se občas objeví,
na našich polích.

                  Miloslava Drsková.

        Odpověď.

„To jako když vezmeš razítko,
a přitiskneš ho na dopis.
Toto je naše znamení,
to aby lidé na Zemi,
věděli že jsme tady.

                         Háting.“


10. 	 „Hátingova láska.

Jestli někdy v noci pocítíš,
jako by tě někdo hladil.
Jestli se začneš třást,
a přitom budeš mít pocit blaha.

Tak jsem to byl já
nebo mí druzi,
co tu přeletěli,
když jsi právě spala.
Věř mi má drahá,
to jsou doteky
samotného Boha.

                         Háting.“


Až někdy ucítíte, 
jako by vás někdo hladil.
Až někdy ucítíte,
že budete v blaženosti,
tak to moji drazí,
tak to budou oni.

To moji přátelé z Vesmíru,
se takto stále snášejí,
ve svých létajících talířích,
na tuto planetu Zemi.

To jsou jejich vibrace,
co oni takto šíří,
mezi těmi lidmi,
co stále Pravdu hledají.

Jak se máme mezi sebou milovati,
jak si máme mezi sebou pomáhati,
tak jak oni to dělají.

                        Miloslava Drsková.


11.  Část rozhovoru.                                                                                         Září 1995.

„Biolog-lékař, ten si je u nás vědom své práce nejen léčit, ale i učíme mladé lidi, co mají dělat, aby byla mezi nimi láska jak se patří, musejí se věnovat duchovnímu vývoji a potom to ostatní, aby žití bylo harmonické mezi těmi, co se chtějí a mají opravdu rádi, to je práce nás biolog-lékařů i psychologů zároveň, děláme to vlídně a také se těmto postiženým dost věnujeme, člověk sám když dá společnosti vše, ten má také právo na veškerou péči, a proto u nás není nemocí a když je, tak je ten člověk zahrnut touto naší laskavou péčí, to je náš úkol a konáme ho rádi a vidíš. Technici zase nám vyrobí vše potřebné, my se zase postaráme o ně, a vše je pod naší kontrolou, hlavně příroda, ta se tak u nás hlídá, že je tak pěkná, a potom všichni na tom mají zájem, abychom takto žili v pěkném a čistém prostředí a vše se pečlivě obdělá, a vše se stále zkoumá, hlídá, od rostlinky až po člověka, to vše je třeba, a proto se u nás takto nazýváme biolog-lékař, a ne jenom jeden, ale všichni musí projít tímto školením, nejdříve se učíme biologii a potom lékařskou vědu, to vše musíme znát zase my. Sice velitel náš je technik, ale také musí znát ten základ, to jest toto duchovní učení, to je základ všeho, a musí zase dokonale ovládat tuto techniku letu do Vesmíru a tato technika má své, a tak si vážíme jeden druhého.

Biolog-lékař Jamahama.“


12.  Rozhovor.                                                                                            24. září 1995.

„A to u nás je a bude, neboť bez této kázně není nic, pamatuj na to, a proto to vše nyní takto prožíváš, protože ses vydala do našich rukou, a to je cesta té spásy, ale ta kázeň, ta tam musí býti především, a to v mysli samé, to ti povídám já Guetzal, neboť bez té by nebylo nic a není. Proto jen si vezmi knihu Vesmíru, jeho stavba, a podobně, jak každé těleso má určeno svou dráhu, dny se pravidelně střídají s nocí, příroda také plní své, a to proto, že je to vše řízené naším společným Stvořitelem, jenom vy lidé na této Zemi jste to provedli, to je proti tomuto řádu Vesmíru a Stvoření vůbec, a proto se to vše děje, ale ty, že jsi tohle našla, tu kázeň, tak se budeš mít dobře, když nebudeš nic chtít jako nyní, a dávat dál a pomáhat. Tak jako my to děláme, tak to děláš i ty, a já tě ujišťuji, že tohle bylo pro nás takovým překvapením, že právě v této době tu našel někdo odvahu a takto se chová.
                                                                                                                        Guetzal.“


13. 	 Sdělení.                                                                                               24. září 1995.

„Veliká je láska tvá k nám a naše zase k tobě. Až k nám se to doneslo, jak obětavě pracuješ ty právě pro lidi a nedáš na nikoho a na nic. Sama bez lásky v takovém utrpení, a proto ses obětavě ujala tohoto úkolu, který ti byl dán. Tys zralá těchto starých spisů, ačkoliv jsi do světa tohoto moc nepřišla, ale znáš dobře tento lid v této malé zemi, co stále jen žil takto, a stále na někoho dával, ale právě z tohoto národa povstalo pár jedinců, mezi nimi nyní i ty, aby hájili toto právo na slušný život pro všechny, a my velice litovali, že jsme to nezkusili u vás. My se tenkráte opravdu setkali s tímto člověkem,  ale na co hledal rady,  a to  proto, že  se  bál  lidí,  ale  ty  ne. 
A vidíš, za co tě měli, ale ty ses ubránila, a to tímto skvělým chováním, a nyní jak se stavíš za své. To je ta pravá práce pro blaho celého společenství lidí, a proto ti také posíláme tento náš pozdrav plný lásky a tuto blaženost co nyní cítíš, to jsou naše společné vibrace poslané k tobě ty mírumilovná dcero této planety Země. Při svém výzkumu jsme se setkali s lidmi, ale neměli dost odvahy to říci ostatním, až ty hned. To ber jako skutečnou Pravdu, že tomu tak je a bude. Neboť lidé z této Země sem v poslední době nalákali takovou čeládku, což nemá obdoby v tomto koutě Vesmíru, a proto sem přilétáme i my, právě ze souhvězdí Kentaura. Naše planeta se jmenuje Zetor, abychom vám pomohli k Pravdě, a vy konečně pochopili, kde je vaše místo, a tys to pochopila tak, že o tebe usilovalo tolik lidí. A proto tě tento V. velitel si tak drží, ale umožnil nám tohle, aspoň poslat náš pozdrav a vroucí dík, že ty ses připojila k této práci a pomáháš, jak můžeš. To je od nás zatím vše.

Tví noví přátelé z Vesmíru Athar s Kohunem.“


14.  Vesmírní lidé.

Často si vyjdu navečer ven,
podívat se na nebe plné hvězd.
Já nejsem jak ti druzí,
co stále počítají,
kolik jim denně přibude do kapes.

Mě nejvíce těší,
dívati se na přírodní krásy,
a jedna z nich,
je právě nebe plné hvězd.
Často vidím mezi těmi hvězdami,
jakési svítící body létati.
A nejsou to jen létavice,
ale vesmírné lodi.

Ty lodě letí Vesmírem,
a v nich sedí lidé.
Jsou to lidé jako my,
ale z jiných obydlených planet.

Ti vesmírní lidé,
totiž žijí mezi sebou,
v lásce a pokoře.
Proto mají tak vyspělou techniku,
že žijí, pracují a modlí se,
jen k jedinému Bohu.

Jejich vedoucím činitelem,
je sám velký Stvořitel,
a oni se řídí jen Jeho zákonem.
Jenom my si po léta myslíme,
že nad nás není,
a proto žijeme stále,
v tak těžkém utrpení.

Dáváme slovo těm,
co myslí jen na sebe.
Co je jim do ostatních !
Jen oni chtějí míti vše,
jen a jen pro sebe.

Proto neváhají,
ostatní proti sobě štvát,
a sami schovaní v úkrytu,
se tomu jenom smát.

Proč my nemůžeme žíti,
jak ti vesmírní lidé,
v lásce a pokoře.
Věřte mi to.
Žilo by se nám potom
také tak dobře.

                           Miloslava Drsková


15.  Rozhovor.                                                                                               Říjen 1995.

„Zatím co ostatní lidé, co se snaží o tuto duchovní vědu, tak tys pochopila až moc dobře po tom tvém duchovním probuzení, co máš vlastně dělat a jak se máš chovat. Ne hledat blaženost jen pro sebe, jako to dělají ostatní lidé, i to je dobrá cesta, ale tato, po které kráčíš nyní ty a opravdu pár jedinců, je ta správná, to znamená, že tato práce a tato správná práce pro všechny lidi, ta pomůže člověku, a ne hledat v duchovnu jen sebe, ale tam je život plný práce. A potom pochopit, že nejste sami na této planetě Zemi, to jest, že i Vesmír je obydlený, a to takto. V různých souhvězdích a galaxiích je plno slunečních soustav a v nich se pohybují také planety a na nich také je život, nejen u vás, jak se někteří bláhově domnívají. Přece máte dějiny, které vám mnoho řeknou, že tu kdysi byla rozvinutá kultura, a ta byla dodána námi. A proto musíte všichni konečně pochopit, že život je všude ve Vesmíru, a nejsou jen tu. Ano, tu jen Země je obydlena z této Sluneční soustavy, ale my právě, že jsme pochopili tento pravý duchovní život plný práce pro všechny, tak proto jsme tady. 

Vedoucí biologicko-lékařského centra výzkumného  Jamara.“


16.  Část rozhovoru.

„Jsou tu lidé opatrní, ale i odvážní, a to právě byl Semjasin muž, a jeho památka, ta tu je, ale v srdci našem, tak se to dělá, jenom tichá vzpomínka, jinak my nic nestavíme, neslavíme jako vy, jenom takto se sejdeme, tiše vzpomeneme mezi sebou, a to je vše, ale jinak ne. To ti dávám proto, že vy to vše tak přeháníte, se vším, s těmi oslavami, ale ostatní, to jde u vás stranou. Ale my právě že takto se chováme, a ty nyní s námi takto, jenom práce a toto učení, tak takto se s námi dorozumívá.
                                   Guetzal.“


17.  Řeč Vesmíru.

„Tak jako nyní s tebou,
bavíme se mezi sebou.
Když máš myšlenku plnou dobra,
tak s druhou takovou se potká.

My při svých výzkumech hledali,
kdo z vás má stejné myšlení.
Pak jsme se s tebou spojili,
a takto se dorozuměli.

                          Háting.“


18.  Sdělení.                                                                                        5. listopadu 1996.

„Ano, já jsem to vašim lidem nedal jenom takto si přečíst, ale také se musíte opravdu starat o tyto lidi, co nyní tolik živoří, a proto jsme tady, a budeme tu, abychom vám takto pomáhali, nejdříve sdělením a potom také máme takové schopnosti, že můžeme se těmto postiženým věnovat i jinak. Dáváme těmto postiženým různé rady, oni se jimi řídí, a také i zasahujeme i jinak. My z Aštarovy flotily vám všem posíláme toto, že ne jenom čísti tato různá sdělení, ale pomáhat si musíte, ne se jenom věnovat modlitbě, to nikomu jen tak nepomůže, ale pracovat, všechen majetek si rozdělit rovným dílem mezi všechny lidi a ne se o to dohadovat, co komu patří. Já jsem to lidem z různé doby nesděloval jenom proto, aby tito duchovní lidé si mysleli, že jenom oni si můžou vše přivlastnit, a nedělat pro tyto ubohé lidi vůbec nic. A proto vaše církev vůbec nemá pro vás takovou cenu. Jistě dříve dělala něco, i to jsme se dozvěděli pomocí různých sdělení, ale nyní nedělá aspoň v této vaší zemi vůbec nic. My si těchto lidí, co se snaží takto žíti jako skuteční lidé, nesmírně vážíme. Ale vy ostatní se koukejte vzpamatovati, abyste nedopadli takto a nebyli postiženi zase jinak. Já Aštar máme na starosti tyto lidi, že je rozdělujeme na různé planety, ale v ohledu jsem a budu tuze přísný, hlavně k vám, kteří sice se snažíte povznésti mysl k samotnému Stvořiteli, ale to je opravdu málo a takovíto lidé budou odsouzeni k tomuto životu, že se zrodí v nových podmínkách, že budou se tomu náramně sami diviti, že se nenaplnily jejich cíle, byli-li jinak sobečtí. Neboť nejen že toto učení o Stvořiteli, které je společné pro všechny  lidi, a nejen  na této planetě  Zemi,  ale  i  v  jiných  samotných  světech, které existují, ale vy stále nechcete tomuto uvěřit, ale ještě se snaží určitá část lidí ostatní lidi přesvědčit, že kromě tohoto světa, čili vašeho, že už nic ve Vesmíru obydleno není, ale to se všichni tito lidé náramně mýlí, neboť i v samotném vesmírném prostoru je život, a to takto. V meziplanetárním prostoru jsou veliké vesmírné stanice, a ty jsou plné života, to jest, že tu sídlíme i my,  opravdoví lidé,  a to nejen  velitelé  vesmírných  flotil,  ale i  vědci  různého  druhu i spisovatelé, lékaři a technici různého druhu. Za všechny tyto lidi, nejen co zde z těchto stanic slétají sem na tuto planetu Zemi, ale i jinam létáme, neboť co tu obydlených planet v různých slunečních soustavách. 

Velkou  část vám  předával  velitel  vesmírné  flotily  Aštar  ze  své  vesmírné  lodi,  jinak  sídlem 
na  stanici  Šare  (čti šáre  -  pozn. zpracovatele).  Něco  mi  pomáhali  naši  přátelé  sídlem 
na Ptaahově flotile. 

Váš přítel, velitel vesmírné flotily Aštar.


(Já jsem ještě tolik neznal vaši řeč, a protože tady velitel této vesmírné flotily z Plejád Ptaah ji ovládal, proto mi teď s tímto sdělením pomohl, a ostatní přátelé, čili bratři také.

To je dodatečné sdělení provedené 22. července 1996.)“  Dodal Aštar – pozn. zpracovatele.


19.  Část rozhovoru.                                                                                  Listopad 1996.

„Tolik jsem ti chtěl toho dát, jak se tu žije na těchto vesmírných stanicích, ale je tu život tak jako někde jinde na této planetě Zemi, tak se to tu střídá, jedni výzkumníci odletí, druzí přiletí, ale já tu zůstávám zatím, a je tu i Guetzal i Alena, pouze Pleja, ta letěla zase jinam, vidíš, také koná práci, ani dceři nic neslevím, ale vše pohodlí při návratu je čeká, teplá kabina a vše, co potřebují, a při návratu na rodnou planetu čistý a útulný domov, a i mladí mají vše, jenom musí poslouchat, víš, a i ty, když podléháš našemu vedení, tak víš, co máš dělat a za to tě čeká zase pomoc od nás.

Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“ 


20.  Část rozhovoru.

„Jestli sis všimla, že jsem ti to sám poslal, že jaká je veliká naše mateřská loď, čili stanice, kde sídlíme i my biolog-lékaři, a tak proto my to tu máme takto rozlehlé, ale naše podmínky v nich jsou takové, že nás běžící pásy čili jiná zařízení dopraví, kam potřebujeme, buď do velitelovy místnosti, kde konáme tyto porady, nebo do různých zařízených kabin, kde máme vše potřebné, to ti sděluji já Jamara, a to ber jako pravdu.“


21.  Část rozhovoru.

„Ať se to vše poučí, víš, ano, něco přehnali, ale hodně je tam pravda, víš, tohle peklo to jest, tohle  válečné  období,  co  se  tu  nyní  tolik  prokazuje,  sem  dovezli  vaši předkové, a něco je 
od  těchto  darebů.“ (Potud  je  to z  loňského  roku,  a nyní  24. července 1996  je  tato  zpráva od mých přátel z Vesmíru.) „To jsou ti s těma velkýma očima, co se vám tu nyní potloukají, a proto posíláme vám všem toto upozornění, že dokud nebudete žíti jako lidi mezi sebou, a hlavně chápati toto pravé učení duchovní, taky se též musíte nás rozlišovat, kdo a s kým se spojuje. A nyní se přidáváme všichni, že právě tohle, co bys předal naší milé, tak něco jsem si já nechala, ale já tohle dala, to ostatní, kde byli ti, co měli myšlenku jenom na zkázu. A nyní my z vesmírného prostoru, protože já Aštar příjmením Šeran ti to dávám na vědomí chceš-li, a my ti to vřele doporučujeme, znič nejen svou tuto literaturu, kde jsou tito lidé a nejen lidé, ale i bytosti, a to my tě všichni na tohle upozorňujeme, že právě chcete-li žíti v naprostém klidu a míru, tak je třeba zničiti veškerou literaturu, co se týče válečného období. A i odstraniti tyto knihy o těchto sděleních těchto nepřátelských bytostí, nejen lidí, ale hlavně humanoidů kromě Jargiďanů, ti jsou mírumilovní lidé, ale ostatní, co se týče našeho  sdělení  si nechat,  chcete-li opravdu  takto  žíti, a to je k tomuto vše. 

Nejen já,  Aštar,  velitel naší Veliké  vesmírné  flotily,  ze  své vesmírné lodi ti to  nyní  předávám
za všechny naše lidi, co zde máš v tomto seznamu, ale i já sám velitel Vesmírné flotily z Plejád jménem Ptaah.“

Já nyní to doplňuji, já jsem to udělala, vše zničila a nechala si jenom pěkné knížky, a to je nyní tolik  třeba, milý příteli, dát pryč  a jenom  jsem si  nechala  toto  oznámení  těchto míst  přátel 
ve Vesmíru, co žijí takovým krásným mírumilovným životem, plným nevýslovné lásky, a to nejen jeden k druhému, muži k ženám, ale také ke všem lidem, a to nejen  na svých planetách, ale 
i takto, že nyní se sem takto snášejí zatím obklopeni silovými poli, ale přijmete-li tohle upozornění,  tak se tu  na této  planetě  Zemi objeví,  čili  přistanou  bílé  vesmírné  lodě  nebo 
i takové zlacené, jako to mám zde na obrázku v knize „UFO ...a přece létají“. A mí přátelé z Vesmíru z nich vystoupí a půjdou mezi nás a vše nám ukážou, jak oni žijí, přivezou sebou filmy, co pojednávají o jejich životě nejen na planetách, ale i na vesmírných stanicích, zatím vám posílám  tohle  vyprávění  o jejich  překrásném  mírovém životě, ale  později  vše  uvidíme 
na vlastní oči. To je moje touha takto to vidět a tato touha se mi splní tak, jako se splnila tomu Meierovi. A potom já je tolik miluji, tolik se o mě starají,  tak láskyplně  zůstane-li  člověk  sám 
s  tímto  myšlením, a  proto  mám  nyní  takovou  schopnost  tohle  přijímat  od  mých  přátel 
z Vesmíru,  neboť je  to moje  touha, abychom  měli  jeden  jako druhý  a  vše jenom za  práci, 
a také žila v krásném prostředí, a tato touha se tedy spojila, čili tato myšlenka se spojila s myšlenkou mých přátel, a oni tuto myšlenku proměnili ve skutek. A proto mě prosím vás poslechněte, a dejte to pryč, co se týče veškeré literatury, kde ubližuje člověk člověku, a já mám s těmito bytostmi, nejen lidmi, ale i humanoidy tak špatné zkušenosti, že nebýt mých přátel z Vesmíru, kteří mě obětavě chránili, tak bych tady nebyla, a nebo by se mi stalo to, co mnoha lidem na této planetě Zemi, co to prožili, ale to neměli vůbec se o tom zmiňovat, ale se obracet ke svému Stvořiteli, jako jsem to udělala já, a mám pokoj. U mě jsou nyní mí přátelé z Vesmíru, chrání mě, a také tak  budou chránit  a opatrovat všechny lidi na této planetě Zemi. 
A hlavně zde pracují obětavě jejich lékaři, některé z nich znám.Je to Jamahama, Jamara, to jsou moji přátelé z Ptaahovy flotily. A potom také Aštara z veliké Aštarovy flotily.

To jistě vše máte, to jste mi poslal, ale neznáte tyto lékaře, a ti jsou tak obětaví a potom všichni mí přátelé z Vesmíru jsou krásní ušlechtilí lidé. Tolik je miluji a máte zde vloženou také některou báseň na jejich počest. Tak si jich vážím, tolik je miluji. To je k tomu mé slovo.

                                                                                                           Miloslava Drsková.






22.  Pokračování slov mých přátel z Vesmíru.                                            17. ledna 1997.

       Rozhovor.

„Miluško, to jde jen o ty, co sídlí na těchto vesmírných stanicích, protože oni potom letí také domů, a tam mají to takové jako třeba vy doma, ale u nás to je takové, že každá rodina má vše potřebné už od nábytku, ten je velice jednoduchý, ale také toaletní potřeby, to vše je zde tak už zabudované, že právě mladí, co se takto vezmou, ale ty víš jak to je, ale nevíte vše. Zde, mladí lidé, jak se spolu rozhodnou založit rodinu, tak vše se jim už ukáže, ale už hotové, a oni tam vstoupí, a je to zatím jejich. A potom stane-li se toto, že oni naleznou-li ve svém obydlí, tuto závadu odstraní, ano to se také stává, nebo jim odejde obrazovka, tu mají též přes celou stěnu, ano, takové je to u nás, tak to vše se odstraní, a zabuduje se tam u nich vše nové, a to takto. Nic tu není za peníze, jenom takto za práci, kterou takto odevzdáváme celému společenství lidí, to jest Stvořiteli samému, u nás je to vše samozřejmé. Ostatní potraviny, kromě ovoce a zeleniny, to si tam každý vypěstuje sám, a tuze rád na tom svém pozemku dělá, se jim vše doveze ze společného stravování, neboť u nás si nikdo takto nevaří. Ale naši biolog-lékaři přísně dbají na toto, že každý člen naší společnosti musí mít čerstvé potraviny, ano, to je hlavní základ, a potom u nás není tolik nemocí, a o to se my biolog-lékaři dokážeme postarat. Naše zařízení, totiž naše laboratoře jsou takto vybavené, že vše konají stroje, jimž říkáte roboti, jenom člověk tam, ten má nad tímto dozor, jinak je vše tak, jak je uvedeno v naší společné knize. To se děje u nás takto, že věci které potřebujete k dennímu používání, tak ty se tam dovezou, čili přiletí malá vesmírná loď, a ten člověk co to obsluhuje, tak ten to tam k nim uloží do takového zásobovače, a ten je ve všech domácnostech, neboť vše se takto sem na naše stanice na naši planetu dopraví, a ten člověk, ať už muž nebo žena, ti musí míti vše po ruce, čili, no nemá nikdo žádný nedostatek, ne jako u vás, tyto obchody, to u nás nic takového není a nebude. Vše, co si lidé dávají o vašich vánocích pod ty stromky, (ale u nás tohle se stát, tak to by se všichni na tomto podepsali, to je ničení živé přírody, takto to řezati) ale my si tyto věci dáváme mezi sebou a to takto, že muž či žena najde vše potřebné, a to takto, jak to zde uvádíme my všichni biolog-lékaři, že tohle je do nebe volající přečin, že toto máte plné obchody, a protože zdůrazňujeme my všichni, že peníze musí pryč, jinak vše, no všechno modlení, to je opravdu k ničemu, to jsem chtěl uvésti já, Aštar, a něco sem do tohoto oznámení se podepsali nejdříve já, Ptaah, potom něco moji milí přátelé biolog-lékaři, ale i tito, co sem přiletěli, ti také takto žijí, ano Miluško moje, čili naše, tys jediná pochopila, co se má hájiti, že toto se má prokazovati, a ne co se zde prokazuje. 

Velitel Vesmírné flotily z Plejád s přáteli.“


23.  Sdělení.                                                                                            17. ledna 1997.

„Jak už jsem uvedl, já také nemám nic, co se týče majetku, anebo že bych bydlel takto, jako někteří vaši lidé, co jste si postavili do čela, ale máme my velitelé těchto vesmírných flotil jenom nejmodernější zařízení, nad nímž by vás přecházel zrak. Pěkné zařízení, lesknoucí se veliké společenské místnosti s obrazovkami přes celou jednu stěnu, a potom také malé obrazovky zabudované v našich malých vesmírných lodích. Každý člen naší společnosti má svoje soukromí, mají útulné, u vás se tomu říká kabiny, ale tam mají jen lůžko a toaletní potřeby, neboť naši mladí jsou celý tento náš čas, jemuž vy říkáte den, ve společenských místnostech, kde se nejen učí, ale i také se baví, a to takto. Ale vše je přístupné všem. A také se u nás naši mladí lidé vyučují zpěvu, tanci.

Velitel naší Veliké vesmírné flotily Aštar.“

24.  Rozhovor.                                                                                         17. ledna 1997.

„Já také nesedím  na jednom  místě. Ale  vezmu  si malou  vesmírnou loď  a  letím k vám  dolů, 
na vaši Zem, u nás je nyní vaše planeta Zem jako by nahoře, jsme nyní my z Ptaahovy flotily, kde máme své sídlo na jedné ze stanic, neboť hlavně tyto stanice vybudovali Plejáďané pomocí nejmodernější techniky. 

Vedoucí biologicko lékařského centra výzkumného  Jamara.“

„I my se přidáváme, jestli nás opravdu miluješ, sestro milá, to já Alena a také Hjlarra (čti Hilara) se přidáváme k těmto našim mužům, čili členům této výzkumné expedice, abyste také, lidé milí z této malé Země, měli vědomost, že tu nejen kromě mužů pracujeme i my výzkumnice, že se takto snažíme, totiž obsluhujeme spolu s muži tyto přístroje, ale také jsme se tomu museli učit, že potom takto létáme, ale musíme poslouchat naše velitele, neboť náš starý velitel je sice už moc starý podle nás, ale on je stále při síle a dost nám pomáhá, abychom se tomu všemu naučili, ale i doma máme naše rodiny, později muže, ale musíme se takto přizpůsobit, že stále máme jednoho, ale máme se navzájem tolik rádi, že třeba já nebo Taljda máme jednoho velitele, ale respektujeme ho ve všem. Jinak vše máme, to je přirozené. A to ti jistě náš velitel vše předával. Tvé i dříve přítelkyně z Vesmíru, víš, jak se stále spolu takto navzájem bavíme, také ti si přebíráme různé písně, i tu četbu, když velitel je někde jinde. Jak se to vše přemísťuje, někdy slyšíš jenom nás nebo Jamaru u toho jsme byly na zaučení, ale i jiní tu jsou, ale my tě chtěli informovat o tomto, že stále nesedíme na jedné stanici, stále sedáme do vesmírných lodí, a stále se snášíme na tuto Zem, ale z opačné strany, jenom takto pomocí telemetrické lodi se někdy spojujeme, ale ne nyní, to my sami si vedeme ruku, velitel nám to dovolil. 

Výzkumnice Alena s Taljdou.“

   
25.  Sdělení.                                                                                           11. dubna 1997.

„Já jsem dnes právě přiletěl, a potom také zdravíme my všichni biolog-lékaři, hlavně my mladí biolog-lékaři, Šikta.“

„I my ostatní, co tu jsme a tady sedíme na těchto meziplanetárních stanicích, co vy nevidíte, ale jsou tu, jsou osvícené slunečním světlem tak, jak se díváte na Měsíc, ale je to také odražené sluneční světlo, a jsme tu i na těchto planetách, kromě Jupitera, máme naše stanice podobné kruhovitým stavbám.

Přátelé z Vesmíru.“


26.  Sdělení.                                                                                            19.dubna 1997.

„Jak jsme si to už předávali, tak jsem se ti nyní i lidem představil, mé jméno je Ebermášek a jsem, i moji bratři, co tu jsou, z planety Riddh. Máme tě moc rádi a nejen tebe, ale všechen lid na této planetě Zemi. Tak je třeba žíti, jako jsi to dostala ty osobně od našich bratří z vesmírného prostoru, neboť my se přidáváme ke všem našim bratrům z vesmírného prostoru, aby i zde na této planetě Zemi zavládl naprostý klid a mír. Já jsem ti to i ostatním dobrým lidem předával já, Aštar, neboť oni nám to takto předávali, i za sebe ti to takto posíláme, a to za tohle, že stále se snažíš o to, aby jenom do vesmírného prostoru byla vysílána moc pěkná slova a hlavně písničky i melodie, a to je velice třeba, to by měli ostatní lidé také předávati. 
Nejen Riddhané, ale i my ostatní, co jsme tady, a také Kohun s Atharem se přidáváme k tobě, ty naše milá, že se stále takto snažíš nám takto.“


27.  Sdělení.                                                                                           14.května 1997.

„Co se týče té naší vojenské techniky, co my tu máme, tak ji nemáme vůbec na planetách, neboť tam to není vůbec potřeba. Pouze ve Vesmíru je jí třeba, a to skrze tyto darebáky, kteří právě takto tu stále létají, a lidé mají-li stále tuto myšlenku, nebo stále-li o tom mluví, tak právě se napojují na tyto bytosti, co také takto myslí, a potom zde přilétávají takovíto, co stále takto chtějí ubližovati, a proto je třeba, aby lidé tohle vše od sebe odvrhli, tuto myšlenku, a potom také přestat o tomto nejen mluvit, ale hlavně ve sdělovacích prostředcích, abychom my jsme se sem takto volně snášeli a takto volně se tu pohybovali, tak jako je to u nás nejen doma na naší planetě, ale i na jiných planetách to je a bude.
                                                                      Ptaah.“


28.  Sdělení.                                                                                           14.června 1997.

„Až budete čísti toto naše sdělení, tak to je o našem životě, neboť já a moje rodina, moje žena se jmenuje Ester a máme společně mimo jiných dětí také Izáka, jehož si vychovávám k tomu, aby potom po mém odchodu z tohoto našeho světa ke svému Stvořiteli, převzal tohle místo bude-li se chovati jako já a bude se snažiti o tohle místo velitele naší veliké vesmírné flotily. K tomu uvádím, že my stále máme své trvalé sídlo stanici Schare. Aštar i já Ester s našimi sestrami se přidáváme k tomuto sdělení, i jejich nejstarší syn Izák.“


29.  Sdělení.                                                                                           16.června 1997.

„Každý člen naší společnosti nejen se učí technice a jiným vědám nejen o přírodě, ale také se snažíme my všichni rozumět tomuto umění, neboť nejen na vaší planetě Zemi my také máme velice rádi toto umění, a také se tomuto věnujeme, nejen práci jako vy, ale my se snažíme 
o tohle umění, nejen písně o lásce samé, ale i takovéto písně si takto od vás přebíráme, ale vyhýbejte se tomuto umění, kde se hovoří o násilí, to my nikdy takto neskládáme, jenom takto 
o lásce nebo nasloucháme rádi vašim písním o všem možném, jenom nemáme rádi, že zpíváte takovéto, i hrajete tyto vaše pořady o násilí, a také zastaralé pořady se stále opakují o Ježíši Kristu, a to my nemáme rádi, neboť hlavně vy víte, kdo má upřímný zájem o tohle spojení, tak to zde uvádíme, že máte již plno zápisů, jak se máte chovat, jak máte žít, a to je třeba, zdůrazňuji, třeba to uvádět ve skutek, ne jenom si to přečíst a nedělat pro to vůbec nic, a to je třeba, nebo jinak bychom tady vůbec nebyli, a jenom byste se snažili žít primitivním životem, ale vše co znáte o našich nejen lidech, o ty se tolik nezajímáte, ale o naši techniku, ale ta je určena jenom tomuto společenství lidí, co usilují o trvalý mír a nemají zájem o to, aby se tato technika, čili naše vesmírné lodě dostaly do rukou takovýmto lidem, co jenom chtějí pro sebe.

Já Aštar a potom jsem se přidal já Guetzal.“

Prosím vás, zničte veškerou literaturu, co se týče násilí, a dejte to ostatním lidem vědět. Vše, co se týče násilí, musí okamžitě pryč, o to já  vás prosím, přátelé milí. Posílám vám vše, co tu jsem měla nejlepšího, ale ještě mám, ale tohle je zápis zatím pro lidi.

S pozdravem                                     Miloslava Drsková. 
30.  Hátingovo vyznání.                                                                                   Léto 1994.

„Já mockrát slyšel,
o tomto malém národě,
co celá staletí žil v porobě.
A přece z tohoto národa,
nejlepší lidé vyšli.

Lidé, kteří chtěli změnit tento svět,
aby se v něm žilo dobře všem.
My též toužebně čekali,
až budete volni.

Volni myšlenkou, slovem.
Proto nyní sem tolik létáme,
že pevně doufáme,
že právě vy.
Radši jste porobu trpěli,
nežli zbraně užili.

Nyní co vidíme.
Je to jako jinde.
Jako jinde ve světě.
Tolik se mezi sebou perete,
co je tak důležité,
o to nedbáte.

A přeci jsme mezi vámi
dobré lidi nalezli.
A mezi nimi
jsi to i ty.

                 Háting.“     (Pochází z planety Tasiila v systému Tai v souhvězdí Orion, výška 1 m.)


31.  Poučení.

„To si pamatujte, čas pracuje proti každému darebovi, kdo se takto proviní. Ať je to ten nebo onen. Jejich čas se naplňuje, a jak jsem již uvedl, Stvořitel dá každému jeho díl. Vy se všichni snažte o tyto lidi, co jsou na tom nejhůř, protože jen pomoc bližšímu, to je to pravé žití, jinak nic. Co vám říkají ti nahoře, o to nedbejte, radši se informujte o tom, co ten člověk má, a jaké jsou jeho cíle. Potom teprve můžete něco dělat. Ale jak jsem uvedl, nikdy nebudete šťastni, dokud dáte slovo člověku na této planetě Zemi. Jen Stvořiteli dejte hlas, a to takto. Tichá prosba vyslaná v myšlence, ta je mu milejší, než modlení v kostele a odříkávání z bible, to vůbec nepřichází v úvahu. My to děláme jen takto, a jinak žijeme jako třeba vy, a to stačí. Potom by se naplnily vaše cíle, jinak ne. Hlavně ženy by se neměly dát, protože vy plníte úkol, a to největší. Postavit se proti mužům, ale ne se zbraní, prostě nedat se jim. Chránit se před zneuctěním je třeba, a to tímto způsobem. Odevzdat se Stvořiteli, vyslat tichou prosbu v myšlence, a potom by muž na vás nesáhl, a začal by si vás vážit. A to je žena schopna a to takto. Něžnosti, vlídnosti za každou cenu a musí míti stále srdce plné lásky ke všemu a ke všem. A to je ta síla, která by otřásla touto Zemí, a potom by se dalo pomalu do pohybu vše. Muži by potom byli jiní, a vážili by si žen a matek. A všichni by potom pracovali jen pro vás. A ne jako nyní. 
                                                                                                                           Ptaah.“


32.  Rozhovor.                                                                                          Prosinec 1994.

„Rodiny u nás mají vše a pracujeme rádi, vždyť to děláme hlavně pro sebe tím, že pomáháme jiným, to je ta pravá služba našemu Stvořiteli, ne jen klečet a modlit se. Pracovat se musí, o vše živé pečlivě pečovat. My se rádi díváme, aspoň o těch vašich svátcích vidíme laskavé tváře, ale co potom. Je to stejné, my máme svátek každý den, práce je u nás radost, potom se scházíme vespolek, povídáme si o všem možném, víš co je to potom za život, když místo toho vašeho řádění na Zemi se bavíme o tom a o tom, co je třeba zlepšit na naší planetě, potom také když se vrátíme z cesty do Vesmíru domů, co je nového jinde, a ty výzkumy, to je překrásná věc, stále něco hledat nového, víš co je oborů, nejen to, co je u vás. Od výzkumu přírody až po Vesmír sám. A tak se učit znát, jak se máme ve Vesmíru přizpůsobit. To vše jde, ale učit se to člověk musí. Na první místo se u nás řadí toto učení duchovní, až toto se naučíme, tak se učíme to ostatní, ale to ti povídáme, hlavní je znát tyto zákony,  co nám dal sám Stvořitel, to je  to  hlavní, 
a my je dodržujeme a rádi.

                                             Ptaah.“

To ti ještě něco přepisuji, to jsou moje první rozhovory, a tak když vidím, že máš snahu to přebrat a dát mezi lidi, tak ještě přebírám ze svých, čili no společných záznamů, a takto mě školil můj první duchovní učitel, a to byl právě velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.

                                                                                                           Miloslava Drsková.                             

33.  Lidem z planety Země.

To není chlubení přátelé milí,
ale to jen láska pravá,
ta se mi ozvala.
Proto jsem to sem nenapsala,
abych se tímto vytahovala.
 
Já mám ráda vše,
co je tu živé.
Proto se tuze chvěji,
o tuto naši planetu Zemi.

Že stále dáváte slovo těmto lidem,
to oni stále nesou tuto trýzeň.
Vždyť oni myslí jen na sebe,
to přece sami vidíte.

Proto mám tato spojení,
a to pravé lásky vyznání.
To nepíšu jen pro sebe,
ale pro vás pravé lidi.

Co stále hledáte tuto cestu,
jak máte žíti na mou věru.
Ne touhle cestou násilí,
ale Stvořiteli abyste se zaslíbili.

Tak jak jsem to udělala já,
proto nastala ta změna.
Změna v tomto mém myšlení,
a proto znám já tyto ufony.

Ufoni z těchto světlých dimenzí,
co se lidem neukazují,
ale stále tu takto pracují,
a to pro blaho nás všech.

                                     Miloslava.

34.  Láska.

„Snad na to přijdeš sama,
co je to vlastně ta láska pravá.
Časem srdce ti samo napoví,
co skrývá se za tou tvou bolestí.

Až čas tvůj se naplní,
sama to poznáš,
co je to vlastně ta láska pravá.

To je pramen křišťálové vody,
to je paprsek sluneční,
to je hvězda na nočním nebi,
to jsi ty sama.

Nebojte se přátelé,
nebojte se Pravdy.
O čem nyní píšeme,
o to má smysl a jaký !

Pochopení Nekonečna,
to by měl znát každý.
Potom teprv poznáte,
jak je život krásný.“


35.  Rozhovor.                                                                                    24. července 1994.

„Nejen tato země, čili stát, co vám nyní diktuje, je nyní takto napadena, ale nyní i vaše malá země, nejen těmito humanoidy, ale i lidmi, co vypadají přesně jako vy, ale ti se o vás snaží, aby jste žili mezi sebou takto (negativně, materiálně – pozn. zpracovatele), jako žijete nyní, aby naše učení bylo znehodnoceno. Tito lidé z Vesmíru tu právě dělají tyto výzkumy, ale ne pro dobro celého společenství, ale vybírají si vás k příští inkarnaci, abyste se přiřadili k této společnosti, co nyní tu žije nejen u vás na této Zemi, ale i ve Vesmíru samém je to uzákoněno, že dobro patří k dobru a zlo ke zlu. A tito lidé, co v nynější době tu nyní sem létají, tak se snaží nejen v té zemi, co vám nyní diktuje, ale i zde se to tu pohybuje, čili přelétává, ale vy, co jste takto napojeni na naše mimozemské stanice, se může i stát, že o vás se pokoušejí naši nepřátelé, aby vás přetáhli na jejich stranu, a vy se obrátili ke Světlu, čili našemu Stvořiteli zády, a usilovali o zisk, což se v nynější době často stalo. I když potřebuješ prostředky k živobytí, tak se neodvažujte na tomto zbohatnout, nebo potom bude s vámi zle.

Vedoucí biologicko-lékařského centra výzkumného Jamara.“


Tak je to třeba, milý příteli to brát, jak mě to dali najevo mí přátelé z Vesmíru. Jenom mít to, co potřebuji, ale ne co chtít, jako to dělají ostatní, na to já Stvořitele našeho příliš miluji, a proto se takto to snažím dát, ať lidé se přidají k mým přátelům, a ostatní literatura, co se týče těchto bytostí z tmavých dimenzí bytí, byla vyhozena, opakuji vyhozena, a toto varování rozdáno mezi lidi. Vše co se týče násilí - vyhozeno. 

S pozdravem   Miloslava Drsková.


36. 	 Já čítala dříve často časopis Magazín 2000,  a co mi  na moje otázky  odpověděl  můj 
      přítel a první duchovní učitel.

„Jak jsem již uvedl, přicházíme sem z různých končin Vesmíru, a takto tu pracují určité skupiny našich lidí, a tak vidíš sama, že jsem ti nelhal. Ale má to jeden háček, s těmi únosy. To tam máš také. Že se tam plete vojenská technika. A to je ta spekulace, a to jistě souhlasíš se mnou, že toto nesmíme vám dát vědět. Jenom se stane, že tu ztroskotají naše lodě, a potom se to dostane do rukou, ano to se stalo, ale nikdo to z vašich lidí to dohromady nedá, o to se dovedeme postarat, aby nebylo nebezpečí větší, nežli je. Aspoň z téhle strany nebezpečí nehrozí. To je hlídáno, a proto nyní čteš, že se jim to nevede. Člověk bez víry nemá co dělat ve Vesmíru, a když se tu octne, tak za čas  je zahnán nebo zničen. Takový  je zákon  kosmu  vůbec. 
A tak to ber. Dobro vždy zvítězilo a vítězí zas. I když máš první tvrdá léta, a když jsi hodná, a vše takto poznáš a jednáš podle toho, tak není schopen ti nikdo ublížit, ale musí ten člověk zůstat v davu, a musí být tiše, musí si jít touto cestou jakou si vytýčí sám, a nedbá na jiné, jestli to není dobré. Vše, co pošlou lidi do Vesmíru, se hlídá a bude, ale začali by lidé jednat jinak, tak zasáhnem, a to přísně. Jak jsem uvedl, jste pěkní lidé, a proto mnoho bratrů i sester z vesmíru má zájem vaši existenci uchovat jakýmkoliv způsobem. Tebe mám já a někteří naši přátelé mají ostatní. Jenom ten, kdo má rád vojny, toho si nikdo nevšimne, a jestli někdo, tak pošle jen vzkaz a dost.

Jinak tito lidé jsou sledováni, aby nepustili do Vesmíru, co tam nepatří. Na Zemi ať si dělají co chtějí, když jim to lidi dovolí, ale tu jsme my. Vesmír má být využit pro mírové účely a ne pro toto. To je naše úloha to tu hlídat. My víme, že plno pomatenců píše jen o nějakých válkách mezi galaxiemi. Tyto nesmysly my lidem nepředáváme. Tohle předali ti, co se tu motají také s loděmi, a jejichž popis máte v knize TAJEMNÝ ŽIVOT (SECRET LIVE, Jacobs - pozn. zpracovatele). To jsou oni, a vy je strkáte do filmů. Ale existují i knihy vydané mírumilovnými lidmi, a je to ta kniha, co máte i vy zde (UFO: A PŘECE LÉTAJÍ ..., Hesemann, nakl. Etna). Co my pošlem lidem, to má jen ten účel pro skutečný mír. A těch je hodně málo. Ale těch nesmyslů, co nyní vychází, je prostě z té země, kde znají lidi jen sebe (USA - pozn. zpracovatele). Na to upozorňuji především vás přátele z této malé země. Od tohoto společenství lidí tvrdých sami k sobě, a vy si je berete za vzor. Jen bohatství, to tam zná, ale těch nemocí a všeho kolem, co tam je, nevidíte. Ano, člověk má být na jedné straně také tvrdý, ale jen v této kázni, a to téhle. Má si říct toto. Já si nesmím dovolit nic než můžu, a aby to neublížilo tomu druhému, toto je ta kázeň k sobě, a ne se hnát svým pudem hlava nehlava. Potom si u druhých vydobyde tohle, že druzí ho nenávidí, a tím si naplní svůj osud sám. Toto je ten pravý zákon skutků, a potom přijde odplata, někdy za mnoho let, ale pak se náramně diví odkud. Ale neuvědomí si, že na tom trestu si pracoval sám celá léta. Ano, nejdříve bude poctěn, bude mít vše, přátele, ale čas bude pracovat pomalu ale jistě proti němu, což už se děje. Potom buď je zabit druhými lidmi, nebo přijde tato pohroma v době nemoci. Toto je to správné učení Ducha. To je ten zákon Stvoření, a ten je třeba studovat tak, jak jsme to předali lidem my. Žít takto, a ne se dát vláčet co kdo řekne nebo poručí, ale sám si udělat v sobě tu pravou kázeň jak jsem uvedl. 
                                                                                                                           Ptaah.“


37.  Proč je zločinnost na tomto světě.

       Poučení.

„To se nediv tomu, že se to děje. My víme, že je to doma učí a mají to zeshora. Víš co je tam machinací, to ti rád vysvětlím. Toto je to nebezpečí. Když se zrodí v takové rodině dítě, co má vše a žije, tak potom nic jiného nezná, než toto. Rodiče sami, když nedělají, jen píšou papíry, těm není radno věřit. Jejich syn nebo dcera, vše se jim promine, oni potom žijí s plným uvědoměním, že můžou vše, potom to řeknou druhým a toto se šíří jako nějaká nemoc. Potom se nediv, že máte tohle, každý dělá co může, aby měl, a bez práce. Ale takto to nejde a tys to pochopila, takoví lidé musí pryč, protože pracovat se musí také na Zemi, nejen v papírech mít nos. Potom nebude nic, s tím počítej, a proto se děje a bude dít toto, co nyní je. Ty se tomu nedivíš a my také ne. Stvořitel také pracuje,  tvoří stále, a by byla ostuda, my jdeme  podle  něj, a to je práce a slušný život. Příroda také pracuje a odpočívá, a tak to má být.

                                                                                                                           Ptaah.“


38.  Vedoucí pracovník.

„Člověk na vedoucím místě se má starat hlavně o druhé než o sebe. Takto musí myslet správný člověk a dát víc druhému, než chtít sám. Nedodržuje-li člověk toto, tak si může dát titul jaký chce, a je mu houby platné. Lidi ho nebudou nikdy chtít, a potom až nadejde jeho čas, tak sám pozná, jak chyboval, a musí začít znovu. 

                                                             Ptaah.“


39.  Proč jsou v mořích lidožravé ryby a žraloci ?

„Ty se ptáš na toto téma. Ano, je tomu tak, tyto velké ryby jsou určené k tomu, aby se postaraly o to, co tam nepatří a co v mořích zahyne. A když člověk takto zasáhne a bere i to, co nepotřebuje, tak oni také svým jsou způsobem rozumní, a potom se to mezi sebou tam domluví svým způsobem, a takto potom trestají člověka, že se časem vyvine tento druh určený k tomuto trestu. Až lidé budou rozumní k přírodě, tak by na ně nikdo nikdy nesáhl, ale takto ano. 

                                                                                                                           Ptaah.“


40.  Tunguzský meteorit.

„Víš co to bylo ?  Ne, to bylo právě vesmírné těleso neznámého původu, ono se to roztrhlo nad tou tajgou tam. Ale bylo to umělé těleso, ne co si mysleli vaši, pamatuješ na ty vaše bomby, myslím tím atomová, a přišlo to z Vesmíru, ale to si nech pro sebe drahá, mám radost , že právě ty se ptáš po těch záhadách, a toto je také. Jak jsem uvedl, motají se tu všelijací, a toto se stane také, že vesmírná loď se roztrhne takto, a není z ní nic. Kometa to nebyla, ale stalo se to takto. Když má vesmírná loď nehodu, víš co je to za materiál, tak poškodí se zařízení, a víš z čeho to je, máš to v naší knize také, tak to potom shoří ve vzduchu. Stačí špatně také zapnout silové pole a máš to. Proto tam nebyly nalezeny ani úlomky. Může se to stát i u nás, ale i ti darebové to mají, a většinou se to stane jim. Pamatuj na to, takto je také trestá Stvořitel, za ty jejich kousky, co dělají. Jako vaše, to také že většinou máte bouračku, a toto se stane zase jinak. Ano, lidi vidí různá světla, a zrovna se tu někdo motal, měl nehodu, a jak jsem popsal a to víš z naší knihy, a jsi chytrá dost, že také máme nehody, ano je třeba i obětí při tomto výzkumu. Počítáme se vším. Jsi velice hodná, myslíš na nás, a já na tebe. Ty opravdu máš lásku ke všemu i k nám. Jsi v tomhle vyjímečná, a umíš litovat vše, tak jsi citlivá a jemná v duši. Já nevím co mám si myslet. Místo toho co dělají ostatní ženy na Zemi, ty stále luštíš všelijaké záhady, a to se mi u tebe moc líbí. Ale toto pravda. Také může být taková nehoda, když tam byla radioaktivita, a tehdy jel ten expres. Stalo se to ještě, když jsi tu nebyla, ale jinde. A hned, jak jsi dostala rozum, tak toto tě zajímalo viď ? Nebe, hvězdy, ano vím, a obdivovala jsi vaše lidi, kdo letěl, to bylo něco pro tebe.

                                                                                                                           Ptaah.“

V tomto rozhovoru šlo i o mě, ale posílám to proto, jak velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah si cení člověka, hlavně ženy, což se mi stalo poprvé, kdo takto se mnou hovořil, no nejdřív byl Háting, ten v básních, no prostě je to ukázka, že já jak si cením mých přátel z Vesmíru, a jsou toho hodni, aby je lidi brali na vědomí, a jak má muž se ženou vlastně rozmlouvat, tak to posílám takto, vedeme stále rozhovory i nyní. A všichni se tak vyjadřují, a takto se musí naučit naši lidé takto spolu hovořit.


41.  Vyznání.

„Ani nám to nedovolí,
setkati se s těmi,
co touží jen po moci a bohatství.

Jen ti co žijí jako ty,
jen s těmi se setkáme.
Lidé, kteří nic nemají,
ani štěstí nehledají,
a jen tak prostě žijí.

                           Háting.“


42.  Mým přátelům z Vesmíru.

Vy moji milí tuláci po hvězdách,
takto zní jedna kazeta.
Proto vybírám tato slova
z ní pro vás,
však jste takoví tuláci po hvězdách.

Takoví jako my na naší Zemi,
co se jen rádi toulávají.
Co vůbec nic nemají,
jen to srdce plné lásky.

      Odpověď

„My jsme ti tuláci po hvězdách, 
to správně uhodla. 
Ale my přinášíme to pravé poselství,
abyste všichni tak žili jako lidi.

Lidi, kteří nic nemají,
Protože všechno patří všem.
Jen to srdce plné lásky,
to je to největší bohatství.

        Přátelé z Vesmíru.“


43.  Poučení o Vesmíru.                                                                            Prosinec 1994.

„Když jsem se učil o Vesmíru, tak nám říkávali toto. Vesmír nevznikal sám od sebe, ale to dal Stvořitel takový zákon, že každé vesmírné těleso se samo sice utvoří, ale vzniká samotnou láskou Stvořitele našeho, ten to po dlouhá léta, my to nepočítáme tak jako vy, ale my používáme něco jiného, a tak ti to  vysvětluji jinak. Po dlouhém období vzniku Vesmíru se to vše shlukuje pod vedením vesmírné živé síly a tato síla to vše tvoří, a potom zase po dlouhém období zaniká, ale na tom samém místě se hned buduje vzápětí vše nové, a to vše dělá Stvořitel. A my jen v pokoře před ním žijeme, když vidíme tu nádheru kolem. My to vše vidíme jinak než vy. V cestování čase, to jest, že vše vidíš stále zářící, stále trvalý tento Vesmír náš, nejdražší domov. A tak to nyní budeš vidět ho i ty. Věčně krásný, nestárnoucí, plný života na různých planetách, někde zanikne, ale zase se vzápětí objeví jinde ještě krásnější, a to je to  tajemství. Je to nekonečno, a to nikdy nezanikne a nekončí. Stvořitel je věčný a takto jsme věční i my. Jenom láska musí vše vést, jinak nic. A proto život sám nikdy nezačíná a nekončí, jen pokračuje v různých formách života dál. Jak jeden skončíš, už začneš jiný, a tak to jde dál. Ale pamatuj, jen ten, kdo hledá Pravdu, tomu vše vyjasníme, ale jiný, kdo je líný, ten holt to vidí takto, jako ti vaši hvězdáři, a myslí si, že snědli všechen rozum, a Vesmír považují za mrtvou mechanickou hmotu, to si neuvědomují, že toto musí někdo sestrojit a řídit, a vesmír také se neudělal sám, ale Stvořitel to stvořil se vším všudy a řídí to. 
                                                                                        Ptaah.“


44.  Další poučení o Vesmíru.

„Tak vidíš, tohle je také mýlka, že ve Vesmíru bude zima a tma, ale my víme tolik, že Vesmír se vstřebá do Absolutního Vědomí a zase to vše začne znova. Ale toto, co vám napsali a vás učí, je nesmysl prvního stupně. Já ti řeknu na to tolik. Vesmír zůstane stále zářící, věčný, je to Nekonečno samo jako je Stvořitel sám, to nikdy nezačne a nekončí, a stále bude ve Vesmíru pulzovat život. Neboť vše je živé, zrozené samotnou láskou našeho Stvořitele a tu lásku ty znáš. A tato láska nás stále povede k dalšímu životu tak, jak to máš v naší knize. Ale toto je čistě popsáno z mechanického hlediska, ale duch tomu chybí. A to se nyní musíte znovu naučit o tomto kosmickém vědomí, a kdo to pozná, tak poučí ostatní, jak to vlastně je. 
                                                                                                                           Ptaah.“


45.  Lososi táhnou z moře do řeky, nakladou jikry, oplodní je a hned hynou. Proč?

Odpověď:

„To dal Stvořitel takový zákon, i rybička má své místo určené, a toto je také to. Až vyčerpají tuto svou sílu, přenáší se zase tato energie do potomstva, a když má ryba tolik života v sobě, tak vše dá těmto jikrám, a proto oni dál nežijí, ale předávají zase do toho cyklu života, to je ten přenos, oni to ví, a jak jikry se oplodní, tak jejich energie života jde do tohoto potomstva. To je tak zařízeno u všech Stvoření vůbec, a jenom člověk to ví, ale oni to dělají rádi, vědí, že nezaniknou, a tak podvědomě se to děje. Vede je sám Stvořitel, jenom člověk má svobodnou vůli, to víš. Kdo takto studuje toto duchovní učení, tak moc dobře ví, že je to stále se pokračující cyklus. Vše se rodí, zase zaniká, jen tu duše zůstává věčná, nemění se, a zase znova. To my víme, jenom ten, kdo se učí pilně, ví co se děje v přírodě, a vše se děje pod vedením Stvořitele, a my to se takto učili, a já ti mnohé vysvětlím. 
                                                                    Ptaah.“


46.  Jak se máme chovat k druhým lidem.

„Vy místo vpřed jdete zase zpět. Místo abyste stavěli pěkné domky, u všech byly pěkné zahrádky, a to pro všechny, tak se staví hotové rezidence, neboli skoro paláce, a to jen pro někoho, a to je tak hlídané vším možným. Jak víš, já nemám nic, a jen vše, co potřebuji ke své spokojenosti, to mám, a víc bych toho nechtěl, co s tím bych dělal. Mě stačí ta moje vesmírná loď, kterou mám k výzkumům, a potom mě doma na naší planetě také čekají a tam mám jen to, co potřebuji, nic víc. Mě stačí ty moje milé a potom plno přátel, a ty máme všude, kam se podíváš. Kam bys vkročila, tam by tě vnímali s láskou a našla bys vše, co bys potřebovala abys žila, jinak nikdo nic nemá a nechce. My se máme tak rádi, že není třeba ani armády, nic takového, a když někoho něco postihne, tak ví, že není sám. Přijde v první řadě duchovní učitel a pak chodíme za tím člověkem ostatní, a tak se nestane to, co u vás. Jsi tu na Zemi doma a nejsi, a když je ti nejhůře, co udělají ostatní, to my dobře víme, nechají tě, a potom ten člověk musí trpět. Tohle my stavíme na první místo, nenechat člověka tak  samotného, však  jsme  lidé, a  jak  se  chováte vy.  Až je s ním  konec,  tak ho  litujete, ale  to  není  třeba.  My  víme,  že  je u Stvořitele našeho, a on mu určuje nový život, a zase se vrací k nám, nebo jde jinam, ale pamatuj, člověk neumírá, jenom přejde jinam. Tělo, to zanikne, ale duch náš, ten zůstává, a jak se budu zde chovat, tak budu zase žít. A proto my si vážíme toho našeho těla, co nám dal Stvořitel, a tohoto rozumu, co máme. Kdo toto pochopí, ten ví, co je to za dar, a ne se takto zahodit, jak to děláte u vás na Zemi. Vážit si sám sebe, a to tím, že se chovám jak se patří, hlavně k druhým lidem. Ne chtít vše, to není třeba, jen si vzít to, co potřebuji, a toto se musíte vy naučit. Toto je ta správná výchova duchovní, a ne si listovat v bibli a světit různé lidi, to je ostuda, že světíte, ale nechováte se podle toho vůbec. Člověka, hlavně tyto duchovní učitele my světíme takto, že dodržujeme tato jejich slova, a to je pro ně tou největší odměnou, než z nich udělat to, co děláte vy. U nás jsou to učitelé, nic víc. Tak jako máme učitele na techniku a jiné věci, tak toto je to samé.        Ptaah.“
47.  Tvrdí se mezi lidem o konci světa v roce 2000.

Odpověď:

„Ani toto tak není, jak se tvrdí. Ne konec, ale musí se také planeta Země očistit od těch, co ji ničí. Proto tu máte takové přeměny, a stále se něco děje. Tohle je právě to třídění, a ten, kdo se pilně učí znát sám sebe, ten ví Pravdu a nebojí se. Ostatní, kteří neposlechnou hlasy těch, co je varovali a varují i nyní, a poslouchají jen hloupé řeči, ti neobstojí. Není divu, v dnešní době toto jsme věděli, ale vidíme, že lidé trvají na svém, a poslouchají řeči těch, co jen chtějí pro sebe. A proto jsme tu my, a budeme, abychom pomohli těm, co si uchovali rozum, a snaží se i přes toto vše, co se tu prokazuje, žít jak se patří. V tomto správném žití je vaše záchrana, a že přijde zkáza, a to od nás, to jsou hloupé řeči. Jsme tu my, co máme rádi klid a pořádek, vy o nás víte, ale jsou tu i ti, co zde létají také, máte o nich psáno, ale to máte i na Zemi lidi dobré i zlé, a toto je také ve Vesmíru to samé, a tak je to třeba brát. Ale jsme lidé jako vy a nic jiného. Jenomže ti, co je máte většinou s těma většíma očima, to jsou ti darebové, a my jsme lidi jako vy. 
                                                                                                                           Ptaah.“

„Opakuji, tuto literaturu, co mají lidé mezi sebou o humanoidech a ostatních lidech, co chtějí něco jiného nežli klid a mír, odstranit nejen co mají lidé doma, ale i z veřejných půjčoven  !!!!!  “     


48.  Duchovní svět.

Sedím, knihu v ruce,
ponořena v modlitbě.
Bože můj, říkám si tiše,
a myslím na ten svůj svět.

Svět bez násilí,
v něm jen plno lásky.
Jeden k druhému jsme milí,
Boha jen ve svých srdcích nosíme.

                                                   Miloslava Drsková.


49.  Od mých přátel z Vesmíru.

„Až zase bude čisté nebe,
tak vyjdi si večer ven.
Tebe my tě pozdravíme,
takovýmto způsobem.

Až zvedneš ruku
a zamáváš nám,
tak my ti zazáříme,
tobě na pozdrav.

           Přátelé z Vesmíru.“

50.  Sdělení.                                                                                              8. ledna 1995.

„Já ti chtěl ještě tohle sdělit. Ano, tam u vás ve vládě se něco děje, očekávejte veliké změny. To je ta skupina lidí, co je jim všeho málo, a ještě budou chtít víc. Nejde jim o žádnou stranu, ale jen o to, aby se měli dobře tak, jak žádný jiný. Toto vše převzali z těch vašich států, co takto žijí celá léta. Vy jste to zkusili jinak, něco jste měli dobře, ale v něčem jste chybovali, a to je tohle. Mysleli jste, že jste páni nad přírodou, že všemu poručíte, a proto nastala ta změna. Pamatuj že ten, kdo chce něčeho dosáhnout, musí žít tak, že si musí uvědomit, že nad člověkem samým je ještě někdo, kdo vše stvořil, a i člověk ze Země se tomuto problému musí věnovat, a proto se dělají ve světě tyto výzkumy. Vy jste v tomto směru zaostalí, to jsem poznal dobře, a tato schopnost co máš nyní, to se získává na základě, že jsi se podrobila tomuto zákonu, nic víc. Až se podrobí více lidí, ba všichni, tak bude změna k lepšímu. Každý člověk se už narodil s určitou schopností, ale většina lidí ji využila jen k tomu, aby jiné využili. 
                                                                                               Ptaah.“

Dodatek k tomuto rozhovoru:

Ty výzkumy se týkaly těch lidí, co přežili klinickou smrt, a popisovali, no to mám i doma, zprávu o Stvořiteli, že viděli Světelnou bytost. Já viděla také Světlo to samé a to je to spojení se Stvořitelem samým, a to jsem získala tímto studiem, a potom začala takto tyto články s mými přáteli z Vesmíru.


51.  Zjevení.

I když mě to nikdo neučil,
přece jsem měla pocit,
že jsme někým řízeni.

Předkové naši žili a pracovali
ve jménu božím.
Nastala nová doba
jméno Boží nikdo nevzpomíná.

Nalezla jsem si knihu,
a začala žít podle jeho zákonů.
Stalo se to v únorovém období,
zjevilo se mi překrásné zjevení.


Bylo to světlo krásné,
a to proudilo ke mně.
Já jsem ten Bůh,
co nyní před sebou vidíš.

Ptám se toho věčného Světla,
jak je to s otázkou
smrti a života.
To krásné zjevení mi odpoví:


Ten, kdo věčně krade, ničí, zabíjí,
ten vejde do věčné Temnoty. 
Ten, kdo se drží mých zákonů,
tomu dám ne jeden,
ale víc životů.

Bože, můj bože,
šeptám jen vděčně,
teď teprve vím,
jak mám svůj život vést.

                                 Miloslava Drsková.


52.  Rozhovor.                                                                                         19. srpna 1997.

Tady ti do tohoto sešitu připisuji tento rozhovor, a to proto, že nejen já, ale i ostatní lidé jsou sledováni, a ti, co se snaží žít jak se patří, jsou opatrováni i po stránce zdravotní. Proto jsem stále klidné a veselé mysli.

       Rozhovor.

„Ale může mnoho lidí se domnívat, že nemůžeme navázat styk s jinými, ale máme na to tvrdé podmínky. Nyní máme styk s tebou, zatím telepaticky. Ty nemáš žádné sobecké cíle, jenom jsi byla smutná, a když přišel ten váš přelom, a vy jste se zbavili tohoto pouta otroctví, víš jak to myslím, tak teprve jsi začala chtivě číst. Tobě šlo o knihy i jiného žánru, a u vás toho bylo málo. Také jsi měla kolikrát takové zvláštní pocity. Myslela jsi, co to je, chodila jsi jako v tranzu, byla jsi z toho vedle. Hodně jsi se toulala krajem nebo jezdila na kole, byla stále pryč, buď po ovoci, ale myšlenkami jsi byla úplně jinde. Naši lidé tě potají sledovali, a už tehdy se tu všichni shodovali, že ty určitě budeš jiná než ostatní, stále jsi si vybavovala něco přírodního, až potom přišla ta tvá velká chvíle, a naše také, že máme tebe.
                                                                 Ptaah.“


53.  Rozhovor na téma co se týče kostelů a jiných staveb, kde nikdo nebydlí.

       Poučení.

„Ani toto není třeba tak uctívat, neboť si vzpomeň, komu to patřilo, tyto stavby musí pryč, a nemohu pochopit, proč toto se udržuje. Je to sice hezké, ale uplyne doba, změní se kontinenty, a to očekávejte, a vše půjde pryč. My stavíme pro lidi, a ne, aby toto zabíralo místo žijícím lidem. Přijde katastrofa, a srovná to se zemí jako Atlantis, a to je v moři. Ale Země se zase bude v brzké době měnit, očistí se od toho bahna bytí a bude dobře. Nastoupí jiná generace, taková, jaká má být, a proto ty velké katastrofy. Všichni mírumilovní lidé, všichni bratři z Vesmíru to ví, a víš to i ty. Tak nač toto je. Ano, postavit domek, a vše co přísluší, průmysl, co slouží jen lidem, a vy se taháte o to, co nahlodal zub času, tak to vidím já. Jen přírodu je třeba si cenit, ta zůstává pěkná, živá, stálá, tu je třeba milovat, a ne tyto stavby. Oblohu, hvězdy, Slunce, to vše miluj, ale ne toto. To je třeba ctít, toto vše živé. 
                                                 Ptaah.“



54.  Poučení.

„Tak to ti také rád podám vysvětlení, ono je to tak v přírodě zařízeno, a to si pamatuj. Stvořitel také toto uzákonil, hlavně u této dravé zvěře, ať ptáků nebo savců. Protože tato zvířata jsou určena k rovnováze přírody, to jest, že se živí lovem této zvěře, netřeba litovat. Ale také tam u tohoto případu jsou tvrdé podmínky. Jak zjistí rodiče těchto mláďat, že se můžou postarat o sebe, tak je opustí, to je uzákoněno. A ony se musí postarat samy o sebe, to jest že se začnou hned živit lovem. A to je u všech tvorů tak. Není třeba litovat. A potom si uvědom, není lepší že se to stalo u tebe. Musela ses starat o sebe, a tak to neslo zase tuhle dobrou stránku věci. Člověk z vaší společnosti má jít touto cestou útrap aby pochopil, co má dělat. Ale dáš-li dětem vše, tak děláš chybu. A to je zde nebezpečné. A právě že ti ostatní chtějí vše pro děti, tak máte toto. Vzpomeň si na sebe, jaks začínala a tím se řiď. Když máš ráda práci, tak vždy se uživíš, a ještě pomůžeš, ale jenom takto ne jednotlivci, to ne. To je také zákon našeho Stvořitele, je neúprostný, zvláště u člověka. Ale když sama pochopíš, zahrne tě neskonalou láskou, a tu tak pociťuješ. A to jsme my z vyšších dimenzí bytí. A proto se o tebe staráme, žes sama našla cestu k nám. My mohli tě nenápadně vést, ale rozhodnutí je na tobě a bude stále. Toto je správné jednání člověka a žádné jiné neznáme. 
                                                              Ptaah.“
         Dodatek
Takto mě poučoval můj první duchovní učitel a také přítel Ptaah. Nesmírně jsem si ho vážila a vážím stále, a proto vám všem, kdo to bude čísti předkládám, a těmito radami jeho i jiných přátel z Vesmíru se stále řídím.        Miloslava.


55.  Doteky lásky.

Mně bylo tak dnes v noci dobře přátelé,
stále jsem měla tak krásný pocit,
jako by mě stále někdo hladil,
a to po celém těle.

          Odpověď

„To jsme byli my, ty naše drahá,
za to že tak vše máš ráda.
Ty místo toho láteření,
radši bereš knihy do ruky.

Nedáváš ten špatný příklad jak jiné,
ty snažíš se zabývat něčím jiným.
Něčím jiným než ostatní lidé,
proto ti posíláme naše vibrace.

To jsou vibrace věčné lásky,
to proto, aby jsi zůstala navždy s námi.

S námi s tímto myšlením,
podle tohoto zákona Stvoření.

Přátelé z Vesmíru.“
56.  Jejich názor na naše představitele.                                                          Leden 1995.

„Vaše vlády usilují jen o to, aby vás jen vydírali, protože v nich jsou lidé, kteří myslí jen na sebe a své drahé. Kdo takto okázale vystupuje a nechává se takto ukazovat všude, to nejsou dobří lidé. Lidé pracující pod zákonem Stvoření, ti jsou skromní a všechny schopnosti předávají jiným, a to bez nároků na odměnu, ti dobře vědí, proč to dělají. Ale kdo sedí na vedoucím místě, ten má jednat takto, má brát jen to, co potřebuje k životu jako ti ostatní, má pracovat jako jiní, a ne brát tolik, co sám nespotřebuje. Toto je opravdu hrubé porušení a nechtěl bych být na jejich místě. Ne se stále vymlouvat, to víme a slyšíme na všech stranách, ale místo těch řečí, co se nadělají, pomoc ubohým lidem, hlavně mladým rodinám, no prostě všem. Jestli si někdo myslí, že to nikdo nevidí, to se moc mýlí. Je nás tu dost ve Vesmíru a stále jste pozorováni námi. Jsme lidé jako vy, ale jsme si vědomi, že máme žít jako lidi a ne tak, jak žijete vy. Potom se nedivte, že se stane to nebo ono. Na vině jsou lidé z této planety Země, že se takto chováte. Místo pomoci druhému hromadíte pro sebe. Místo pomoci hlavně dětem necháte školy napospas, a co učíte děti, jen technice, penězům a jinak skoro nic. O správném způsobu života neví nic.
 
A přece vám říkám, žádné strany, ale lidi se musí dát dohromady, a žít jako lidi tak, jak vás to učíme my. Ale to pravé učení jste zase využili jinak. A jen se hádáte a nyní to máte. Zemětřesení, nestálost počasí, záplavy, hromadná neštěstí, to je odpověď této planety Země na chování lidí tu. To je to hrubé porušení Řádu Vesmíru, když takto se chováte. Máte také knihy, tak se vzdělávejte, ne se hádat mezi sebou o to, co my považujeme za zbytečné. Ano, učení o skutečném Duchu máte i vy už v knihovnách, tak se to prosím vás učte, nechcete-li to mít ještě horší. Jen vzorné chování k přírodě samé, vážit si jí, to je ta nejcennější věc vůbec. Vždyť to tu tak vypadá, což to nevidíte ?  Ne volit člověka, ale Stvořitele volte, a to ne v kostelích, ale úctou k životu, mít se mezi sebou rádi, pomáhat si, a nejen to, ale i přírodě dát všechny síly do toho, aby nebyla ničena, a ona stále je. Pole máte neobdělaná a proč ?  Protože máte všude plno lidí co jen sedí a píšou nesmyslné příkazy, hádá se to, a proč o to, co má patřit skutečně jen Stvořiteli, a my i vy jsme přece Jeho děti. A proto se tak chovejte. Náš zákon nám zatím nedovolí vám pomoci než radou, až budete všichni jednotni, až budete mít odvahu říct těm, co to nyní vedou, že dáváte slovo jen tomu, co to tu stvořil, tak můžeme dělat víc. Ale musíte to říct všichni lidé na Zemi a přistoupit na tyto zákony Stvoření, učit se je, žít, zdůrazňuji žít, a to takto, jak to zde uvádíme, tak teprve budete šťastní, jinak ne.
                                                                                    Ptaah.“


57.  Jejich názor na naše zdravotnictví.

       Poučení.

„I po této stránce moc chybujete. Nejlepší péči mají vaši představitelé, a ten člověk, co skutečně pracuje je na tom nejhůř. Právě člověk, který dostal tuto schopnost od Stvořitele, ten má právě nejvíce dbát o zdraví toho druhého. Ale mezi takovými lidmi této profese se vyskytli takoví jedinci, kteří koukají, jen aby z toho měli jen oni užitek. A to podle nás je to nejhorší. Jen za to, čemu říkáte peníze, by někteří tito lidé udělali vše. Ale to je to nejhorší provinění. My víme i o lidech ve světě, kteří sice také berou za to, to se nedá nic dělat, ale dokážou také si udržet víru a opravdu pomůžou, ano jsou i takoví u vás. Ale celá řada se těžce proviňuje, hlavně v této zemi, že se všichni ženou, jen aby honem měli vše za to. Ano, honí se technika ze světa, to ano, ale komu nyní v této zemi bude sloužit. Člověk i po těžkém zákroku obyčejně musí z vašeho zařízení ven, ale ten kdo na to má, ten má takovou péči, že se obyčejným lidem o tom ani nezdá. Naši lidé právě u nás na planetě, ti mají všichni právo na vzornou péči, každý jednotlivec je pečlivě opatrován a také porodnost je hlídaná. Proč ? Je lepší totiž mít míň dětí, než jich mít moc, jako to máte zde na Zemi. Na jedné straně chválíte třeba, kde se narodí matce více dětí najednou, a na druhé straně padají děti na různé nemoci a také jsou oblasti na vaší Zemi, kde je hlad, a kdo to vše dělá ?  Jen ti vaši představitelé, co jim tleskáte a dáváte si je do čela, a oni potom jen lidí využijí. Dokud toto vše bude takto, a neposlechnete opravdu hlas rozumu, nepředáte tuto pravou víru, tak nikdy nebude na této Zemi dobře. To si pamatujte tato slova.

                                                                                                                           Ptaah.“ 


58.  Jejich názor na prostituci a erotiku.

       Poučení.

„Člověk, hlavně žena, měla by o sebe především dbát, a to zde na Zemi je tak hrubým přečinem, že za prostředky, kterým říkáte peníze, dělají to nejhorší. Ale my je pozorujeme ve městech i na cestách, jak takové krásné mladé ženy se zahazují, a tímto se zneuctí, a jak. Toto je to nejhorší, co může civilizovaná společnost udělat, takto se zneuctít před více lidmi. Žena a hlavně matka má o sebe dbát, má si zachovat cudnost. Stvořitel náš jim všem dal  ten nejkrásnější úkol, a to je mateřství. Ale kolik žen, ba skoro všechny, jen některá se drží toho úkolu a pečuje o to, co má. Zde na Zemi, to je opravdu hrozné. Nemyslete si, že je nikdo nevidí, ale vidí, a to jsme my z Vesmíru. A co děti, ty takto učíte tímto příkladem, že máte plné noviny nesmyslů a vaše sdělovací prostředky jsou toho plné. Měli byste se stydět za toto chování vůbec. U nás vše, co tu děláte, je nejhorším přečinem, a proto pak tu máte plno nemocí, matky se diví, proč mají nemocné děti, a to proto, že porušujete tento řád, což jsem uvedl, a tak vám radím. Na prvním místě má být láska, úcta k životu samotnému, milovat jeden druhého a hlavně mít toto vědomí, stačí jen vědomí, že vše nám je půjčené od našeho Stvořitele, a pečovat o vše živé. Potom až byste to dělali podle těchto rad, co vám dáváme, tak by se vše pomalu urovnalo, sice dlouho by to trvalo, ale vaši potomci by nemuseli tolik zkusit jako nyní. Neboť nejvzácnějším darem je život sám, který nám byl dán, a my si vážíme tohoto života vůbec, a člověk, to je přece dokonalá bytost ve Stvoření vůbec, a tak to bereme, a proto máme takové schopnosti, což vy obdivujete. A proč ? Protože my ctíme tento zákon Stvoření a žijeme, pracujeme pro blaho celého našeho společenství lidí, a to nejen na naší planetě Erře, ale jiní, co sem přilétají tak jednají a chceme vám jen pomoci, to je náš úkol, co jsme si vytknuli, ale musíte k němu i vy přistoupit, a musíte tento zákon přijmout, jak jsem uvedl.
                                                                                                   Ptaah.“


59.  Jak vidí to naše zbrojení.

„Toto je vůbec to nejhorší, co vůbec existuje, a ještě se tím chlubíte. Ještě vám to nestačí, tato všechna neštěstí, a ještě se přidáváte, a dokonce jste hrdi na to společenství. Tomu říkám pokles civilizace, vůbec takto jednat. Proto nyní nás tu je víc než minulá léta, a stále musíme mít to vaše řádění tímto způsobem pod dohledem. Nejste tu sami ve Vesmíru, to si uvědomte konečně, že také jiné planety jsou obydleny, a to skutečně mírovými lidmi, a jestli něco máme, tak to máme jen skutečně k ochraně pořádku, nic víc. I darebáci se nám tu pletou, vy o nich víte, a ještě je dokonce máte na obrázcích v některých knihách. Oni se rádi ukážou, ale my skuteční lidé ne. Jen ojediněle při naší práci na výzkumu této Země se s námi lidé setkají, jinak ne. Ale vše je pravda. Jsme tu a budeme tu. Já mám úkol největší. Jsem velitelem vesmírné flotily z Plejád, ale mám jen to, co zde uvádím v tomto oznámení, a potom máte vydanou naši společnou knihu, která byla napsána ve Švýcarsku (UFO: A PŘECE LÉTAJÍ ..., Hesemann, nakl. Etna - pozn. zpracovatele). Tam máme našeho člověka, také věrného naší práci pro blaho celého společenství lidí této Země. Nyní máme i tady zde v této malé zemi české. Proto zde nás uvidíte nyní často, neboť jsme vás znali jako lidi mírumilovné, a nyní co se stalo. To nejhorší si vyberete, a potom budete na toto hrubě doplácet, nedostanete-li rozum. Ne zbraně do ruky, ale knihy o skutečném Duchu do ruky nejen vám, ale i vašim dětem patří. Ne myslet na to, co komu udělat, ale pomáhat si. Copak to je pomoc, když hned stavíte nové armády, to není žádná sláva, ale veliká ostuda pro lidi, kteří si říkají lidi. Lidi v pravém slova smyslu mají skutečně žít tak, jak jsem tu uvedl. A kdo vás to jen navádí, já sám to povím, jen ti, co sedí, nedělají nic, jen mají na práci rozkošný život, a nic jiného neznají. Já za toto společenství bych se hanbou propadl, a víc bych na oči vlastním lidem nepřišel, tak bych se za to styděl, za to co vy jste hrdi. U nás na našich planetách to není. Tam je skutečný klid a mír v pravém slova smyslu. Nevedeme řeči, ale učíme se a děláme, nic víc. 
                                                       Ptaah.“
 
 
60.  Ještě rada mého prvního duchovního učitele.

„Jak už jsem uvedl, vše tak vám ještě dávám tyto rady. Musíte skutečně jednat, a toto vše co je tu napsáno dát urychleně mezi lidi. Musíte opravdu jednat a neposlouchat řeči. Ne demokracie, ale do otroctví nového jdete, což si to neuvědomujete ?  Protože si to jen srovnejte s dřívějškem, co měli celá léta jedni jenom tu dřinu na druhé. A není to dnes tomu tak ?  Ano je, přátelé milí z planety Země. Je tomu skutečně tak. Co máte za odměnu za svou práci ?  Skoro nic. Já vše vidím, jak plno lidí žije. Mladé rodiny v hádkách celé dny, na druhé straně se staví přepychové skoro paláce a zabírá se vše. A to jen pro ty, kteří prý mají na to nárok podle vašich zákonů. Co potom zbyde mnoha lidem, nic. Ne práce, ale přímo dřina. Od rána do večera se musí ten, kdo skutečně nic nemá, honit a potom, co za to má, nic. A stále je to stejné. Točíte se kolem dokola, jednou je nahoře ten člověk, podruhé jiný a stále trpíte. A to jen proto, že stále doufáte v člověka. Ale chcete-li žít jako lidi, tak to musíte jako my. Jenom dobrovolná kázeň, taková, co skutečně máme my, to jest nic nemáme nikdo navíc. Jídlo, bydlení, věci denní potřeby, tak teprve potom je to život. Žijeme šťastně v této kázni, neboť nechceme nikdy takto dopadnout. Potom se u nás rodí lidé, kteří jsou prospěšní celku. Až teprve toto je u nás, tak naše technika se vyvíjí tak, že potom létáme i takto do Vesmíru. Ale vy jste to vzali obráceně. Ano, výzkum do Vesmíru je také třeba, ale až potom, až když je pořádek na planetě samé. Takto nyní můžeme a potom létáme. Naše lodě jsou tak uzpůsobeny podobné diskům, ne takto, co jste pustili vy. Vše musí být tak uzpůsobené, aby nic neničilo, a potom hlavně při vší té práci a výzkumech se chováme tak, že to vše konáme s pokorou. Čím více je člověk pokorný, poslouchá sám sebe, tím více ví. Takto se má správně žít souladu se stvořením, a prosit Ho, Stvořitele našeho o rady, a vždy se našlo řešení. Toto učení jsme sem přivezli my už dávno před staletími, ale lidé ze Země ho zneuctili. I Ježíš Kristus byl jen jedním z učitelů tohoto učení a nic víc. I ostatní, co je znáte, a vy jste z nich udělali modly, a to je chyba. Proto vám toto vše vysvětluji já, že tomu tak je. Stvořitel není člověk, jak se všichni domnívali, ale je to světelná podstata života vůbec. Je to Světlo samé, které naplňuje celý Vesmír, a plno lidí Ho zná. A tento Duch Světla je skutečným Otcem nás všech. Z něho všichni vycházíme, a potom se k němu vracíme. To ví už řada lidí na Zemi. A on určuje další život nám všem podle našich skutků. To je ta maturita života, něco jako ve škole. Vyjdeš třídu a dostaneš vysvědčení, některé dobré, někdy špatné. A toto je maturita taková, že člověk v poslední chvíli, čemuž vy říkáte smrt, to je ten přechod do jiného života. Kdo se chová dobře, ten přejde třeba k nám, to jest do takového společenství lidí, kde se má dobře a proč. Protože si to zasloužil. Jiný, kdo je lajdákem, žít nechce tak, jak On nařídil, tak musí potom v příštím životě trpět. Toto je ta spravedlnost a ne to, co vás učí. Že přijde nějaký spasitel a spasí lidstvo, toto je takový nesmysl vymyšlený lidmi. To jen napsal kdysi nějaký chytrák a vy jste naletěli tak, jako jste naletěli nyní. Ať to nazýváte jak chcete, tak vám nepomůže nikdo z těchto lidí. Jen toto vám pomůže, co jsem vám předal, tato slova, přesvědčíte se sami. Jsou nyní na Zemi skupiny lidí, co se pilně učí, a potom mají vynikající  vlastnosti, třeba jako tato žena, že může přijímat moje myšlenky, které vysílám, a dělá to ne pro peníze, ale pro vás, lidi, ona po takovém životě touží celá léta, a proto sám Stvořitel náš jí to dal. Není to žádný zázrak, věřte mi, ale plno lidí toto využilo, a potom také byli trestáni takto oni. Dáváte se do rukou různým lidem, ale jen tichá modlitba a přání, upřímné přání o mír a pokoj této Země tak potěší našeho Stvořitele. A to denně toto tiché slovo, třeba v myšlence vyslané, stačí bohatě, a ne ty vaše modly, chrámy a podobně. Žít s pokorou, jak jsem uvedl, stačí a potom vám vše půjde samo. 

                                                                                                                           Ptaah.“


61.  Rozhovor, část.

„Naše vibrace, co ti vysíláme, jsou právě i ozdravující, ale dáváme je jen lidem, co hledají a pochopí plnou Pravdu, to je právě člověk, co moc zkusil, nemá tu žádnou lásku, nic, a proto se tě ujímáme my, a to tak je a bude. Ostatní lidé podléhají buď davu, ale ti velcí jsou právě pod vlivem této Gizeh, nebo jiných bytostí, a ty dobře znáte. Ti se rádi ukážou, máte je i ve filmech, ale tys pochopila dobře, že poslouchat se musí všude. My si takto vedeme mladý lid, učíme je, a oni sice mají své, ale poslouchají, a tak to má být a bude. Za poslušnost se takto odměňuje. A to je. Kdo se oddá úplně Stvořiteli, a pomáhá ostatním lidem, dá vše do služeb celku, toho se ujímáme my, učíme ho, a pomáháme mu aspoň k takovému zdraví, jak je to jen možné, a také se to ten člověk dočká takové odměny, že se o tom jiným ani nezdá, ale musí ten člověk zůstat v davu, a stále takto celá léta pomáhat. Ostatní, kdo zneužije dar Ducha, co si rozvinul, to jest dá-li mu Stvořitel také možnost pomoci lidem, ale on se obrátí, a začne myslet na sebe, tak jak to udělali vaši představitelé, tak se pak nadějou takovéto odměny, že už jsou trestáni za života, to jest postihne je nemoc a potom odchod do temnoty znova a začíná život jako člověk, který je v té nejhorší společnosti lidí, ano tomu tak je a bude. To je ten pravý zákon Stvoření na Zemi a nyní je čas se tomuto zákonu učit, jinak bude tu zle s těmi, kdo to nepřijmou.

Za všechny výzkumníky ti to předává právě tvůj přítel z Vesmíru, výzkumník biolog-lékař

                                                                                                                    Jamahama.“


62.  Rozhovor.                                                                                                        1995.

„Ať se to vše poučí víš, ano, něco  přehnali,  ale hodně  je  tam pravda,  víš, tohle peklo  to  jest,
tohle válečné období, co se tu nyní tolik prokazuje, sem dovezli vaši předkové a něco je od tamtěch darebů, co sem stále také toho dost dali, víš, a tak to je. Ale málo lidí zde bylo vysazeno, něco z trestu, ano ale málo, a nebo to chtěli sami, víš, míti klid od přetechnizovaného světa, i to se stává, víš, ale potom toho litovali, ale nedalo se nic dělat, víš. A proto tyto staré kultury tu byly od nás nebo od jiných, víš. Někdo totiž měl tak rád přírodu, že dával přednost, že takto chtěl žít, víš, a tak to bylo a je tak, jako ty jedeš z města na letní byt, tak to takto je, to se také událo, víš, ale je to tak. Potom, jak se to promíchalo, tak ztratili spojení s Vesmírem, jen jim zůstalo v paměti, že tu byli bohové. A ono tomu tak bylo a je, a to vlastně říkali nám, víš, ale hlavně tu byli lidé z Malony, víš, a ti museli začít úplně znovu, víš, a to tam vyprávěli bratři z Vesmíru jiným, víš, a tak to tu je. A nyní drahá moje víš, je to takové, že zase jsou a budou tyto přeměny v lepší, a to jen pro toho, kdo věří v lepší budoucnost, a ty ji mít budeš. 

                                                                                                                           Ptaah.“


Poznámka,

Z vesmírných stanic na tuto planetu Zemi sem stále slétají se svými vesmírnými loděmi lidé ušlechtilé tváře oblečeni v bílých kombinézách nebo pestrých nebo i béžových. Budou zde přistávat, a půjdou mezi naše lidi, a vše jim ukážou, a naši lidé budou bráni do jejich vesmírných lodí a budeme všichni cestovat společně nejen na jejich stanice, ale i na jiné planety se podívají. Mojí drazí z planety Země, přijměte toto jejich poselství nevýslovné lásky, klidu a míru, a hlavně toto poučení je třeba brát opravdu vážně.
Já je miluji, mé přátele z Vesmíru. 
                                                  Miloslava.


63.  Rozhovor.                                                                                         Červenec 1995.

„Nyní ti já podám vysvětlení ohledně napadení lidí klíšťaty. A to je také, co se nyní děje. Tak jako všude na celém vašem světě, tak nyní postupuje vše v přírodě proti vám, lidem. A to jest takto. Když člověk hlavně z města vašeho se sebere a jde jen do přírody za potravou, ale jinak ji rád nemá, kdy hledá, že by ji obral o ty plody, které ona vydá ve svém zrání, tak ona postupuje takto. Proto mnoho lidí je napadeno tímto drobným zvířectvem a takto trestáno, že potom si do ní netroufne. Ale kdo ji má rád a dívá se na ni s láskou jako ty, ráda si poslechneš ptactvo na jaře, obdivuješ květy na stromech i všude na lukách, a líbí se ti v ní za každého počasí, tak tomu ona neublíží, ona takové lidi chrání, vidíš, ty si jdi kam chceš a jsi v ní doma, tak se ti celkem nic nestane, neboť to vše vede Stvořitel, a jen lidu, který opravdu nemá nic a je to jeho opravdu jediná potrava, tak dá, ale tento lid ji opravdu miluje, jiní ne. A proto se toto vše děje, ať to máš ve vašich mořích nebo na souši, všude nyní je to stejné. Zuří-li války mezi lidmi, následují tato sucha, záplavy a všechny možné katastrofy, a stejně lidé stále takto jednají, a proto ona půjde proti nim. Tohle my dobře víme a vidíš, jinak se tu pohybujeme bezpečně, nám nic neublíží, máme na to techniku a budeme tu. K tobě nás táhne ta tvá nesmírná láska, jinak my s lidmi nemluvíme, leda něco, a to podle toho, jak člověk myslí a jedná, a to je takto. Jsi-li myslí více už sama a lidi ti nic neříkají, neptáš se jich na nic, tak ti můžeme takto odpovídat my, neboť jsi tak už víc naše, a tato doba je právě příhodná, a víš proč, a podrobila jsi se úplně nám, protože chápeš, že žádný člověk na tomto světě tě už nepřesvědčí o tomto jejich zákonu, a plně chápeš, že není vyhnutí. 

Výzkumník biolog-lékař   Jamahama.“


64.  Mému příteli z Vesmíru.

       Obraz.

Bylo to jednou v noci,
já měla jakési vidění.
Jakási hlava se vynoří,
a na mě se zahledí.
Byla to hlava muže,
mně při tom bylo blaze.

On se na mě podíval,
krásnýma očima.
Očima plnýma lásky,
to přiznám bez nadsázky.
Potom zmizel ten obraz,
já byla tolik smutná.
Kdo to byl, říkám si.“

      Odpověď.

„Byl jsem to já,
ty naše milá.
To já ti vsunul ten obraz.
Aby jsi poznala,
také jiného člověka.
Člověka z Vesmíru.

    Tvůj přítel z Vesmíru
                                       Ptaah.“

„Jak jsi viděla jednou v polospánku, tak jsem ti zasunul já ten obraz toho našeho člověka, a to právě mně předal tehdy Jamara, a já to, no tehdy jsem to dělával já, a nyní i ostatní, to takto nejen tobě, ale i jiní lidé nás takto budou vídati, ale jenom ti, co o toto sdělení usilují, abychom my vám zůstali v mysli, a kdo to takto nás přijme, tak nejdřív takto, a potom nás uvidí i osobně, a to podepisuji za všechny naše výzkumníky já sám Ptaah.“


Nejen takto v noci nebo k ránu, ale i když jsem bděla, tak jsem ledacos viděla, to se dá, když se člověk soustředí, tak se mu v mysli samé ukáže tak nádherný svět, a potom vše uvidí na vlastní oči tak, jako na vlastní oči vidím jejich stanice, co mi ukazují znamení, stále mi dávají bílými světly, potom ta cesta do Prahy, a to vše, víš, příteli milý, je pravda. Vše dáváš lidem, a proto stále vypisuji, je to staršího data, ale máte to poučení, a jak se bavíme mezi sebou, a takto se mají bavit lidi mezi sebou.
                                                                               Miloslava Drsková.


65.  Vyznání.                                                                                                Srpen 1995.

Jak já mám nyní krásné noci, 
když mně stále někdo vypráví.
O takové krásné lásce,
o takové něze, a učí mě,
jak má člověk milovat.

V to už jsem nedoufala,
jenom o tomto aspoň snila.
Snila si tu svou pohádku
o tomto krásném svazku.

A vida, co se člověk obrátil k bohu,
a začal žít podle Jeho zákonů.
Tak nyní teprve poznávám
kde se nyní skrývá ta láska pravá.

   Odpověď.

„To já tě nyní učím,
a nejsem tu sám,
jsou tu i moji druzi.

My pocházíme z Vesmíru,
my žijeme podle tohoto zákona.
Podle zákona Stvoření,
a takto tu žijeme všichni.

Všichni, kdo ctíme tento zákon,
a nikdo nic nezmění na tom.
My žijeme této lásce,
A také jiným tu pomáháme.

Vy na této planetě Zemi,
jste žili dlouho v utrpení.
Nyní Nová doba nastává,
proto nás tu tolik létá.

Však ty víš, že není jediné žití,
že potom Stvořitel tě soudí.
Soudí podle tvých činů,
a potom tě čeká mnoho životů.

Tak, jak se střídá roční období,
tak se střídá i toto živobytí.
My to dobře víme,
a Stvořitele svého posloucháme.

                   Ptaah s přáteli z Vesmíru.“


66.  Rozhovor.

„Víš, to je právě ono, to co jsme předali lidem, víš, to má právě tuto hodnotu, a to tuhle, protože náš zákon to praví jasně, všechno se má právě takto získávat poctivou prací, ale je-li tato společnost, víš, tak to tu má, ale jakou za to se platí právě takto, a to máš v různých těch vašich sdělovacích prostředcích, a to je právě tento dluh, co tento člověk musí zaplatit, a to takto. Buď dáš práci celku, snažíš se o to tak, potom v příštím životě, ba už nyní ten člověk vstoupí mezi nás, kdo takto porozumí, věří nám, a poctivě se snaží, to je ta nejvyšší odměna, co nyní člověk platí. Potom žiješ-li slušně, ale staráš se o rodinu, máte se mezi sebou takto rádi, tak zase žije člověk tento život. Ale chceš-li pro sebe, a okrádáš-li pro své milé všechny ostatní, tak zato jsou ty nejvyšší tresty, co potom uvalí Stvořitel na člověka, a to v podobě takového utrpení, že je stále pronásledován druhými lidmi, a to jenom pro tuto jeho chtivost, víš, a tohle je zákon Stvoření.“ 


67.  Poučení.

„Vy jste to spojení muže a ženy zde na této planetě Zemi tak zneuctili, a to tímto způsobem, že se vydávají tyto tisky, ale to je takové zneuctění, a ty se tomu budeš nyní pečlivě vyhýbat. A tohle, co tu máš napsáno, to je ta pravá láska, kterou my vyjadřujeme k milovaným bytostem, i z jiné planety Země, což je nyní vaše. Ale tuto lásku ber jako opravdové vyznání, neboť to vyznání je a bude. A takto se správně vyjadřuje vztah mezi mužem a ženou, to ber i jako úkol od Stvořitele, neboť k tomuto duchovnímu spojení došlo, a ty to vše zapisuješ pro lidi, aby pochopili tento krásný vztah, a vrátili ho tam, kam patří, do soukromí, kde jsou jen oni dva, a nebo i takto jak to mají například Plejáďané, ale oni se tam mají opravdu rádi, a věnují čas tomuto duchovnímu vývoji, a tak se to děje na všech těchto planetách, co spravuje tato řada odborníků, a tak se tohle nestane, a stane-li se, jednáme s těmito lidmi takto, ale tak šetrně, že nejsou tak zasaženi, ale musí se zase naučit chovat se, jak se patří, to je vůle nás všech lidí, co žijí a pracují pod vedením samotného Stvořitele, a to je především zachovat tento základ i po této sexuální stránce. Žena se nesmí takto nikde odhalit, to je u nás velikým přečinem, a potom jenom použití těchto slušných slov, ano Milenko moje, takto tu žijeme. A proto to bylo zdůrazněno ve všech duchovních vědách, tohle ale vy jste začali zakládat řády a podobné nesmysly, to přece je taková chyba. Prostě vaše země žila přirozeným životem, a to stačilo, jenom jste si potřebovali něco doplnit, a bylo to, ale tohle co tu máte nyní, to jste zase přehnali, a nyní to tu máte. Všude se musí zachovávat čistota, u nás to vše dělají stroje, to ano, ale u vás se dbá jenom někde, ale ti, co nemají kde bydlet, to je i jinde ve světě, tak to dopadne takto, a proto jsou tyto nemoci, ale vinen je člověk sám, neboť se tu na této planetě Zemi zapomnělo na to hlavní, že musí býti zachována čistota celé planety. 

Vedoucí biologicko-lékařského centra výzkumného
                                                                         Jamara.“


68.  Rozhovor.

„Víš, my jsme tu dříve také létali, a pozorovali vás, ale že jste žili jinak klidně, tak jsme to považovali za zbytečné, jenom sem a tam něco bylo, ale lidi byli dost ustrašeni a zaostalí, a kdo s tím dříve přišel, tak se jim smáli, sice v těch letech, co pamatuješ ty, se o tomto dost mluvilo, ale pak to zamítli, a tak jsme se soustředili právě na tyto země, kde se to dost stále řezalo, ale vy ne. A také vycházely u vás jiné knihy, a to těchto spisovatelů z toho bývalého Sovětského svazu. Ten to vedl chvíli nejlépe, ale potom zasáhly tyto mocnosti, a to bylo moc zlé. My tam také posílali impulsy lidem, a to ty znáš jaké. A potom, víš, tento lid těchto východních států byl lepší, ale zase jste to přehnali jinak, a proto to vše padlo, víš, ale nyní právě ta znamení děláme všude, víš. Neboť právě nastává tak zlá doba, a to právě z tohoto hrozného zotročení lidstva, a to všude toho zlého co je všude, to právě táhne k vám z té země, co vám nyní diktuje, víš, a odtamtud se také stáhly i tyto bytosti, co se tam dost pohybovaly, neboť u vás neměly co dělat, ale nyní ano. A to je to hrozné vaše náboženství, což jsme uvedli, že to nemá ve Vesmíru obdoby, a proto máš tento úkol, říci lidem, víš, že právě naše objevení tu souvisí s tímto duchovním učením, víš ?

                                                                                                                           Ptaah.“


69.   Mí přátelé.

Kolikrát v čas večerní,
sednu si venku, přemýšlím.
To se snažím soustředit,
skutečné přátele pozdravit.
A nyní mými přáteli,
jsou ti co tu stále létají.
V létajících talířích,
a lidé se jen tomu smějí.

Já vím, že tyto bytosti,
jsou lidmi jako my.
Lidé s lepším rozumem,
létají zde jen za výzkumem.
Létají aby se zde poučili,
jak by se jim vedlo,
kdyby takto žili.

Kdyby se chovali jako my,
tak by takto do Vesmíru nemohli.
Ale že se řídí zákonem Božím,
nyní je jejich celý Vesmír.
Kdybychom přijali zákon boží,
potom teprve by nám vše ukázali.
Ale že myslíme jen na sebe,
nevíme co to je skutečné nebe.

Nevíme, co je všude krásy,
když stále na Zemi se válčí.
Nevíme, co je skutečný Vesmír,
když naše jediná touha je po moci a bohatství.


70.  Pozdrav z Vesmíru.

Je zase ráno,
ale já už nespím.
Protože slyším ten známý hlas,
je to hlas mých přátel,
těch pravých z Vesmíru.
Letěli blízko nás,
a posílají mi pozdrav.
Ten pozdrav je plný lásky,
od mých přátel z Vesmíru.
Neboj se sestro naše,
bude na Zemi dobře zas.

„Toto je přechodné období,
to aby lidé pochopili,
koho to mají uctívat.
Komu to mají pomáhat ?
Ne těm velkým ku moci,
ale své Zemi mají pomoci.
Aby byla zase tak pěkná,
jako se stvořila.

Aby místo zbraní,
stavěly se domy.
Aby místo nenávisti,
jste se měli rádi.
Potom bychom vás
vzali do svých lodí.
Letěli byste s námi Vesmírem,
Viděli, co je krásy v něm.
Viděli vše, co my,
toto je naše poselství.

                      Přátelé z Vesmíru.“


71.  Rozhovor.                                                                                   26. listopadu 1996.

„Víš, je nás tu více, ale pamatuj na jedno, a to ti chci sdělit já, velitel Vesmírné flotily z Plejád, že se nikdy nespokojujeme a nespokojíme s člověkem, který takto myslí, že když má bohatství, a vystaví nějakou rampu, měla jsi to v knize těch vašich záhad, ani ostatní bratři z vesmírného prostoru takové lidi nebudou znát, ne že bychom je neměli rádi, to ano, ale musejí vše dáti do služeb lidí, a ne si myslet, že oni tu budou první, že se s nimi setkáme, ale setkáme-li se s lidmi, musejí se snažiti pro ostatní lidi takto pracovati, aby i ostatní měli vše, a ne jenom někdo, v mnoha sděleních to všichni takto dostali, jistě, stalo se to i takto, že naši bratři měli nehodu. Ale ti lidé si to potom takto vybrali, neboť bratři si je tam přáli dostati, a to chceme my všichni, ale stále se tito lidé snažili o to, aby tato práce, čili sdělení, dostali i jiní lidé. Ano ty naše milá, i my mladí lidé, bratři i sestry z naší Veliké vesmírné flotily, ti velice děkujeme za to milé pobavení, tím myslím nejen tu zábavnou četbu, ale i tu muziku, co si tam pouštíš, ty jistě nás slýcháváš, našeho velitele, jeho melodický hlas, to ano, i naše hlasy znáš, je tímto pravým zvukem, to jest jak si to tam pouštíš, tu muziku, čili nám něco vyprávíš, tak se to dá přebrati, víš, jak máte vy nejmodernější televizní přijímače, tak my takto máme takové zařízení, ale tak dokonale zkonstruované, že to zaměříme naším speciálně k tomu vyrobeným vysílačem, a vše si takto přebereme, každá zcivilizovaná bytost ve vesmírném prostoru to nosí u sebe, jenom vy lidé z této planety Země nám chybíte do tohoto počtu, protože sice technika někde jde kupředu, ale co lidi ! To vám nevadí.
                                            To ti předávám já Aštar.“


„Všichni jsme se shromáždili na jedné naší společné stanici na Ptaahově flotile, a potom tady je shromážděna skupina s naším velitelem naší veliké Vesmírné flotily ze stanice Schare, to ti jde, a také když jsme na našich vesmírných lodích po dvou většinou, anebo i telemetrický talíř se pošle, on vše zaznamenává, ale to většinou jde z Ptaahovy flotily.
 
Já radši se snažím, nejen já, ale i mí lidé osobně v našich vesmírných lodích, kde máme vše zabudované, takové přístroje, to jsi sice ty na vlastní oči neviděla, ale tyto přístroje jsou tak jemné, že zachytí každou lidskou myšlenku, a nyní naši lidé zde jak budou a prováděli různá tato měření, tak jsme shledali, kolik lidí podlehlo tomuto zlu, ale také jsou místa, kde se lidé pilně učí, ale ten mazec, co nastane, ale je vás opravdu škoda, a tak se aspoň snaž to lidem podat, že tu jsme a budeme. Máte tu své přátele, a bratry, kteří nad vámi, kdo se chcete učit, a vrátíte se ke svému Stvořiteli zpátky, tak vám stále budeme státi při boku, a budeme vám pomáhat, abyste  se mohli dostat k nám, totiž kdo zná tento zákon inkarnace, tak tohle jsou tyto nebeské světy, to ano, a to jsme právě my, lidé z těchto nejvyšších dimenzí bytí, ať to je tato flotila toho velitele z těch Plejád, anebo naše veliká flotila, a ta už je též popsaná, čekáme na vás bratři a sestry z této Země, abyste v rozhodující hodině byli naloženi. Ale jenom ti, kteří se takto naučí, spojí se se svým Stvořitelem v sobě, a potom bude tato společnost v rozhodující chvíli naložena na tyto veliké vesmírné lodě  a odnesena z této dosti zamořené planety, ano to je ji třeba očistiti, v tom se mí bratři i sestry z Vesmírného prostoru nemýlí, ale tak jako se odděluje zrno od plev, ano, tak to nazvali, tak je třeba i tato lidská společnost, aby byla rozdělena, což se v současné době děje. A to takto berte na vědomí, přátelé milí, i z této malé země. 

Velitel naší Veliké vesmírné flotily Aštar.“


72.  Jak vznikly astronomické názvy souhvězdí ?                          Jaroměř, 24. srpna 1997.
       (Ptá se Ivo Benda.)

„Plno názvů je sice od nás, ale také i jiní naši bratři i sestry sem to dali, a to takto, že když se sem vysazovali naši lidé, tak oni měli vše k dispozici, a potom také toto, co tam si takto vykládáte, to vše je posláno od nás, ale plno lidí si to ještě neuvědomilo, a to proto, že tito hvězdáři, mezi ně počítá se i ten Grygar, ti si myslí, to že jenom oni na to přišli, ale není tomu tak, vše co se takto vy dovídáte od těchto lidí, tak vše je takto nadiktováno našimi lidmi, co takto se to učili celá staletí, neboť oni se s tímto vědomím narodili, aby ostatní lidé se takto dověděli o tomto systému, čili stavbě celého Vesmíru, ale toto je jenom tak nepatrný úsek, neboť celý Vesmír nikdo takto neuvidí, jenom je to nepatrný úsek, jenom Stvořitel sám, ten zná celý Vesmír.

            Ptaah.“ 


73. 	 Jak navázat kontakt s přáteli ve Vesmíru ?                            Jaroměř, 24. srpna 1997.
      (Ptá se Ivo Benda.)

„Jestli chceš, bratře milý mít takovýto kontakt, tak si vyndej ze svých záznamů tohle sdělení, a to o té Gizeh, ale i o ostatních bytostech, co přinášejí na tuto planetu Zemi to, co nyní se tu tuze propaguje, a ponech si jenom sdělení nejen o nás, tím myslím nás z Aštarovy flotily, ale i o jiných mírumilovných lidech, čili o našich bratrech a sestrách, a to je třeba opravdu to takto udělat, čili to vše dát pryč co se týče našich nepřátel, já to sice nerad užívám, neboť právě jsem se přidal já sám velitel vesmírné flotily z Plejád Ptaah, neboť tyto bytosti i po upozornění, a tak potom teprve šaháme k tomuto opatření, že když neuposlechnou, tak jsou eliminovány (dematerializovány - pozn. zpracovatele), a to je ta spravedlnost.“
                

74. 	 Je možné vyfotografovat nebo nafilmovat lodě našich přátel z Vesmíru ?
      (Ptá se Ivo Benda.)                                                                Jaroměř, 24. srpna 1997.            

„Ivo, myslíš-li to upřímně, až vyjdeš někdy ven, tak vem s sebou buď kameru, máš-li nějakou nebo i pořádný fotoaparát, my bychom se ti okamžitě odclonili, abys měl také obrázky našich lodí, ale musíš nám stále vysílat tyto myšlenky, že nás miluješ, a budeš mít naše vesmírné lodě, no, a to ti to takto doplňuji já Guetzal, že jsme opravdu ochotni ti to takto poskytnout, abyste i vy měli naše vesmírné lodě na našich fotoaparátech, čili ne snímky od Meiera ofocené nebo i jiných lidí, ale vy abyste měli vámi vyfocené a zhotovené snímky.“ 

75.  Jak se jmenuje planeta Athara a Kohuna ze souhvězdí Kentaura ?
      (Ptá se Ivo Benda.)                                                                Jaroměř, 24. srpna 1997.            

„Ano, naše planeta se jmenuje Zetor. 
                                                     Athar, a ještě se přidávám já Achar, Atharův bratr.“


76.  Odkud pochází Háting, ten přítel s těmi krásnými básněmi ?

       (Ptá se Ivo Benda.)                                                       Jaroměř, 24. srpna 1997.

„Planeta Tasiila v souhvězdí Orion, a otáčí se v systému Tai. 

Okolo jednoho našeho slunce se otáčí naše planeta  a je to sice sluneční soustava, ale  v této sluneční soustavě se otáčí jiné 3 planety, a jedna z nich je právě naše malá planeta, a ta je ta naše, čili moje.
                                  Háting.“


77. 	Jak  se  jmenuje  planeta,   ze  které   přišli   „blondýni“   nabídnout   prezidentu  USA    
     Eisenhoverovi  nový  řád  bez  hladu,  válek  a  násilí  na leteckou základnu Muroc AFB 
     (nyní Edwars AFB) v USA dne 20.2.1954, a byli odmítnuti ?

     (Ptá se Ivo Benda.)                                                                 Jaroměř, 24. srpna 1997.

„Planeta Eisa.“


78.  Jak oslovit milé přátele z Vesmíru ?  (Ukázkový příklad.)

      (Ptá se Ivo Benda.)                                                                Jaroměř, 24. srpna 1997.

Drazí přátelé z Vesmíru mnou tolik milovaní, jen se stále snášejte ve svých vesmírných lodích na tuto planetu Zemi. Pod doteky vašich vibrací se lidé z této planety Země denodenně budou probouzet s lepšími myšlenkami, a budou stále lepší a lepší.
                                                                                                 Miloslava Drsková.
Děkuji vám přátelé milí za tyto odpovědi.            Ivo Benda.


79. 	 Rozhovor.                                                                                          Listopad 1995.

„Každý člověk nyní, kdo dosáhne kosmického vědomí, a věří v mimozemské bytosti, to jest, že nežijí lidé jenom na Zemi, ale i ve Vesmíru, tak je takto napojen na naše stanice. 

Dříve to lidé sice tušili, ale neměli takové schopnosti jako nyní. A proto jsi nyní vedena a poučována námi. Ale prokáže-li člověk, že si cení tohoto přátelství, a zůstává dále dobrým a skromným člověkem, tak se může i stát, že se do něj zamilují ti nejlepší lidé co tu vůbec vedou tyto skupiny těchto pracovníků, a ten člověk potom má tu nejlepší péči, co se může mu poskytnout, a potom po čase ten člověk se s nimi sejde, a je odnesen navždy z této planety, aby dožil život v takové blaženosti, a v naprostém klidu odešel potom ke svému Stvořiteli i s tímto milovaným člověkem. Ale podmínka je ještě tu na Zemi dána. Musí úplně se svěřit nám, musí vše podávat tu lidem na Zemi pravdivé informace, a nesmí dáti na druhé lidi, co mu řeknou, buď ano nebo ne, neboť toto učení je dobrovolné, a nesmí na lidi vůbec naléhat. Jenom to předat a odejít, a je na vás lidech, co si vyberete. To je naše vůle všech nás tu bratří z Vesmíru, neboť naše pomoc je dobrovolná, ale jenom si musíte uvědomit, že za tímto životem se žijí další životy, a to takové, jaké si člověk svým chováním zaslouží. My tohle víme, a proto takto buď nejdřív skrytě pomáháme lidem, co věří na Stvořitele, ale jinak nic. Ale kdo věří takto, že je Vesmír obydlen, k tomu se takto hlásíme, a více ho učíme poznávat, jak se vlastně žije na různých planetách pod vedením Stvořitele našeho, to jest. Celá planeta i její přírodní bohatství patří všem a má ji spravovat řada odborníků. Na prvním místě jsou duchovní učitelé, na druhém místě odborníci biolog-lékaři, kteří nejen dbají o zdraví člověka, ale i celé planety samé, že se určí potom kde co má být vybudováno, a jak, aby to neničilo tento hlavní základ, to jest přírodu, i při technickém pokroku, který je též třeba, tak musí být zachována aspoň v takovém stavu, aby se na ní rodili a žili zdraví lidé, a to je tenhle úkol nás biolog-lékařů. A proto i my též tu pracujeme , ale ještě se nenašel tu člověk, až nyní, který sepisuje tuto práci s námi těmito odborníky biolog-lékaři, neboť jak jsem uvedl, tak zde létáme i my, neboť vaše hrubé vibrace ohrožují i životy na našich planetách, zvláště v poslední době, a proto vám to vše nyní předáváme prostřednictvím tohoto člověka, který nemá v úmyslu nic jiného, nežli klidný a spokojený život nejen svých dětí, ale i ostatních lidí této planety Země, a který si plně uvědomuje, že na prvním místě je právě to slovo láska.

Váš přítel z Vesmíru, vedoucí biologicko-lékařského centra výzkumného Jamara.“


80.  Hrubé vibrace.                                                                             15. listopadu 1995.

„Ještě dodatek ke slovům hrubé vibrace, a to znamená, že máte-li stále na mysli slova závistivá a mocichtivá, chcete-li ubližovati druhým lidem, a voláte-li slova o tom, že máte se chopiti zbraně, ano, to jsou ty hrubé vibrace, a to je slyšeti i k nám do vesmírného prostoru, a proto tu nyní my pracujeme, čili vysíláme nebo předáváme tato slova nejen tomuto člověku, ale i jiní zde na této planetě Zemi je dostali, a jsou to slova, a těchto slov si tedy chcete-li važte, abyste zase nalezli cestu k nám, totiž zpátky k našemu společnému Stvořiteli.  A to je vše.

Toto vám předával sám velitel naší Veliké vesmírné flotily Aštar.“


81.  Část rozhovoru.                                                                                      Srpen 1995.

„Své si udělám, ale mám přístroje na velkou vzdálenost, tak budeme ve spojení stále, víš, to vše máme, ale Guetzal tu pracuje na těch pozemských stanicích i ve Vesmíru jsme, a tak se to u mě sejde na jedné stanici, zase rozejde, rozletí na všechny strany, a tak se to  tu střídá, víš, ale já mám na starosti takovou flotilu, víš, co je to za dozor, ale mám k tomu vše, tak jen vyšlu pokyny, a vše jde samo, víš. Máme k tomu také ty roboty, to víš z naší knihy, ale jinak se s lidmi spojujeme sami. A naši lidé sami osobně pomocí překladačů, víš, se spojujeme s lidmi.

                                                                                                                           Ptaah.“







82.  V nynější  době  plno  mladých  lidí  zastává  vedoucí  místa  u  nás,  a proto  mi bylo  
       poskytnuto poučení na toto téma.

       Poučení.

„K tomuto ti něco povím. Zde právě není toto, aby mladý člověk takto mladý stanul takto v čele, jenom starší pracovník, který celá léta takto pracuje pod vedením zase těchto nejstarších, tak potom je stavěn do čela buď velitele flotil, nebo vedoucích pracovníků, to je právě ten přechod, ale u vás si mysleli, že právě mladý člověk něco zmůže, ale není tomu tak, ti se stále musí učit, a oni se nám rádi podřizují, i když mají své, to je všude, ale kdo takto pracuje na stanicích mimo svých planet, kde se narodili, tak musí celá léta, ale opravdu dlouho takto pracovat, stále se učit, nežli dosáhne tohoto postavení, ten má takovou zodpovědnost, ale jakou také musí míti kázeň, a tu ti vaši lidé nemají. Jistě, stane se i tohle ,cos prožila ty, ale to je něco jiného, ale týče-li se práce pro lidi, pomoci, to zatím bylo, ale budou-li mladí lidé takto to vše přijímat, tak i my mladí lidé se takto budeme spojovati. A to já Háting, Šikta a i my z Aštarovy flotily.“ 

„Pokud jde o dcery Ptaahovy, to si on vedl je sám, a s ním Guetzal to také víš, jenom takto se to dělá, ale také tu byli jiní, ti se přidávají právě k těmto velitelům, protože stanice, čili naše veliké mateřské lodě, ty musí někdo řídit, a to mají na starosti tito velitelé těchto flotil, a potom i my, já také musím dost pracovat, ale hlavně znát. To ne jako u vás, že lidi hlavně starší se těší, až s tím praští, to jsem převzal od vás, ale u nás teprve se začne žít, to teprve chápeš, k čemu vlastně žiješ, a potom takto pracuješ pro lidi, potom v této plné duševní činnosti se uskuteční tento přechod ze života do života, ano, tak to je, Milenko moje, ale ne takto , že jako vaši lidé jenom pro sebe na zahrádkách, to je taková chyba, ale pracuje-li se pro celek, tak to se nepracuje těžce, to ano, ale stále se odevzdává práce celku, a proto to tu máte, ale to jsem ti předal, jak se u nás bere práce, ale i samotná láska, ta tu platí především, a hlavně víra, tu nesmí člověk ztratit, a to víru v sebe, a chovat se takto, jako skutečný člověk.

Vedoucí biologicko-lékařského centra výzkumného, Jamara.“


83. 	 Rozhovor.                                                                                                23.2.1996.

„To ti předal vše po pravdě tento náš člověk, však se tu nám natropili dost i u Meiera, co tam prováděli, techniku mají, ale co s ní dělají, však proto jste vy takto udržováni, abyste v době ohrožení těmito lumpy, to jde právě o ty humanoidy, já pro ně nic jiného nemám, ani náš starý velitel Ptaah, ten by jim dal, aspoň jsi se přesvědčila, jakou píšeš práci, toto je také část poučení, Meier to má jiné, ten je technik takto vychovávaný, ale ty se na toto díváš jinak, a proto ti toto předáváme, s těmito našimi odborníky nebyl nikdo ve spojení. Místo přemýšlení o nějaké křivdě vezmeš knihu do ruky, a stále se poučuješ. A to buď z dějin, nebo vezmeš i moderní četbu, prostě všechno umíš, mysl zaměstnat, a proto máš u nás tuto oblibu. Toto je platidlo u nás, a ne jen koukat na nebe, sice jsi to dělala také, ale jenom chvíli, potom zase kniha, ale to zase my za tebou, takto vše táhne, to jest zamíří přístroje a koukají jenom co čteš nebo kam jdeš, umíš prostě nás takto bavit, a proto jsi prostě naše. Ale tamti, co ti by zasloužili, však kolik jich jsme poslali domů, nebo odvezli na jiné planety, a potom dotírají-li zle, tak prostě je eliminujeme, to se může, nedají-li si říci, a to nejen tito humanoidi, ale i lidé tu jsou jako vy, ale tak zlí, to bys ty je musela vidět, ti mají právě ty vaše lidi co vládnou, ti jsou tak navedeni jimi, to tu je také, ale hlavně tito humanoidi, to je taková čeládka. Aspoň že ti to Ptaah vše předal, ano, chceme lidi, ale ti by se měli tak dobře, neboť u nás platí toto: Muž, žena. Muž se stará o ženu a její děti, a to takto děláme všichni, takže u nás není tento společenský rozdíl.
                                                                                           Tvůj přítel z Vesmíru Guetzal.“

„A i tvůj Ivo, budeš-li mít zájem, ale já tě mám nyní už moc rád za to, že jsi předal naší milé takto upravené tiskopisy, aby si to mohli přečíst i ostatní lidé.
                                                                                          Guetzal.“


84. 	 Část rozhovoru.                                                                                        23.2.1996.

„Hlavně že si sama zušlechťuješ své chování, a to hlavně u nás rozhoduje, takto se u nás žije, že ve dne práce, takto se bavíme mezi sebou, žádné slovo negativní. A ve dne nejen práce, ale také máme zde ve stanici společenské místnosti, kde se po práci scházíme, také si zde pouštíme to, co i vy máte na této planetě Zemi, nejen muziku, tu máme také, však ukázku máte, a potom také, když nyní sem nám naše Milenka, čili moje, tak nám plno předala, a také si vyprávíme mezi sebou, kdo co zažil, čili viděl, i nějaký ten vtip se tu řekne, ale jenom slušně se tu mezi sebou také dobíráme, ale to znáte, jakou jste si dělali legraci, ale vše musí být v rámci toho, že si vážíme  jeden druhého.  A  potom, kdo tu má ženu, tak  s ní jde  do soukromí,  to  se u nás tak respektuje, že si nikdo nic nedovolí, a takto se má správně žít. Jistě, také se něco vyskytne, ale hlavně tu ve Vesmíru, a proto jsme tu, biolog-lékaři tu musí pracovat skrze tyto výzkumníky, aby když jim něco je, tak jdou za námi, a my jim dáme vše potřebné, a proto mimo těchto výzkumů se ještě takto staráme o naše lidi, ale tito rošťáci, to jsem nazval tyto humanoidy, co ti tu dělají, a jak to vlastně chodí, a proto oni jdou po vás, ale až dostanete rozum, tak oni budou muset pryč, a měli by jste od nich pokoj. Však tu u našich planet nemají co dělat, proto má Ptaah tento úkol, hlídat  tu tento vesmírný prostor, a s ním jeho lidé, ale jinak se tu provádějí tyto výzkumy, takto pokojně žijeme my Milenko moje, a ty nyní s námi. Budete připojeni k Vesmíru, a proto se to tu v příštích letech bude tolik hemžit na každém kroku, však sama víš u tebe, ať jdeš kam chceš, tak se s nimi setkáš, ty je nevidíš, ale oni stále budou u tebe naši lidé, naši přátelé a bratři.

Tvůj přítel z Vesmíru, vedoucí biologicko-lékařského centra výzkumného
                                                                                                      Jamara.“

To, co mi napsal Jamara, vše se mi splnilo, co se týče péče i co se týče doprovodu, že je člověk sledován, a hlavně chráněn, a to budete i vy všichni hodní lidé mými bratry i sestrami z Vesmíru.

                          Miloslava Drsková.


85. 	 Poučení.                                                                                       3. listopadu 1996.

„Psů není třeba, aspoň v takovém množství, jako to máte vy zde na planetě zemi. Máte to potom všude znečistěné, to vidíme sami, a k čemu toho tolik. Lidem je nyní třeba pomoci, a ne jako v současné situaci věnujete těmto zvířatům přehnanou péči, ale plno lidí i ve vašem státě začíná živořit, a proto je třeba tomuto problému věnovat pozornost, nežli těmto zvířatům. My výzkumníci z oboru biolog-lékařství, jsme toho dost v současné situaci viděli v tomto letním období, kdy jsme zde prováděli tyto výzkumy, odebírali vzorky z přírody, a i lidem jsme se snažili pomoci, a proto jste tu nacházeli tato znamení, ba i jinde ve světě se to dělo a dít bude pořád. 

Za všechny výzkumníky nejen z Ptaahovy flotily, ale i z Aštarovy flotily vám to předává vedoucí biologicko-lékařského centra výzkumného Jamara, a i já se přidávám já lékař z Aštarovy flotily jménem Aštara.“
86. 	 Poděkování.

Vysoká rado z Petale,
Tobě patří má pocta nejvyšší,
protože Vy jste se nejvíc zasloužili,
o toto moje Poznání.

Já si toho nejvíc cením,
že jste mě vybrali.
A proto se budu snažit,
o toto poslání.

Přání žít jako lidi,
ne vše mít jen pro sebe,
společně pracovali,
a dělili se o vše.

Přírodu chránili,
a měli ji rádi,
vždyť toto bylo vždy
i moje přání.

Také se měli mezi sebou rádi,
a žili jak skuteční lidi.
A ne jako nyní
jen a jen žít pro sebe.

                        Miloslava.


87. 	 Mým milým přátelům z Vesmíru.

Bylo to zase v noci,
já se znenadání probudím.
Takový tichý hlas ke mně hovoří,
a já tomu hlasu rozumím.

Hovoří o samé lásce,
mně při tom je vždy blaze.
A stále se budu modliti,
k našemu Stvořiteli,
za to že mi dal poznati,
to pravé přátelství.

Přátelství opravdových lidí,
a to z jiné planety.
I když je nevidím,
ale vím dobře o nich.

Věřím pevně, že se shledáme,
ruce si spolu podáme,
pohlédneme si do očí,
já žiju touto nadějí.

                          Děkuji.


88. 	 Odpověď.

„To jsem byl já
ty naše milá.
Já jsem chtěl s tebou tolik mluvit,
protože tě mám také rád,
a proto budeš dál slýchávat,
tato naše milá slova.

To my se za to nestydíme,
za to že lásku máme.
Takto se má muž chovat,
když má mít někoho rád.

Já také věřím, že se setkáme,
až uplyne určitý čas.
Ale víme, že ty nezklameš,
máš tolik ráda nás.

Tvůj přítel z Vesmíru, výzkumník biolog-lékař
                                                                 Jamahama.“


Já si vážím tolik
Vaší Vysoké rady,
a poslouchat budu
to co mi oni radí.

Protože to jsou správní lidé,
já budu žít stále v pokoře.
Vážit si jich jako vy,
a proto chci žít též pod Ní.

   V lásce a pokoře
                              Miloslava.



89. 	 Hátingův domov.                                                                                      Léto 1994.

„V souhvězdí Oriónu,
je jedna malá planeta.
Ta je pravým domovem,
mého přítele Hátinga.

Pokaždé když se soustředím,
mi o mém domově vypráví.
Tam už každé malé dítě ví,
o svém Stvořiteli.
          
                       Háting
                   Planeta Tasiila
                  souhvězdí Orión.


90. 	 Hátingova touha.

Celé dny nyní
trávím v rozhovoru,
se svým novým přítelem.

Říkával mi vždy:
Aspoň ty se zachovej
podle zákona Stvoření.

„Celá staletí jsme
na tuto planetu Zemi létali,
a různá znamení
tu pro vás zanechávali.

Pevně jsme doufali,
že lidé ze Země,
se spojí s námi.
Že zdravý rozum zvítězí,
nad mocí a bohatstvím.
„K rozumu přidá se víra,
ano tak tomu bude,
ty moje milá.
Tys mezi nimi,
cos také pochopila,
že i Vesmír je obydlený.

                      Háting.“


Jak jsem už řekla,
první tuto písemnou práci jsem, 
no Háting mi vedl ruku,
a ještě dříve, 
no to jsem jenom poslouchala,
jak mě učili nejprve ústně, 
a potom psala.
                          Miloslava.



91. 	  Povzbuzení.                                                                                       Předjaří 1995.

„I když ti mnozí neuvěří,
o to nyní nedbej.
A stále touto cestou,
si jen směle kráčej.

Však přijde taková doba,
potom teprve se budou ptát.
A vy co jste touhle cestou kráčeli,
budete jejich nadějí.

                           Přátelé z Vesmíru.“


Už tato slova poslaná mými přáteli z Vesmíru mi byla a budou povzbuzením, a potom také ta jejich péče o mě, ale také i o jiné lidi, kdo to takto přijme.
                                                                                          Miloslava.



92.  Od mých přátel z Vesmíru.

„Jestli nyní budeš stále cítit,
jako by tě někdo hladil.
Jestli budeš mít stále pocit blaha,
tak to jsme my ty naše drahá,
kdo tě takto za nocí hladívá.

To my takto odměňujeme lidi,
kdo v naši existenci věří.
Kdo na naše rady dá,
a lidem sám pomáhá.

Kdo se pilně snažívá,
na nikoho jiného nedává.
Kdo mu takto radí,
jen sobě se snaž dát.

Kdo však si zamiluje Stvořitele,
toho máme za přítele.
Toho tak vřele milujeme,
a také ho chráníme.

Chráníme si takové lidi,
co se snaží žíti jako my.
Co stále jen věří,
v budoucnost mnohem lepší.

Takových lidí se ujímáme,
a dále je učíme,
aby potom ostatním,
zanechali toto poselství.

Poselství skutečné víry,
poselství skutečné lásky,
a to pro všechny lidi,
tu na této planetě Zemi.

          Tví věrní přátelé z Vesmíru.“


93.  Moje odpověď.

Já vám moc přátelé děkuji,
že někdo ocenil moje úsilí.
Že někdo mě má tak rád,
co jiného si mohu přát.

Snažit se budu stále dál,
pracovat pro všechny lidi,
protože nyní vím,
že si mě někdo cení.

Že mě má někdo rád,
a umí mi takovou lásku dát.
Takovou, jakou si přeji já,
nic jiného od života nečekám.

             Miloslava.

To je odpověď mým přátelům z Vesmíru na to, co mi v téhle básni sdělili.                 Miloslava.


94.  Mým přátelům z Vesmíru.                                                                   Předjaří 1995.

Vy moji vesmírní poutníci,
co stále létáte mezi hvězdami,
posílám vám pozdrav plný lásky,
za ty vaše zásluhy.

To vy jste se zasloužili,
o to moje znovuzrození,
a proto vám všem letí,
tento můj pozdrav milý.

Tento můj pozdrav plný lásky,
patří vám všem podle zásluhy.
Ať aspoň jeden člověk na Zemi,
vám řekne tato slova:

                                 Děkuji.
Děkuji.

Děkuji za tu vaši práci,
děkuji za ty oběti,
aspoň já to tu ocením,
a Stvořitel ať vás při tom chrání.

Chrání vás všechny dobré lidi,
co tady stále létají.
Aspoň já poslechnu ty vaše rady,
ať máte aspoň naději.

Naději že Vás tu někdo slyší,
a bude dbát vašich rad.
Abyste také něco měli,
já vám vždy budu pomáhat.

Pomáhat při této práci,
pro tuto planetu Zemi.
Hlavně ty veliteli,
Vesmírné flotily z Plejád.

Tobě také patří má pocta,
za to tvé učení.
Já vám všem posílám
to své 

         Děkuji.


95.  Odpověď od mých přátel z Vesmíru.

„Ty naše milá,
toto je naše odměna.
Že nás tu někdo slyší,
a dbá našich rad.

My tě tu máme tolik rádi,
však nás zase pocítíš.
Ty naše nejdražší,
z této malé země.

Z této malé země,
jsme právě toto čekali,
že tu objeví se člověk,
který toto ocení.

Ocení naši lásku,
ocení naše zásluhy.
Vy z této malé země,
jste byli lidé nejlepší.

Proto jsme tu tak hledali,
až jsme našli tebe.
Až to tu skončíš naše milá,
Stvořitel si vezme tebe.

Tebe vezme a dá mezi nás,
protože my tě tu chceme.
Za to tvé dobré chování,
tě přijmeme mezi sebe.

              Tví přátelé z Vesmíru.“


             Milý Ivo,                                                                                       Přišlo 1.9.1997.

Jo, a posílám ti pár veršů, kde si přečteš, jak oni se vyjadřují hlavně k tomu, no nejde jen o mě, ale o naše lidi tu z této naší české země, čili malé, jak mi to dali najevo.

„A my se nezklamali, neboť sice tyto verše jsou staršího data.
                                                                                        Přátelé z Vesmíru.“       


96. 	 Odpověď na můj dopis z 26.8.1997.

           Milý Ivo, čili bratře,

Já také nelenila, a v pondělí se vydala s těmi výtisky na cestu , a cestou to rozdělovala, a to mají hlavně veřejné knihovny v Kladně, Slaný, Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary a v Jáchymově, kde nikdo nebyl, tak jsem to nechala na výboru. Ty hlavní knihovny to mají, a něco také i lidi po cestě mě o to požádali, ti to dostali. A tak jsem se přesvědčila, kolik lidí má o to zájem, a tak je třeba jednat bez okolků, co vydávají ostatní všem, varovat se lidi musí za každou cenu, co mají číst, a hlavně že to mají tyto půjčovny, o to jsem se postarala, a vše cos mi poslal dala mezi lidi.

„A to se přidáváme i my, neboť jsi se chtěl informovat o všem možném, budeš-li mít přímý dotaz, vezmi tužku do ruky, a snaž se sám soustřeďovat, a potom ti já rád zodpovím, neboť to chce přímo se ptát a na co.

A nyní tě všichni no teda pozdravují, a přejeme nejen tady Milušce, ale i tobě plno úspěchů ve vaší práci mezi lidmi, ale co děláte vy dva, co jste rozvezli, hlavně tady Miluška, informací podali mezi lidi, to vše my víme, a proto ti to zdůrazňujeme, že my tohle nenecháme jenom tak, a potom později uvidíš, co se bude dít, že toto vše, co vy uděláte pro lidi, to nezůstane bez odměny, a to se potom vy všichni přesvědčíte, co se bude s vámi dít. Potom když plno lidí nám dá své slovo, tak jak to tady potvrdila naše milá, a naše milá sestra, my budeme ve větším množství se snášet na tuto planetu Zemi, a budeme moci mezi vás lidi, a tak nebudou potom lidi tvrdit to, že co neohmatají, v to nevěří, ale musejí se chovat, jak se patří, a hlavně opakuji nečíst tu negativní literaturu, a potom my toto vůbec nečteme, ani naše děti ne, ty teprve ne, jenom takto, co se objeví třeba nová planeta se zabydlenými lidmi, třeba jako jsme se seznámili tady s Riddhany, ty jsme také neznali, a vidíš jakými jsme se stali přáteli, neboť i oni se také takto zajímají o vás i o nás, i o to naše učení projevili takový zájem, že Ebermach se také naučil řídit naše vesmírné lodě, a to je co říci, a takto se můžeš naučit ledačemus i ty, Ivo, neboť ty máš techniku v malíčku, a tak budeš-li pozorně naslouchat, ledačemu se naučíš, hlavně takto se dorozumět, ano to jsem chtěl ti to takto předat, neboť opakuji jsi učenlivý mladý muž, a máš o toto naše dění zájem, a hlavně tě to přitahovalo v Vesmíru, a to takto,že my koukali, že máš živý zájem o astronomii, a to takový, že my se ujistili, že ty máš k tomuto studiu astronomie větší přednosti, nežli třeba ten Grygar, a to proto, že tě zajímáme i my, že Vesmír není jenom takto obydlen jako třeba planeta Země, ale i jiné planety jsou obydleny, čili jiná souhvězdí. 

Třeba tady naše milá, ta zase by byla v jiném světě, kde se třeba jenom buď píše kniha, totiž vypráví příběh, nebo skládá píseň, čili báseň, to je její, a my takových lidí si všímáme nejdřív, ale ani ty, Ivo, ty zase bys vykládal o té astronomii, to je takový tvůj koníček, že tak to používáte u vás vy, ale u nás projeví-li dítě, třeba jako já Guetzal, takovéto nadání, že jsem byl na techniku, mě to bavilo už od dětských let, stále takto jsem chodil tam, kde máme různá technická zařízení, tak jsem hned byl zařazen do speciální technické školy, ale duchovní učení, to tu proděláváme všichni, neboť právě proto jsme na takové technické úrovni, že právě tato duchovní škola nás naučila, že práce pro Stvořitele našeho, čili pro blaho celého společenství lidí, to přináší užitek, jinak to není možné se takto, abychom žili, a potom také to létání do Vesmíru, to také chce své, ale hlavně tato duchovní škola, ta nás všechno naučila, a tady naše i moje milá, ta je také zná, a tak proto nyní takto píše, a jak ochotně to vše rozdává, to jsi se přesvědčil sám, že tuto schopnost, co nyní má, to využívá k prospěchu celého společenství lidí tak, jako nyní i ty. A to je zatím vše.

Nejdříve jsem ti aspoň čtvrtinu předával já, velitel vesmírné flotily z Plejád Ptaah, a potom já Guetzal.“

Jo, a mně dopsala normální tužka, vzala jsem tuhle od tebe, snad se nebudeš proto zlobit, ale já vše tuto schopnost dávám takto do služby všem lidem, času na to mám dost, a potom také, jak si nyní stále povídám s mými přáteli, a ze začátku, co já poslala otázek, a těch odpovědí, no plno jsem vypsala pro lidi, však se to jich také týká, a potom, Ivo, mně je velice líto, byla jsem na návštěvě u Lídy Šubové, ona má dvě děti, a víš její holka chce a zpívá, a víš, ona aby se tu v tomto světě uživila, dělá, no učí se tomu obchodu, ale to je to nejhorší, mají také ty moje Rozhovory s přáteli.

„To musím potvrdit, sice padlo také dost vtipů, ale to bylo spíše z neznalosti, nežli by se posmívali, my jsme to takto sledovali, ale jenom venku, seděli venku, ale také se chovali jak se patří, že tady naší milé poskytli vše jako bychom to udělali my, neboť tito lidé, ti tomu byli uvyklí, že takto se navštěvovali, a se takto uhostili, ale my to udělali i Ebermachovi i ostatním, kdo se chová dobře, ten má u nás vše tak, jak to měl Meier, to jenom lidi mu dali tu přezdívku Billy, ale my to neužíváme rádi, neboť to je takové oslovení amerického farmáře, a ti takto pohostinní nejsou, třeba by to měli oni zavésti, ale já i tady můj starý kamarád byl svědkem toho, že oni hnali takového člověka pryč, že neměl nic, jenom pár otrhaných věcí na sebe, a potom kdo tam v Americe chce být, musí nejen umět anglicky, ale také umět znát, kdo to tam vedl a vede, na to si oni potrpí, a potom i kdyby tam váš člověk přišel, nic by tam neobstál, neboť oni jsou sice s technikou také kupředu, ale hlavně vaši lidé neznají, jak se tam mají zachovat, a proto ti to vše svěřuji já, zase se s tebou o tom všem baví Guetzal, neboť ty jsi toužil po té zemi, ale my ji známe takto, a proto jsme po té vaší sametové revoluci to začali tady křižovat, neboť co vám chybělo, to byla svoboda slova, ale nyní vidíme, že ta svoboda slova byla zase překročena, a to takovým způsobem, že jsme se snažili se tady okamžitě spojovat s různými lidmi, neboť vy, jak je vidět, se snažíte napodobovat všechny státy, hlavně ty, co se takto vám vnutí, ale že také máte se opřít o sebe, to nikoho tady nenapadlo. To jsem ti chtěl to takto podat , a vidíme zase, že chcete se chytit toho dobrého, aspoň někteří, a tak chcete-li, tak zůstaňte u nás Plejáďanů, no co si kdo vybere. 
                                                                   Guetzal.“

Takto mně to také podávali mí přátelé, že jsme se bavili o situaci ve světě, a nyní ti to takto posílám, a snaž se o psaní sám, ono ti to jistě půjde.

Zatím s pozdravem
                             Miloslava Drsková.



97. 	 Odpověď pro Serenu Sabakovou.                                                              Léto 1995.

„Drahá Sereno, ty jistě tušíš naši existenci, ale také nevíš vše, a proto ti něco posíláme my, právě ti ufoni. Máš pravdu, slyšet nás je a jak. Ví to jen málo lidí na světě, a proto ti posíláme odpověď právě prostřednictvím člověka, který si s námi rozumí. Jistě předpovídat umíš, dobré rady dáváš, ale zkus si odpovědět sama sobě, kam vlastně půjdeš ty potom, až to tu skončíš. Ano, tak to je, krásná Sereno Sabaková, člověk může takto pracovat, ale také nezapomínej na sebe. Radši se starej o blaho lidu samého, než předpovídat lidem samé hlouposti. Radši předpovídej lidem šťastnou budoucnost, a řekni těm, co to tu vedou, co je čeká, než se bavit takovouhle maličkostí. 

Tvůj přítel z Vesmíru, výzkumník biolog-lékař Jamahama,
                                                                                   ....  jinak zvaný lidmi ufo.“


To byla odpověď pro jednu jasnovidku a ta byla poslána v roce 1995 v letním čase.

„Já k tomuto dodávám, že tito lidé zneužili dar Ducha, a potom co se s nimi stane, a proto varujeme všechny, aby se těmto lidem nesvěřovali, neboť jenom tato služba, a to takto, že vás učíme jak se správně máte chovat, tak se snažte toto dát mezi lidi, což ty děláš Ivo i ty Miluško, takto se má psát a dávat mezi lidi, a ne takto, jak jsme již jednou zjistili, a to při prohlídce jednoho takového časopisu, kde se lidé ptají, a tato žena jim odpovídala, ale jak , a to my takto jsme se nikdy neopovažovali takto lidem odpovídat, a ani to Ivo nevyhledávej, neboť takto jsme tomuto člověkovi odpověděli a dost, neboť mezi odpovědí se někdo totiž ptal Sereny na nás, a tak jsem to takto složil a poslal, a naše milá to tam odevzdala, ale nikdy se nestarala co se stalo s tou odpovědí, ale nikdy jí nikdo z těchto lidí neodpověděl, je vidět, že plno lidí se musí naučit znát Stvořitele našeho.
 
A proto je dobře, abyste vy, co jste nás takto pochopili, varovali ostatní lidi, aby všechny tyto časopisy, toho si nevšímali, ani toto tam neotiskli, to je pro tebe Ivo, aby sis uvědomil, a to ty ano, aby bylo toto čtení co se týče tohoto časopisu, jež se jmenuje Hrom, a i jiné, jako Spirit, aby to lidé nečetli, a radši chcete-li, dejte se do čtení našich sdělení, čili poučení, ale to ponecháváme na vůli lidí, a to je k tomuto vše. 

Výzkumník biolog-lékař Jamahama.“





98. 	 To jednou se lidé bavili o rakovině, a já mám na toto tuto odpověď.           Rok 1995.

„Ty tady posloucháš o těch zhoubných nemocích, a tak ti k tomu něco povím já. Tohle si lidi tu zavinili sami, a to tímto neřestným životem, nebo jiným proviněním. Každý člověk, kdo tohle takto prodělá a prodělává, má na sobě určitou vinu z minulosti. U tebe by to také bylo takové, ale tys sama hledala cestu k uzdravení, a to tímto chováním, a na tom chování k ostatním mnoho záleží, i tato nemoc se dá vyléčit, ano milá naše, ale  je-li člověk takto poučen a dá skutečně na Stvořitele samého, to jest bere-li léky z přírody a snaží se upřímně spojit se svým Stvořitelem samým, jako jsi to učinila ty. A vidíš, jak jsi přešla k Němu, to jest plníš Jeho příkazy, a nic neděláš pro své sobecké zájmy, tak teprve poznáváš Jeho moc, a to je tohle, co nyní pociťuješ, a zvlášť když důvěřuješ nám, a to takto. A co jsme s tebou dělali my lékaři, neboť to muselo být, a nyní máš klid. My to dělali tímto způsobem, i lidem bychom pomohli, ale museli by se podrobit nám, a byli poslušní jako naši lidé, a potom vše je zdravé a krásné. A proto už jsi zcela v našich rukou, protože tys kázeň našla, a jakou. Kdo se nepodrobí, bude takto zkoušet, ano milá naše, a to  ne jen tak, ale každý člověk má hledat tuto cestu a má své schopnosti dáti celku, a to bez nároku, a proto pociťuješ tuto velkou lásku Stvořitele našeho.

Výzkumník biolog-lékař Jamahama.“

Tak jako se starají moji přátelé z Vesmíru o lidi, kdo takto hledá cestu ke svému Stvořiteli, tak to nedokáží naši lidé, aby člověku pomohli k úplnému uzdravení.
          
                                                                                        Miloslava Drsková.


99. 	 Rozhovor.

„Jelikož jsi se snažila a poctivě snažíš žít sama harmonickým životem, tak jsi nevědomky se spojila navždy s našimi lidmi, to jest s lidmi z Vesmíru, kteří sem přilétají z jiných planet, aby zde nejen provedli své výzkumy, ale také aby se tu poučili, a také naučili tyto lidi na této planetě Zemi žít jak se patří podle vesmírného řádu. Plno je krásných planet s krásnými lidmi v celém Vesmíru, který je nekonečný, neboť osobně život nikdy nezačal a také nekončí, stále se obnovuje a je neskonale krásný, kdo právě pochopí svého Stvořitele, který mu vše ukáže, neboť i my nejsme bez chyb. Ale my uznáváme tohle. Že muž se má starat o rodinu, čili o celou společnost, ale to platí jenom pro nás lidi z vyšších dimenzí bytí.

Ale nyní nastal čas, kdy i vy se takto učíte, a ty jsi jeden člověk z této planety země, kdo to dokonale pochopil, a proto nyní žiješ tímto myšlením. Neboť takovýto člověk, který tohle uzná, že všechno má patřit všem, a jenom práce se má odevzdat, a to všem, tak ten člověk patří nám a bude patřit. Jenom láska tato, láska mezi mužem a ženou má velikou cenu, a to nejen po stránce tělesné, ale hlavně duševní, že žena se má vzdělávat, a potom se jí dostane obojí, a to tak, že ty budeš-li se takto snažit, budeš tolik milována, a to nejen v noci, ale i ve dne, že budeš takto hodná, neboť právě noc má být posílením pro člověka, která je naplněna touto naší láskou, kterou my zase čerpáme od Stvořitele našeho, ale má býti takto myšlena, ne jenom pudem, ale takto že bez zábran , bez nároku na odměnu, kterou požadujete vy, tak potom je vše, a muž z naší společnosti dá potom vše milované své.

Vedoucí biologicko-lékařského centra výzkumného Jamara.“

Neberte to jako chlubení, ale takto se bavíme mezi sebou. Já se snažila a snažím se chovat jak se patří, a to je vše.
                                      Miloslava Drsková.
100. 	 Poučení.                                                                                                 Jaro 1995.

„Já výzkumník biolog-lékař, který tohoto času je nyní zde, abych se přesvědčil na vlastní oči, jaké to je zde, tak jsem shledal, že právě vy potřebujete nejvíce pomoci, abyste zde nebyli tak osamoceni v tomto boji za lepší zítřek. My právě jsme nedali nikdy vědět těm všem kontaktérům na celém tomto světě, až nyní, neboť tato žena první pochopila, že je nejdůležitější, že hlavní je starost o rodinu, nežli o technické údaje, které chtěli vědět ostatní. Ano, ta je také důležitá, ale nyní s ustrnutím vidíme nyní zde, jaké nebezpečí nesou peníze, které nyní vládnou světem. Ale nyní vidíme, že také ti, co máte v čele, se obohacují  a to na úkor vás poctivých lidí. I vy zdravotníci jste na toto naletěli  a zapomněli jste na tuto přísahu. Ovšem ne všichni. Já starší výzkumník biolog-lékař vám mohu pomoci, a to tímto prohlášením. Nebudete sami v tomto boji za to skutečné lidství. Máte co dělat v této kritické situaci, co vám nyní nastala a bude trvat dokud nevezmete rozum do hrsti sami a neřeknete těm, co máte v čele, že chcete pracovat skutečně pro všechny lidi. Ale to vám předáváme proto, že pevně doufáme, že právě vy v této malé zemi jste žili sice ne na technické úrovni, ale žili jste jako lidi, i když vyskytli se jedinci, ale těch bylo velmi málo. Proto vám posíláme toto oznámení:

Naučte se rozumět řeči Vesmíru, to jest učení o Duchu. Ne toto, co nyní sem dávají různé skupiny lidí, ale jen to, co napsali skuteční lidé, ať naši mystici nebo i jiní. Tímto končím toto prohlášení.

Až se toto naučíte, spojíte se s námi, jako se to stalo vašemu člověku, a ten se jmenuje 
ZENTRICH, a jeho kniha je také vydána. Já jsem to předával našim výzkumníkům, a oni zase vašim lidem, co pochopili, jak se mají sami chovat. Uvědomte si to prosím vás aspoň vy zdravotníci, protože my vám vždy budeme nablízku, a potom vám můžeme pomoci i jinak než radou. Nejstarší výzkumník, co tu nyní je a bude, nyní jsem na zaslouženém odpočinku, ale stále se snažím pomáhat našim výzkumníkům, třeba jen radou. A to je opravdu vše.

Nejstarší výzkumník biolog-lékař Jatamaka.“


101.  Dodatek.                                                                                                  6.9.1997.

„A k tomu chci já  dodat pár  slov. Jatamaka  už není  mezi námi,  od  podzimu  loňského  roku
je u Stvořitele našeho, a to takto, to je zastaralý záznam, ale chcete-li, uveďte ho, neboť zde opravdu na naši stanici přiletěl, chvíli jsem byl s ním, ale potom jsme ho dali odvézti domů k nám na planetu Erru, kde v této duševní činnosti znenadání odešel ke svému Stvořiteli, a takto odcházíme všichni, a to takto, že nejstarší muži i některé ženy, ale těch je velmi málo, se takto znenadání ocitne u svého Stvořitele, takto nazýváme my toto, co vy říkáte, že člověk umřel, ale my to nazýváme takto.
                                                                       Ptaah.“


Ivo, dej to do záznamu, Jatamaka byl tak hodný člověk, já to viděla v duchovním obraze, jak to mám nazvat, a tohle mi nadiktoval pro lidi, čili mi vedl ruku. Měl modré oči, bílé vlasy sčesané nazad, měl už vrásčitý obličej, a taky nosil bílý oblek. 

Také se o mě jeden čas, no to jaro staral po zdravotní stránce, prostě péči jsem měla a mám od nich po zdravotní stránce.



102.  Dopis.                                                                                                      5.9.1997.

Já zase přivezla z Prahy desky, co lidé odložili, a takové písně, jak se líbí mým přátelům z Vesmíru, jako tato deska „Všem starým láskám“ zpívá Bob Frýdl a skupina Jana Sochora. Hlavně ta píseň „Všichni se sejdeme v létě“.

         Rozhovor.                                                                              

„Víš, tato píseň, ta je o sobě tak krásná, víš kolik bratří z Vesmíru, jak ty nás nazýváš, tak si ji zachytilo. Víš jestli takto zpívali naši lidé, takto se přesně vyjadřujeme my, a proto jsme si vás moc nevšímali, až nyní, neboť plno lidí se přidalo k těmto lidem, co činí z tohoto světa toto negativní období, ale to zanikne, budete-li všichni se vraceti k těmto písničkám, čili opakovat, nebo i skládati nové písně plné nevýslovného míru a klidu, a vy takovéto písně máte, a máte jich celou řadu, neboť tato vámi řečená socialistická doba vám mnohé nedovolila, a takto to zařizujeme i my, že mezi naše mladé lidi přivezeme-li něco z jiné planety, neboť vše se nyní takto odchytává, a to pomocí speciálního zařízení, které je napojené, ale se souhlasem člověka samotného, na jeho vědomí, čili vše je sledováno, jakým způsobem ten člověk žije, a jak se chová, a to jenom proto, že nám to ten člověk dovolil, jinak si toto nedovolujeme my lidé z nejvyšších dimenzí bytí, a potom i my z vyšších dimenzí bytí, neboť my z Ptaahovy flotily sice žijeme dost let, ale tady my z Aštarovy flotily, my žijeme tisíce let, a to jsem sice chtěl uvésti, a to takto, neboť jsme se tu shromáždili my všichni, a to nejen z Ptaahovy flotily, ale i z Aštarovy flotily, abychom vám všem pomohli k nám, no co si kdo vybere, to bude mít, ale v našich světech sice to máme trochu odlišné, ale my všichni žijeme, a budete-li i vy chtít, přidejte se k nám, a to ti to takto posíláme nejen my z Ptaahovy flotily, ale i z Aštarovy flotily, neboť vás, hlavně vás zpěváky z této malé země, hlavně tebe Bobe Frýdle, tebe obzvláště zdravíme, a ta tebou nazpívaná píseň „Všichni se sejdeme v létě“, ta tu bude stále brána, neboť to je ta nejen výzva pro vás, rodiče na této planetě Zemi, ale také pro nás, tu ve vesmírném prostoru, že nejen rodiče a děti, ale i my s vámi se sejdeme v budoucnosti, neboť tohle pro nás bude platit, takto vámi nahrané a vámi zpívané písně, a takto se snažte znova hráti a zpívati takovéto písně z těch minulých let, neboť to si stále opakujete, nebo si to i přezpíváte, ale toho původního textu se držte, chcete-li si to zopakovat, a ne jako se to stalo nejednou, i to jsme si přebrali, že píseň byla přezpívaná, ale jakým hrubým způsobem, jako je to u písně „Rybitví“, a to takovým způsobem už nedělejte. A to je k tomuto vše. 

Něco jsem dal já, velitel naší Veliké vesmírné flotily Aštar, a něco také já Aštara, neboť já jsem zde do tohoto seznamu nadiktoval většinu slov, a také, ale to na začátku sice něco, ale také jsem se mezitím přidával já, sám velitel vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“


„Já jsem chtěl, neboť jsem byl pryč na výzkumném letu, tak aspoň pár slov, že tyto písně, co třeba mají hrubé oslovení, ty písně jenom vyslechneme, ale nejsou nikde zaznamenány, jenom takto se informujeme, co zde v nynější době skládáte, a to je třeba, i vy abyste si to uvědomili a vše dali také pryč a zpívali jenom takto. Naši mladí lidé to nesmějí vůbec si vyslechnout, a to je ono, jak vy jste to také dělali, sice nyní jste to přehnali ve všem, ale my toto budeme vždy dodržovat, že nic z této negativní tvorby se nedostane na naše námi obydlené i osidlované nejen planety, ale i tyto stanice, neboť i sem létají naši mladí lidé, již zde se poučují, ale jenom něco se jim takto ukazuje, a to je k tomuto vše.

Nejdříve jsem to sem napsal, čili jsem ti vedl ruku Jamara, a potom i já se přidal, já sám velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“
103. 	 O Švýcarsku.                                                                                        Leden 1995.
 
         Rozhovor.

„Ano, to je ta země, kde se cítíme nejlíp. Tu si dovedou vážit toho přírodního bohatství a chovají se k přírodě, jak se patří. Umějí se postavit za své a cení si sami sebe. Jejich chování je sice chladné, ale mezi sebou se dovedou domluvit. Něco znáš od svých rodičů, ale já ti řeknu trochu víc. Tato země je a bude vždy na tom nejlíp. Lidé nevysedávají jako vy u těchto přijímačů, ale chodí ven a rádi cestují. Příroda je zde chráněna, a jak. Čisto všude, a lidé jsou tu i chudí, bohatí, ale hlavně si zachovávají svou hrdost a autoritu, jak je to u vás možné. Jinak pracujeme tak, aby nás lidé moc neviděli, jenom některé skupiny lidí se snaží spojit, a takto se dorozumívají. U vás je přírodní bohatství hodně poničeno a ještě tomu přispívá toto, že státy sousedící s vámi se vám snaží pomoci od toho, co ještě máte, a to je chyba. Proto tam byla ta záplava. Různé země, co se takto proviní, tak za čas to dostanou. Nemysli, že to někomu přejeme, to ne. Ale my vám přinášíme Pravdu, jak se máte vlastně chovat k přírodě, a to pomalu zaniká. Ano, řeči se vedou, ale jinak nic. Kam vkročíš, vidíš sama. Co slyšíš jen o majetku, a ostatní nic. Jenom samé tahanice, a příroda si nyní vybere svou daň za to neuctivé zacházení s ní. Už lidé dostali upozornění, a dostávají, a stále nic. Tyto přírodní katastrofy budou pokračovat. Jak jsem ti řekl, a děláš dobře. Ty si ponech toto bohatství mysli, a o nic jiného nedbej. Neboť příroda je to hlavní, než to ostatní. 

                   Ptaah.“

Takto vypadají naše rozhovory, a takovéto mají být mezi lidmi. O užitečné práci, o umění, a také jak vše chránit, opatrovat, pak by to tu bylo jiné. 
                                 
                                                                             Miloslava Drsková.



104. 	  Dodatek ke Švýcarsku po 2 létech.                                                           7.9.1997.

„Od tohoto rozhovoru se plno změnilo, a to zásluhou naší Mileny, kterou máme velice rádi, neboť oni sice v tom Švýcarsku stále se takto snaží, ale to co jsme našli u naší Mileny, to nikde nevidíme, neboť my jsme třeba tuze rádi létali, a stále tam létáme, neboť sice lidé nás takto berou na vědomí, ale vy třeba jako v těchto písních jste opěvovali tu pravou lásku k životu samotnému, čemuž oni tam tolik nevěnovali pozornost, ale vy jste přece přešli okamžitě k tomuto kapitalistickému systému, a proč. Zatímco oni se to sice snažili pochopit, vy jste to okamžitě pochopili, a začali jste na tomto systému, sice komunistickém, pracovat, ale právě tímto systémem žijeme a pracujeme my, neboť právě takto se připojujeme i my z Atharovy, čili Kohunovy flotily, neboť my jsme vám posílali naše impulsy a plno lidí tomu okamžitě porozumělo, a začali jste takto žít, že jste to začali uplatňovat, a to jest bezplatné zdravotnictví, ba dokonce jste uvažovali, že v obchodech budete si sami rozdělovati tohle, že všichni tyto výrobky budete mít za tu vykonanou práci, a to byla tato pravá cesta k nám, a proto my jsme vás sice sledovali, ale neopovažovali se zasahovati do vašeho systému, až nyní, neboť právě jste se připojili k těmto státům, že je to lepší způsob života, nežli váš. Zavinila to tahle technika, i ta je třeba, ale oni místo pomoci začali jednat s vámi takto, a to i ta země nevyjímaje, a proto nyní jste se u nás aspoň pár lidí octli na prvním místě a tady se nyní cítíme nejlíp, však už o nás dost víte a ještě se snažíte to takto, vás pár lidí, to dát takto mezi lidi, a nic za to nechtít, a proto to všichni s údivem sledujeme, že právě vy jste se toho takto chopili, a chcete lidem opravdu pomoci. 

Nejdřív jsem to sem dala já Alena z Hljarou, a potom jsem se přidal já Kohun, neboť sice zde se podepisoval první Athar, ale jinde ve sděleních je to takto, že jsem já na prvním místě, neboť já jsem velitelem naší malé flotily, neboť právě jsem zde, ale jenom od včera vašeho času jsem přiletěl. Athar je nyní na naší planetě Zetor. I jeho bratr Achar také je doma, a to je opravdu vše.

Za všechny naše lidi tě, bratře milý ,zdraví Kohun, to platí pro tebe, Ivo milý.“

To byl dodatek k tomu zastaralému rozhovoru o Švýcarsku, no aspoň se lidi Ivo milý přesvědčí, až to budou číst, že co se stalo už, a co je třeba dělat. Dbáti rady mých přátel jako dbám já. 
A jednat !!
                                 Miloslava Drsková.


105. 	 Můj první  rozhovor  s  Vesmírnými  přáteli  v  mém  životě,  uskutečnil  se 7.9.1997
         v neděli, v 10:30 až 11:00 hodin v Šumperku po několika pokusech (Ivo Benda).

„Ano, to jsem já, tvůj přítel Aštar, já sám velitel vesmírné flotily, chtěl jsem tě takto pozdravit a přeji hodně úspěchů v tvé práci s těmi „Rozhovory“. My to tady pečlivě sledujeme, a máme vše pod touto kontrolou, vidíme vše, co děláš, a víme, že to zvládneš.

Dnes jsme se s tebou poprvé spojili, a nyní sám vidíš, že to není tak těžké, že to chce jen chtít se soustředit.

A nyní tě zdravím já Guetzal, i já přeji hodně úspěchů v tvé práci pro lidi a věř, že to jen tak nenecháme. Měl jsi na mě otázky, tak se můžeš ptát.

„Jak vypadá naše Galaxie zvenčí, má ještě spojeného malého průvodce, který přes střed nevidíme ? Nebo je to symetrický disk 100 000 světelných let v průměru ?

„Ano, naše Galaxie má malého průvodce, který je skryt za středem Galaxie, a je tedy nesymetrická.“

Chtěl bych se zeptat, jak létáte domů na Erru, hvězdy se mění v čáry, a to jaký je barevný průběh těchto čar ?

„Tyto hvězdy se jeví jako čáry, ve směru letu do modra a fialova, po směru letu 
do červena.“

Jak početní jsou mimozemšťané Sil světla v naší Galaxii, jedná se cca o 2 miliony planet,
kolik jedinců je jich celkem ?  Co podléhají Vysoké radě ?

„Je nás cca 40 biliard v této Galaxii, a je to opravdu cca 2 000 000 planet. 

To jsem hovořil já Guetzal, nejsi si jist tím, co píšeš.“

(Pozn. zpracovatele: Protože jsem si vůbec nebyl jist, zda jde o kontakt, rozhovor jsem v tomto okamžiku ukončil. Neměl jsem možnost si ihned ověřit opravdovost kontaktu.

To mi ověřila V. M. u svého ducha, se kterou jsem hovořil telefonicky 10.9.1997 v 17:50 až 18:10 hodin. Byl to fantastický, překrásný okamžik v mém životě, když mi to potvrdila. Je pravdou, že se snažili i mí přátelé z Vesmíru, tak, aby mi toto co nejvíce usnadnili. Tím jim za toto děkuji.) 
 

106. 	 Dopis z 11.9.1997.

          Milý Ivo čili bratře,

Posílám ti čtyři kazety s těmi nejlepšími písněmi, akorát tam  na jedné, no je tam také melodie. 

„Co se nám tuze líbily ty nejlepší písně, ty ti Petře (můj bratr, Ivo Bendy - pozn. zpracovatele) tobě hlavně posílám, že tyto písně právě mají zde ve Vesmíru ohlas. Z toho, co vy nyní propagujete, zde na této planetě Zemi, to je třeba dáti pryč, co se týče písní násilí, a nebo tyto agresivní výkřiky a ponechat jenom čistou muziku, nebo aspoň zpívat tyto písně, co nyní vám posílá naše Milena, a potom něco také sice skládáte, ale je toho tuze málo, víte, a těch písní je celá řada, je z tohoto socialistického období, ale rádi si je přehráváte, a tak se, bratře milý, také všichni snažte o tohle, aby tyto písně byly buď přezpívané, a nebo utvoříte zcela nové písně,a to takového rázu, jež vám posílá tady naše Miloslava, a to je ode mne k tomu vše.

Nejprve ti to předala tady Hljara z naší Veliké vesmírné flotily zvané tady lidmi Aštarovy.“

No tohle se právě líbilo mým přátelům z Vesmíru, a potom také jenom čisté melodie, no co jsem natočila, ale hlavně písně.


„A já, k tomu se přidávám já Kohun, ano tohle máte ještě z tohoto období, ale také z tohoto bývalého Sovětského svazu, ale proč jste zavrhli tuto tvorbu, to je třeba také zachovat, to se pozorně, hlavně ty Petře zaposlouchej, o čem všichni zpívají, a co nyní se propaguje, to se nám ani trochu nelíbí, a to myslíme všichni, hledáte tu americkou nebo anglickou tvorbu, ale také něco ti posílá tady, čili i moje Milá, tak ji nazýváme i my i já, a je toho třeba si vážit, chcete-li s námi udržet kontakt, tak je třeba takto si to přebrat, vždyť tady moje milá tohle nasháněla za poslední období, a to nejlepší má nepatrnou cenu, a to je tam ta sovětská tvorba, ale u nás tyto písně mají velikou cenu, ne to, co se nyní tu propaguje, a hlavně ten Vyčítal, ten tomu také dává, ale je těchto lidí opravdu škoda, že také něco od nich z té skupiny Zelenáči máš, čili máte to všichni dohromady, a tak se tedy, bratře milý, zaposlouchej, ať si to také poslechneme i od tebe, a uvidíš. Budeš-li tohle častěji poslouchat, vyhneš se mnoha obtížím, co nyní nastávají mnoha umělcům, jejichž tvorba nyní nestojí za nic, ale pochopíš sám, že tohle je nejlepší cesta, jak si udržeti toto čisté umění, a to je nejen ode mě vše, ale i od celé Aštarovy flotily, ale nejprve jsem ti to diktoval, čili vedl ruku sám Kohun, a potom i já jsem mu to odříkával, to se takto dělá.“

Tolik miluji Stvořitele našeho, a také tolik své přátele z Vesmíru, na jejich rady jsem dala a dám, neboť také se snažím tu špatnou tvorbu hudební buď neposlouchat, nebo také jsem něco měla přetočit. No prostě vše je pryč. Snažím se to i u syna, ale jestli to stále bude propagovat celá společnost, moje úsilí je zatím marné, musí všichni se do toho dát, ne jenom jeden.
                        Miloslava Drsková.





107.  Dopis.                                                                                                    13.9.1997.

         Milý Ivo čili bratře,

Moc ti děkuji za ten balík, no budu zase koukat to roznést jako ty předešlé zásilky, a potom mám takovou radost, že i ty jsi takto to dokázal od našich společných přátel to také převzít. Čím nás bude víc, tím lépe pro všechny lidi, a Guetzal mi to správně řekl, že „s přibývajícím obdobím budete přibývat“, takto mi to předal, a víš jak by to bylo tuze krásné, když poslouchám své přátele z Vesmíru, jak se mezi sebou navštěvují, jak si pomáhají, a co se děje zde u nás, a za ty naše lidi, aby se člověk styděl, co se zde děje, a jaký klid a mír tam prožívají mí přátelé z Vesmíru na vesmírných stanicích i planetách.

„Ano, pouze vaše planeta Země, je třeba, aby si toto lidé uvědomili, a začali tohle všechno prokazovat. Pouze vy, pár lidí se poctivě snaží, a potom, víš ty Ivo, a to z různé četby, že jsou tu ve Vesmíru pořádkové síly, aby to tu takto chránili, ale je-li nějaká planeta Země takto ohrožována, a to těmito humanoidy, a to vy víte, co to je zač, ale zavinili si to lidi sami, že se takto stále chovají, a proto ti to znova milý Ivo dáváme všichni na vědomí, ale ty také se Miluško neboj, neboť právě humanoidi jsou zase tady, ale my také, ale zasahujeme jenom tehdy, když lidé je takto nepřijmou, a také čtením nevhodných knížek, a to je také třeba uvésti pro tyto spisovatele, a to pro tyto mladé lidi, i pro tyto zestárlejší, že je třeba nejen psáti, ale i čísti toto, že právě tento mladý člověk jménem Lenka Lanezová sice píše pravdivě, ale i takto se ničí mladý člověk v mysli, vydávají-li se tato díla, která jsou prostoupena tolika těmi nejhrubšími slovy, a to i nadávkami, a to je k tomuto vše. 

Za všechny výzkumníky ti to předával nyní sám velitel, nyní jsem zde zase já sám Ptaah, neboť jsem byl na naší planetě Erře, kde jsem vezl našeho nového přítele Ebermacha, který se s námi též seznámil, ale oni tady jsou dlouho, až při jednom přenosu tady od Milušky, a jak sám přiznal, se napojili na tuto povídku z knihy Skleněné město, a ta povídka má název Riddhané, a vidíš milý Ivo, ale že je těchto našich přátel i zároveň bratrů většina, tak proto, že se takto naučili i létat do Vesmíru, ale jejich planeta, čili půlka planety žije v naprostém klidu a míru, tak takto se většina lidí takto napojila na své přátele z Vesmíru, a potom i oni takto se s námi stále stýkati budou s námi z Aštarovy flotily, i jiní jsou tady, pouze plno lidí z planety Země, jak se chová, a bude takto chovati, jako nyní, že nepřijímají jenom tohle zastaralé učení, a nebo třeba že tu jsou tyto bytosti, ale to jenom proto, že tu tak nešťastně ztroskotali, no to já bych se osobně s takovou společností vůbec nepochlubil, to jsem se přidal já Ebermášek tebou řečený, ale jenom s lidmi, s těmi se setkám rád, ale i naši lidé z naší planety Riddh, neboť my jsme se osvobodili, a to takto, že už to bylo u vás také, ale nepochopil jsem, když jste chtěli pokrok, proč tedy jste se neobrátili tady k našim přátelům a bratrům z Vesmíru, čili vesmírného prostoru, a to je také tolik třeba, a ne zkoumat, co tam k vám na planetu Zemi spadne, a že je to bytost z jiné planety, chovat to jako něco, ale to my si nikdy nedovolili, ani to nezažili, neboť právě my se při vstupu do vesmírného prostoru setkali právě s lidmi, a ti nám vše vysvětlili, a nyní jsme tuze rádi, že takto po seznámení s těmito dvěmi skvělými veliteli obou mohutných flotil, neboť nejen Aštar, k němuž se hrdě hlásíme, ale i tento pomenší velitel, ten má  na starosti také dost velikou flotilu, ale já je ctím oba, neboť tito velitelé mají sice takové mohutné prostředky, a vy o nich víte, ale zasahují jenom tehdy, přeje-li si to většina lidstva z celé planety, ale nyní, a to pokračuji já, sám velitel vesmírné flotily z Plejád Ptaah, že zasahujeme jenom v případě, je-li ohrožován těmito humanoidy, ale i některými lidmi, sám člověk, který se dává v ochranu Stvořitele našeho, čili je to na vás, a to je to naše vedení, jenž člověk z této planety Země přijal, a přijmete-li vy ostatní totéž, tak potom tady budeme moci, jak to pověděla naše Miluška, já ji tak nazývám, tak potom vám bude všem poskytnuta veškerá péče, ale musíte dbát, chcete-li žít pod naší ochranou, čili Stvořitele našeho, tak potom sami uvidíte, jaké se vám všem dostane, a to opakuji, nejen jednotlivci, ale všem, pomoci, i po stránce nejen zdravotní, ale i materiální, ale podmínka je tato: Dáti se pod ochranu Stvořitele našeho a dáti také všem lidem to, co vy máte někteří navíc, a potom všem bude lépe, nejen se zlepší vzhled této planety Země, ale také budete moci takto s námi létat, ale nejen takto, že to připravuje pár lidí, ale takto, že, no prostě je třeba znát toto duchovní učení, což už jsme uvedli, neboť Ebermášek je také neznal, ale naučil jsem se to, to jsem se připojil já, a potom také jsem uviděl toho našeho společného Stvořitele, a to je taková krása, toto bílé Světlo, to je tedy tento náš Stvořitel, a proto se tuze divím já, že lidé Ho znají na této planetě Zemi, ale nedbají Jeho poučení tak, jako tady naše, čili moje Miluška, ale stále se snaží žít na úkor všech, a to je taková škoda, abyste vy lidé z této planety Země měli takto skončit, no to už uvidí každý sám, ale já osobně bych se nikdy nepochlubil s těmito bytostmi, i když já osobně takto jsem se s těmito bytostmi nesetkal, a to je ode mě vše.

Nejdříve jsem to dával já sám Ptaah, potom vámi řečený Ebermášek, u nás Ebermach, a potom zase já Ptaah.

Při tomto rozhovoru jsem myslel číst jenom na prvním místě naše sdělení, čili jak vám všem jsem předával, jak se žije na naší planetě Erře, a nebo tyto knihy, a to jenom buď cestopisy nebo i pohádky, no to, co je opravdu z té vaší socialistické doby, a to ty jistě, Ivo, víš jaké, také nějaká ta sci-fi, a to je ten Jefremov, a potom, no nyní, když tohle dáte mezi lidi, tak to nemusíš tam uvádět, jenom takto ti to radíme my všichni biolog-lékaři, že je třeba odstranit to, čemu se nyní plno lidí věnuje, i čtení různých líčení lidí z těchto moci chtivých kruhů, ale to je třeba také odstranit,  to si udělejte jak chcete, osobně já jsem si něco z toho přebral, ale jenom takto, že známe nějaké tyto knihy od té spisovatelky Lenky Lanezový,  takto by psát vůbec neměla, ale jsou tam u vás jiní, co píšou slušně, ale je to třeba pročítat si tohle, co vám my všichni jsme předali a budeme předávat stále, neboť sice ty, Ivo, jsi na tyto údaje, ale co se týče takto předávat lidem to, co chceme všichni vyjádřit, tak to berte jako rozhovory, nic víc, a také poučení, a to je k tomuto vše. 

Za všechny výzkumníky ti to předával vedoucí biologicko-lékařského centra výzkumného Jamara. A ještě tam bylo dost ode mne, Ptaah.“

No já tam udělala čárku, potom mě vedl ruku Jamara. Aspoň vidíš Ivo, a víš to i sám už, co je třeba, ale opakuji ti, já mám z toho upřímnou radost, jen tak piš dál.

        „Lidi z planety Atek.

To  ti vysvětlí vše ta žena, neboť sice bychom jsme rádi zde předávali také,ale zeptej se té ženy.“

A to je vše ode mne, mnohé ti už vysvětlili a vysvětlí naši společní přátelé z Vesmíru, neboť ti nás takto spojují.

S upřímnou láskou         Miloslava Drsková.

                                                                             13.9.1997

P.S.  Tu  přílohu, cos  mi  poslal, já  hned  bez  přečtení   zahodila.  „Ano, takto je  třeba  jednat 
       s  těmito  sděleními.  Ptaah.“ (Pozn.  zpracovatele  -  jedná  se o snímek  sestřelené  lodi
       v SSSR v 80. Letech a článek zveřejněný  na přední straně časopisu Hrom.)


108.  Část dopisu z 18.9.1997.

„A nyní my, milý bratře, tohle, co jsi ty zařídil, tak to tě budeme míti tak rádi, že se dočkáš takového překvapení, a s tebou všichni lidé, co se do toho zapojili, že možná, no to uvidíte sami, až bude vás více, ale opravdu více pohromadě, a budete-li míti tyto nejčistší úmysly, pomáhat více lidem, aby to tu bylo opravdu lepší, tak jak to zde uvádíme, a uvedla to naše Miluška, námi řečena Miloslava, a námi zase naše milá Mařenka, tak si opravdu připravte vše na fotografování, že právě budete-li takto jednati, jak to zde bylo uvedeno, tak potom se dočkáte tohoto, že budete míti i čisté snímky, že budete mít i nás lidi, ale jenom pod touhle podmínkou, že dáte na to vše, co bylo už řečeno v těchto rozhovorech, aby my jsme se spojili s vámi, a to velice rádi, neboť i my se přidáváme, já Kohun s Acharem, a také já Izárius, zástupce velitele naší vesmírné flotily z Plejád Ptaaha, a já také, vámi řečený Ebermášek, a my ostatní z Ebermachovy flotily, a také my ženy, čili  sestry z Ptaahovy flotily, i my sestry z naší veliké vesmírné flotily, všemi řečené Aštarovy, ano takto to používají naši lidé, a u mě také naši, čili moji lidé, a to je k tomuto  vše. A potom také tobě Ivo, milý bratře, ti děkujeme za tuto vzornou spolupráci mezi lidmi. Ty, vy, jste společně tady s naší čili mojí Miluškou vykonali první krok, sice tys to dal takto, že jsi do toho něco dal, ale tady Miluška se neopovážila vzít nic od lidí, čili žádat to, co žádali a žádají ostatní vaši lidé, a proto se toto vše dostalo v tak krátké době mezi lidi, že jsme zaznamenávali, jak to na těchto různých místech lidi, a to dost dychtivě čtou, neboť i tam v Prachaticích to už bylo odevzdáno, ano Miluško, sice jsem ti to napovídal, a tak to máš takto písemně, no však víš, a ty Ivo, tobě také ti sděluji, ničeho se nyní nebojte to říci lidem, ano to byli humanoidi, neboť to oni tady se snažili škodit lidem, protože Hesemann dal na lidi, kteří toho viděli, ale nikdo nevěděl, co to je za bytosti, já jim říkal a říkám darebáci, neboť oni chtěli dostat lidi, a to takovýmto způsobem, a to bylo třeba vydat, což udělali jiní, ale je třeba pochopit, že oni se snažili lidem ubližovati, a potom, no, lidi co myslí jenom na sebe se s nimi, čili s těmito humanoidy spojují, a kdo má na mysli jenom toto, čili chová se hrubě k ostatním lidem, nedá jim žíti jak se patří, ten je právě napojen na tyto humanoidy, a ty jsi to Ivo i ty Miluško právě poznali, ale snažili jste se právě pracovat usilovně mezi lidmi, aby to tu bylo lepší, a nyní se k tomu přidáváme i my ostatní bratři i sestry patřící, nebo jsme samostatnými pracovníky, ale takto se přidáváme k oběma velitelům těchto dvou mohutných flotil, neboť sice Aštar má tak velikou flotilu, ale tady náš bratr Ptaah taky nemá malou, ale tady ti velitelé, čili naši bratři jsou uznávanými hlavními veliteli těchto vesmírných oblastí, a tak jako jste to měli vy, tak i tady ve Vesmírném prostoru je třeba takovéto obrany, aby takovíto darebáci, ano, i lidi jsou mezi nimi, ale hlavně tito humanoidi, ale i jiní, a to nevíme, kdo pro ni poslal zde na Zemi slovo inteligence Gizeh, neboť pro nás to není nic, nežli takto, no co si vyberete, ale tohle slovo inteligence chceme stáhnout pryč, a to jsem napsala, čili ti vedla ruku já Ija, neboť i já jsem tu byla a budu, a proto vás žádám jménem všech sester z tohoto vesmírného prostoru, aby byla stažena celá literatura z celého tohoto území, a setkáte-li se s lidmi, čili našimi bratry, čili sestrami z celé planety Země, tak jim to oznamte, že to si přejeme dáti pryč. A to zdůrazňuji já také, já sám velitel naší veliké vesmírné flotily Aštar, i já Aštara, lékař z naší veliké vesmírné flotily, všemi řečené Aštarovy, ale i my z naší vesmírné flotily, všemi řečené Ptaahovy, a potom sice já Jamahama jsem to tam dal, my chceme plnit přání všech bratří i sester z Vesmíru, to ty jsi to tam dala, ale je-li to pravda, to není, neboť Vesmír je také rozdělen, jako to znáte někteří, ale není pravda, co napsal ten Grygar, on neví vše, že z černých děr vylétají tyto bytosti, a napadají tyto planety, kde se lidé takto v převážné většině chovají, a proto byla tato planeta Země, sice je to tu lepší, ale byla silně napadena těmito darebáky, aby oni tu měli lidi, ale kdo se chová moc dobře, tak jako nyní vy Ivo i Miluško, tak tomu my vše svěřujeme, ale je třeba se nebát, a dáti to mezi lidi, ať si říkají co chtějí, ale po přečtení těchto sdělení mnoho lidí aspoň přišlo na to, co jsou to ti humanoidi i ta Gizeh, a proto se to začalo ničit, ano, a to je nyní, to udáváme, zásluha vás obou, neboť sice Miluška to dala kam se dalo, i do těchto redakcí a připsala, že se postaví proti všem, má to nakladatelství Etna, tam psala nejdřív, i mezi lidi to dávala, až potom ses přihlásil ty milý bratře, námi nyní tolik milovaný, a začal jsi to takto připravovat, aby to dostalo plno lidí do ruky, sice Miluška mohla udělat více než mohla vzíti nahrávku z naší planety Erry, ale ona neměla k tomu ten přístroj, čili vybavení, a tak aspoň nyní že se tomu takto zabránilo, že jste se oba sice, no to nevadí, mohlo to být dříve, ale nevadí, plno lidí nyní má aspoň pravdivé informace, ale nyní uvědomíte-li si všichni po tomto sdělení, co to je ta černá díra, a to je nyní řečeno z duchovního hlediska, že nejen takto jenom po mechanické stránce se uklízí odpad z Vesmíru vámi řečeno, neboť my všichni používáme vesmírného prostoru, ale i lidé vedení Stvořitelem samým, tam po uplynutí tohoto života letí, jsou-li takovými, že nedají ostatním lidem slušně žít, ale takto že berou lidem vše, ať nemají nic, a potom teprve lidé se takto perou mezi sebou, i tady ten muž, nepolepší-li se, toto vám Miluška může vylíčit , tady náš bratr o něm nechce mluvit, ano i jiní jsou tu, a proto celá tato vámi Amerika řečena je těmito humanoidy napadena, i lidé jsou tady, ale vy, co jste okamžitě to pochopili, že si máte mezi sebou pomáhat, tak budete námi bráni, ovšem setrváte-li při svém úmyslu, o vás dvou nepochybuji, ale hlavně ty Ivo se snaž lidi přesvědčit, co je to za nebezpečí, tyto prostředky, vámi řečeno peníze. Je třeba se držet Stvořitele našeho, ano, i lidé mnozí věří, že bude konec, ale to není pravda, my tu jsme a budeme, ale musíte takto nám přispět ku pomoci, a dobře bylo řečeno tady Miluškou, že zaklepe-li se na dveře, co uděláš. Jdeš otevřít. A to samé platí i u nás, ozveme-li se zatím takto, poučíme-li vás takto, to platí pro lidi na celé této  planetě Zemi, tak oni začnou-li se takto chovat, tak potom dříve, ne tak, jak se to stalo u Meiera, že nás viděl v mužském věku, to se tam zapomnělo udat, neboť Meier si nedělal poznámky, kdy k tomu došlo, a to my zatím k tomuto údaji, že kdy došlo k osobnímu setkání, a to rozhoduje toto, že pochopíte-li nejdříve tohle, že peníze tu nemají co dělat, že rozhodující pomoc je právě tato, jako se to stalo v případě naší sestry, že sestra Věruška jí poskytla vše, co nyní v následující chvíli to bylo řečeno k tomuto, kdy tam přijela, že sbalila věc na sebe, to myslíme obutí, a nerozpakovala se naší sestře opatřit nové za své prostředky, tak proto má nyní tuto možnost, a tak se jí dostane této odměny od Stvořitele našeho, že také Ho uvidí, jako našeho bratra to takto osvítilo, čili jejího muže řečeného Josefa. 

To jsme sem přidaly my sestry z Plejád a i my sestry z Aštarovy flotily.“

Naši přátelé z Vesmíru jsou tak ohleduplní, a hlavně co mají v sobě lásky, tolik je za to miluji. Nejen o mě, ale oni se starají a postarají o každého člověka, věřím pevně, a vím, že to někteří vzali na vědomí, a ostatní lidé se přidají.

Moc tě zdraví a upřímnou lásku ti přeje 
                                                            Miloslava Drsková


109. 	 Sdělení 2.                     (Přijal Ivo Benda).                     24.9.1997   6:30-7:00 hodin.

          „Milý Ivo,

Upřímně tě zdraví Aštar a přeje ti hodně úspěchů v tvé práci pro lidi.

Máme hodně práce s těmi humanoidy, kteří zde neustále létají, ale ty se nemusíš bát, vše je hlídáno a kontrolováno. 

Milujeme vás, a tak věříme, že naše kontakty budeme moci zahájit ve větším měřítku, a to tak, že se budeme moci stýkat často a osobně. Jsme neustále připraveni vám pomáhat tak, jak vy pomáháte lidem na této planetě Zemi, a jak se snažíte o co nejrychlejší zvládnutí tohoto obtížného období, období přechodu, které je tak důležité pro vás i nás, neboť my se cítíme vašimi bratry a chceme, abyste se brzy přidali k nám, a to tak, že lidé, kteří se tímto způsobem připraví, budou moci se s námi kontaktovat osobně, a potom bude záležet na jejich svobodném rozhodnutí, kde chce žít. Tato planeta je tak znečistěná hrubými vibracemi, že je nutné provést zásadní očistu, a to tím způsobem, že půda a věci na ní se dostanou pod moře, a půda pod mořem bude zase vyzvednuta nad hladinu moře tak, aby se mohla zalidnit těmi lidmi, kteří se pro to již dříve rozhodli. Víme, že tito lidé tady jsou, a že jich nebude málo, je třeba je informovat a podchytit, aby měli možnost podle nadcházejících událostí jednat a připravit se na příchod nového věku. Víme, že to bude obtížné, ale je to dáno tím, že jsou zde různé skupiny lidí, z nichž část se rozhodně nebude chtít dát na naši stranu, a to proto, že jsou zahleděni sami do sebe, do vlastních úspěchů, a jsou materialisticky zaměřeni a orientováni. Proto je nutná ta vaše práce, aby ti skuteční lidé, lidé s vyššími duchovními hodnotami, se mohli o nás informovat, a sami se rozhodnout, co budou dělat v nadcházejícím období.

Milujeme vás, a přejeme si, aby se vám vše dařilo, a abyste se mohli skutečně povznést na novou vyšší úroveň bytí, a to takto, že se přidáte k nám a že budete přijímat duchovní učení a lásku ke Stvořiteli, který vše řídí a vše tvoří. Chceme, aby se vám proto tyto nadcházející úkoly podařilo splnit, a aby se vše dařilo, jak má, a to víme ,že to tak bude. Záleží na tobě Ivo, jak se budeš snažit i nadále, a proto se tak snažíme, aby se ti vše dařilo.

Miluška je již tak daleko, že s námi neustále komunikuje, práci se ale nemusí věnovat, to ty ano, to víme, a tak vše hodnotíme takto, že se s tebou brzy setkáme, abychom si mohli popovídat více, a aby ses se mohl s námi blíže seznámit.

To ti takto předává sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

Děkuji ti Aštare za toto spojení, jsem šťasten, že se mohu s vámi v nejbližší budoucnosti setkat. Moc se těším a brzy to bude i s více přáteli.
                                                                        Ivo.


110.  Sdělení 3.                        (Přijal Ivo Benda).                  26.9.1997   6:00-6:30 hodin.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já Aštar, a mám pro tebe toto sdělení. Dnes jsme se s tebou opět takto spojili a to proto, že máme tyto nové zprávy.

Máme představu, že se chceme s tebou setkat osobně, to pak uvidíš sám, jak se to stane, a ničeho se nemusíš bát, vše je zajištěno tak, aby ses s námi seznámil a abychom si mohli spolu popovídat osobně. Víme, že se na toto setkání těšíš, a že budeme mít si hodně co říci. 

Dále ti chceme sdělit, že se pořád snažíme působit na lidi na této planetě Zemi, kteří si nás již všimli pomocí těch sdělení, co jste s Miluškou rozeslali, a tito lidé se pak stanou součástí této první skupiny lidí, kteří budou zapojeni do naší společné práce pro lidi na této planetě Zemi. 

Současně ti sděluji, že se stále snažíme o to, aby tato země byla opravdu uchráněna od těchto humanoidů, kteří sem stále létají, a snaží se ubližovat lidem. My to stále kontrolujeme a budeme kontrolovat, abyste vy, lidé z této země české mohli lépe žít, a aby jste se mohli obracet více ke Stvořiteli našemu, jehož jsme všichni součástí. Vidíš, že to, co jsme si předsevzali, také plníme, a ty sám máš radost z toho, co jsi pro lidi udělal. Také víme, že se to vše bude dále prohlubovat, a stále více lidí se s námi seznámí, a bude záležet jen a jen na jejich svobodné vůli, jak rychle se to stane, a v jakém počtu. Současně ti sděluji, že se zabýváme i tímto, jak se budeme spojovati s těmito lidmi z různých míst, a jak se tito lidé zapojí do naší společné práce. Víme, že to tak chcete, že se těšíte na Nový věk, a na to, že tato planeta bude očištěna od hrubých vibrací, a že lidé se pak budou podílet na její obnově a vytvoření skutečného ráje, kde všichni budou šťastni, a nebude válek ani hladu, a vše bude tak spokojené, jak si to lze představit jen v mysli, a že tito lidé budou s láskou v srdci promlouvat k nám, k Vesmírným bratrům a sestrám, kteří vás tolik milují a budou milovat. My víme, kteří lidé to budou, jsou to všichni ti lidé, kteří se již teď snaží o správné žití, kteří nevidí za cíl života peníze a kariéru, ale lásku k bližním, ke všemu, co zde existuje, a ke svému Stvořiteli. Také víme, že část lidí bude muset se přemístit na jiné planety, tzv. Rozvojové planety, a tam prožívat další životy v cestě za Stvořitelem, ale na této úrovni, na jaké žili zde, na planetě Zemi. Vidíte, že se vše takto vyvíjí, že se stále něco připravuje, a my stojíme s láskou po vašem boku. Tím toto sdělení končím, přeji ti hodně úspěchů, Ivo, v tvé práci pro lidi a těšíme se na brzké shledání.

Za členy mé Velké vesmírné flotily ti to předal sám Aštar.“

Děkuji ti Aštare za toto spojení a důležitá sdělení, moc se těším na tu přehlídku a pak hlavně na setkání s vámi.
                                    Díky, Ivo.


111.  Sdělení 4.                    (Přijal Ivo Benda).                     29.9.1997    6:45-7:10 hodin.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím a přeji hodně úspěchů v tvé práci pro lidi. 

K tomu vašemu bavení, je možno se bavit o pozitivních věcech, ale politika k nim určitě nepatří, a to takto, že tito lidé šíří opravdu mnoho hrubých vibrací, a to je to, co na lidi této země působí negativně, a to kdykoliv, kdy je z jejich strany sdělení, neboť oni myslí jen na sebe, a ne na tyto lidi z této země české, to my víme velmi dobře, neboť vše toto sledujeme, včetně myšlenek těchto vašich politiků, co jste si postavili do čela. Víme, že tito vaši politici jsou tu na čas, a potom uvidíte, co se bude dít. Jsou připraveny změny takového charakteru, že toto zemětřesení v Itálii, co právě bylo, je jen kapkou v moři, a proto se snaž Ivo, aby lidé se mohli připravit na tyto změny, a to takto, že se připraví duchovní cestou, neboť toto je jediný způsob, jak se dopracovat lepšího světa, nikoliv tento materiál, který všem zaslepuje oči, ale Duch, ten je rozhodující. To vám vše již bylo sděleno, a tak se těším na tento Nový věk, kdy lidé, kteří si to zaslouží, budou moci žít spokojeně a v lásce ke Stvořiteli a ke všemu stvoření, co je obklopuje, a to takto, že lidé budou vidět to hlavní v porozumění k druhým, a ne jako je to dnes. Víme, že tyto myšlenky mnohým se nehodí do jejich životních představ, a tito, pokud se nezmění, budou přemístěni na rozvojové planety, a tam se budou věnovat tomu, čemu zde nevěnovali pozornost, totiž životu vezdejšímu, v přírodních podmínkách, v opravdu jednoduché společnosti, ale bez techniky a jiných vymožeností. A to je k tomuto vše.

Zdraví tě sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Díky Aštare za toto sdělení, jsem šťasten, že mohu takto s vámi spolupracovat na lepším světě, a každé odpoledne se budu snažit o to fotografování na místě, které je nám známo.

Zdravím tě a všechny přátele z Vesmíru a jsem s láskou
                                                                             Ivo.
112.  Sdělení 5.                  (Přijal Ivo Benda).                   1.10.1997    20:45-21:13 hodin.

         „Milý Ivo,

Přeji hodně úspěchů v tvé práci pro lidi a také osobní spokojenosti.
 
Máme nyní hodně práce s těmi humanoidy, a tak se těšíme, až to tady vyčistíme od těchto stvoření, co ubližují lidem. 

Ty jsi také neobyčejný člověk, to jsme zjistili, a poznali jsme tvé kvality při různých situacích i kritických. To my obdivujeme, když se člověk dokáže rozhodnout ve správný čas správným způsobem. Nyní čekáme, až se spolu sejdeme, a povíme si více mezi čtyřma očima. U nás je nyní opravdu příjemně, máme se tu tak rádi, to, po čem ty toužíš, láska a porozumění, to tu vždy bylo a je a bude. My víme, že se těšíš na setkání s námi, a tak to chceme brzy umožnit. Miluška nám stále předává ty pohádky a písničky, a tak si to tady rádi předáváme, a pak hlavně ty děti, ty mají ty pohádky vaše tak rády, že je stále dokola sledují. 

V současné době se chystáme na tyto přelety, a to k nám domů na Erru, neboť se taky musíme střídat, a ty to víš, že každý se vždycky těší domů, na ty své milé, které tolik milujeme, a máme rádi, ty víš, jaké to je, neboť také jsi miloval tu svoji. Rádi tě pozorujeme, co děláš, protože chceme znát tvé záliby, a také to, k čemu máš vztah, a tak tě tady naši přátelé takto sledují a také hlídají před těmi humanoidy, co tu létají.

Chceme ti sdělit, že naše pomoc bude trvalá, pokud budeš i nadále pracovat pro lidi této země české, i celé planety Země, a to takto, že nás nezklameš. My víme, že ty to zvládneš, schopnosti na to máš, jen je můžeš směle využívat. Současně se těšíme, až lidé této země české se s námi více seznámí, a to ve větším počtu, a tím bude dosaženo toho, že naše kontakty budou mnohem četnější, po čemž tolik toužíme. Chceme, aby lidé na Zemi se seznamovali s našimi lidmi z Vesmíru, a tak poznali, že zde je opravdu spousta lásky a pochopení, a to takto, že se tito lidé seznámí s našimi lidmi v jejich lodích, a také na jejich planetách. To chceme, a to věříme, že také bude. Nyní se chystáme na to, že se spojíme s více lidmi, a to na základě těch „Rozhovorů“, a tím toto spojení dostane novou kvalitu a rozměr. My se na to těšíme a víme, že mnoho lidí již teď po tom také touží. Co se týče toho Luďka D., vyřiď mu, že se na něj také těšíme, ať se trochu snaží, pak-li má splněny podmínky kontaktu, ty víš jaké, tak ať se trochu soustřeďuje, a uvidí, že to půjde samo tak, jako tobě Ivo. Tím toto sdělení končím, přeji ti hodně úspěchů v tvé práci pro lidi, a zdravím tě.

Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

Děkuji ti Ptaahu, jsem šťasten, že jsem mohl přijmout toto milé sdělení od tebe. Doufám, že se naše setkání vydaří.
                                    Ivo.


113.  Část dopisu z 9.10.1997.      (Přijala Miloslava Drsková)

„Ale při vedení tvé ruky ti předává, ale to je od nás nejen Vysoké rady z Petale, ale i od našeho vysokého námi tolik milovaného učitele, námi zvaný Arahat Atersata, a to je od nás vše, to abyste nyní věděli, že i vy se můžete spojovat, a to takto prostřednictvím Stvořitele našeho, Jehož jménem my žijeme, ale také pracujeme. To jsem nejen od naší Vysoké rady, ale i od našeho námi tolik milovaného učitele, námi zvaný Arahat Atersatou převzal a vedl ti ruku já sám Ptaah. A já zase prostřednictvím tady Aštara jsem, jmenuji se Adonis, ale ten autor, no ten člověk, co to ode mne převzal, to jsem se přidal já Aštar, že nyní to bylo takto vedeno, ale já se jmenuji Adonis, a to je k tomuto vše.“


To já při psaní dopisu to takto dostala, a něco z toho vypsala z toho oznámení, abys  to věděl, a od té tolik mnou milované vysoké rady z Petale, i od této i mnou vřele milovanou této Vysoké duchovní bytosti, čili člověka Arahat Atersata tolik vážím, no všech těchto lidí, neboť to lidé jsou, ale jací, a tak hodní, také je slýchávám jako všechny mé přátele z Vesmíru. I Adonise si velice vážím, čili, Ivo, všechny tyto lidi v první řadě, tito vysoce postavení lidé, co takto vedou ostatní lidi, no mých přátele z Vesmíru, je třeba si velice vážit a především je milovat. A já je všechny tolik miluji, protože oni především milují Stvořitele našeho. 

S pozdravem 
                      Miluše Drsková.


114. 	 Část rozhovoru.            (Přijala Miloslava Drsková)                      Červenec 1995.

„A toto musí lidé pochopit, že se nejedná jen o zdraví člověka, ale o zdraví celé planety Země, a jaká nyní je, takoví budou i lidé, stále bude nemocí a můžete mít cokoliv, nepomůže nic, neboť vám vládnou lidé, kteří se věnují zahálčivému životu plnému neřesti, a to jest přejídání, alkoholismu, a také to vaše používání nikotinových látek, to je omamné, a lidi z této planety Země se tímto ničí. I ty to máš v rodině, a výsledek sama znáš, to není tvá vina, to my vidíme sami, ale potom v celé společnosti že toto se propaguje. Tak proto pozor. Takový člověk se potom umí ovládat v každé situaci, lépe snese jakékoliv setkání s různými lidmi a je nebojácný. Správný postoj k životu, to jest rozdělit si práci a potom také se ledačemu se naučit, a hlavně láska, ta má být mezi lidmi, ale tento váš materialistický život vám zatím vzal vše, ale přeci vás zbylo pár lidí, kterým to umí myslet a k těmto lidem se potom hlásíme my, a vedeme si je, a oni píšou tato pravá díla o tomto správném životě, jak se má vlastně žít, ano milá naše. 

Tvůj přítel z Vesmíru, výzkumník biolog-lékař Jamahama.“


115. 	 Část sdělení 8.         (Přijal Ivo Benda).                11.10.1997       18:50-20:07 hodin.

        „Milý Ivo,

Přijmi ode mne srdečný pozdrav, to tě zdravím já, Aštar, velitel Velké flotily vesmírných lodí ze stanice Share, a přeji ti hodně úspěchů v tvé záslužné práci s těmi „Rozhovory“. 

Nyní se lidstvo nachází na důležitém předělu, kdy se bude dít velká změna, a to tak, jak jsem uvedl dříve, tedy dojde k duchovnímu třídění lidí na této planetě Zemi, neboť vibrace hrubých úrovní dosáhly takové intenzity, že zasahují a ohrožují okolní naše civilizace na dalších planetách ve Vesmíru, a to nelze dopustit. Tato změna proběhne naráz a bude to změna úplná, takže lidé s vysokým kmitočtem, vibrací, budou při této události vyzvednuti ve svých tělech na naše vesmírné lodě, a po zásadní očistě planety Země pak vráceni zpět, ale pod novou vládou, vládou Vysoké rady a na planetě Radou moudrých tak, jak je to i na jiných našich planetách. Ostatní lidé ve svých tělech ukončí svůj pozemský život a další životy budou realizovat na tzv. rozvojových planetách mimo tuto Galaxii, neboť celá tato Galaxie se povznese o stupeň výše, na vyšší úroveň bytí, a to včetně planety Země. Tím bude završena řada změn, které nyní v této Galaxii probíhají, a to takto, že planety s nízkou úrovní bytí jsou takto přetransformovány do úrovně většiny planet s vyšší úrovní bytí, a to takto, jak se to nyní stane na této námi tolik milované planetě Zemi. Tím se tato Galaxie stane duchovně čistší a vyšší než dosud, a budou se moci zde uskutečňovat další změny v souladu se záměrem našeho Stvořitele, kterého tolik milujeme. Negativní síly zde skončí svoji roli, a budou působit v jiných částech Vesmíru, tam, kde tato úroveň ještě nedostoupila té výše, jako v této části Vesmíru. Nyní máme připraveny plány, jak toto vše provést, je to vše načasováno na sekundy, a vše, to mi věřte milí lidé z této planety Země, se bude dít pod naší kontrolou, nic nepodlehne náhodě, vše se stane tak, jak má být. Tím se zabývají milióny našich bratří a sester pod vedením našeho Stvořitele, a je to takto nutné z důvodů, které jsem uvedl. Vím, že se s tím mnozí neztotožní, ale to je jejich problém, oni totiž nemohou brzdit vývoj této části Vesmíru svým nízkým materialistickým myšlením, které je opravdu negativní, a které je znakem nízké primitivní kultury, která je nyní reprezentována zde na Zemi. Ale vše je tak, jak má být, vše se děje podle zákonů Stvořitele, ty jsou neměnné a věčné. Fungují přesně a neomylně, neboť náš Stvořitel se nemýlí, je to absolutní bytost, bytost, která vše tvoří tak, aby se vytvořily dokonalé bytosti, obdobné jí, a to je takto k tomuto vše. 

Milý Ivo, s láskou jsme tě pozorovali a sledovali, jak si vedeš v konkrétních situacích, a vím, že jsi šikovný člověk, se srdcem na svém místě, i takto, že se snažíš starat o Hanu (Anna), která nyní nemůže chodit, ale hlavní je ta láska, to pochopení a to teplo, které z tebe vyzařuje. Víme, že ne vždy je vše, jak si přejete, ale tak to má být, i toto je dáno zákony Stvořitele našeho, a ty Hano, snaž se o hledání Pravdy, lásky a pochopení, ty už se o to snažíš, to víme, tak v tom vydrž a nenech se zviklat některými okolnostmi, které přináší život. Tím tedy končím, přeji hodně úspěchů v tvé záslušné práci s těmi „Rozhovory“ a ať se všem daří tak, jak si přejí.

Toto vše to takto předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“



„A nyní se připojuji já, Guetzal, mohu ti odpovědět na tvé otázky, které jsi takto připravil.“


1) 	Před kolika miliardami let se udál Velký třesk tohoto Vesmíru ?  Naše pozemská astronomie to odhaduje na 13 miliard let.

„K první otázce mohu sdělit tolik, že Velký třesk se udál před 14,5 miliardami let, ale s tím, že čas je v průběhu tohoto začátku značně deformován, takže tam nelze určit přesnou hranici. Víš, že už Albert Einstein přišel s obecnou teorií relativity, kde se při změně časoprostoru, hmoty, látky, energie, výrazně mění sám čas.“


2) 	Jaké je pořadí dimenzí ve Vesmíru, kolik  dimenzí  existuje, a ve které se nachází nyní pozemské lidstvo ? 

 „Ke druhé otázce ti sděluji toto: Dimenze ve Vesmíru existují, a to proto, aby se v nich mohla pod působením Kosmických zákonů vyvíjet stvoření hierarchickým způsobem, tedy že se vyvíjejí relativně odděleně. Tyto dimenze jsou číslovány, a to:

Nejnižší (1.) se nachází v temné části tohoto Vesmíru, a jsou tam všechny obtížně napravitelné bytosti, tedy bytosti temna. Přirozenými mosty jsou tzv. černé díry, které již teoreticky také znáte, a kterými občas negativní bytosti ohrožují bytosti v jiných dimenzích.

2. 	dimenzí  je  také  temná  dimenze, je  to  dimenze, kde  jsou  stvoření  vyvíjená  pro  vyšší  
dimenzi, a to ve

3. dimenzi, ve které se nacházíte např. vy nyní, tedy lidé na této planetě Zemi. 

Ve 4. dimenzi jsou vyšší bytosti a mají těla hmotná, ale jsou to tzv. Vesmírní lidé. Jsou to ta UFA, která nejčastěji pozorují lidé na této planetě Zemi, kdy tito Vesmírní lidé cestují do nižších dimenzí, aby povznesli nižší bytosti na vyšší úroveň bytí, pomáhají jim s láskou, a věnují jim značnou část svého života.

V 5. dimenzi se nachází lidé s poloduchovními těly, tj. těly, která jsou částečně světelná (tvořená převážně energií světla), a kteří se také věnují duchovní pomoci níže vyvinutým stvořením, to zde také můžete pozorovat.

V 6. dimenzi to jsou bytosti duchovní, tedy s duchovním tělem, nikoli hmotným, jejich vibrace jsou na takové úrovni, že atomy již nemohu takto existovat, a funkce atomů je nahrazena funkcemi světla (energie). Tyto bytosti nepodléhají gravitaci, neboť nejsou hmotné povahy, a mohou si dle svého přání obléci i hmotná těla, a působit opět v zájmu pomoci níže vyvinutým stvořením v nižších dimenzích. 

V 7. dimenzi se nachází tzv. světelné bytosti, jsou to takové světelné koule, které se chovají tak, že vstřebávají znalosti, informace z okolního Vesmíru, a opět pomáhají radou níže vyvinutým stvořením. 

Další dimenze zde nebudu uvádět, neboť pro naši potřebu nemají žádný smysl, a to takto, že se tyto bytosti nám jeví prakticky stejně tak, jako v 7. dimenzi.“


3) 	Jsou velké vesmírné objekty, jako jsou planety a hvězdy, totožné v některých dimenzích, pokud ano, ve kterých ?

„Ke 3. otázce ti sdělím tolik, že vesmírné objekty existují jednak na řadě dimenzí současně, tedy planety, hvězdy, galaxie, ale jsou vesmírné objekty, které existují jen na několika nižších dimenzích, nebo několika vyšších dimenzích současně, a to na základě určitých zákonů, které vaše věda dosud neodhalila. Tyto znalosti bys mohl pojmout až po naší osobní návštěvě, protože to je na vysvětlení pomocí názorných modelů a konkrétních vesmírných objektů, což si tady ukazujeme našimi přístroji na obrazovkách.“


4) 	Naše Místní skupina galaxií patří do Kupy galaxií v Panně, kde je ve středu jedna obrovská eliptická galaxie s výtryskem, vzdálená 60 miliónů světelných let. Existuje pro tuto Kupu galaxií v Panně, jíž jsme součástí, také nějaké vedení vysokých bytostí, kterým by podléhaly i Vysoké rady v jednotlivých galaxiích a skupinách galaxií ? Pokud ano, jak se jmenuje, kdo ho tvoří (alespoň 1 jméno), a komu podléhá toto vedení ?

„4. otázka - vedení kupy galaxií, ano, i to je, je tvořeno opět Vysokou radou, a toto se nachází v jedné galaxii u tebou jmenované obří eliptické galaxie v centru s výtryskem. Jejich role je obdobná, jako u galaxií a skupin galaxií, také přidělují úkoly a radou pomáhají bytostem nižším ke svému vývoji ke Stvořiteli svému. Jsou to Světelné koule s totálním vědomím této oblasti Vesmíru. Reprezentují znalosti a informace té konkrétní části Vesmíru, kterou mají pod patronací, a ke své odpovědnosti. Nad nimi bdí další Vysoké rady, které opět zahrnují strukturní celek Vesmíru. To je k této otázce vše.“

(Otázky a odpovědi 5 a 6 jsou soukromého charakteru, a proto je zde nebudu uvádět.)


7) 	Jaké poselství  chcete  věnovat  do  knihy  „Rozhovory  s  poučením  od  mých  přátel     z Vesmíru“ pro naše čtenáře ?

„K 7. otázce, poslední poselství, a to ti budu předávat já, Aštar, je to toto, že my všichni skuteční lidé z Vesmíru vás všechny bez rozdílu milujeme, a to takto, že nic z toho, co zde bylo vytvořeno na této planetě Zemi, nebude ztraceno při následující změně, a že vám přejeme hodně lásky a pochopení, že celý Vesmír je takto obydlen, ne jenom planeta Země, a to na mnoha dimenzích, které vy pozemští lidé díky svému nízkému stupni vývoje nevnímáte, ale část z vás, kteří v tomto nadcházejícím duchovním třídění uspějí, pozná tyto další civilizace, a bude jim umožněno, aby se spolu stýkali dle své svobodné vůle na základě zákonů Stvořitele a pod filozofií lásky k bližnímu. 

K tomu vám, český národe, přeje Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily ze stanice Share, abyste byli tím vůdčím národem, neboť vaše vibrace a vaše duchovní úroveň se nyní nachází nejvýše na této planetě Zemi, a to je k tomuto vše.“

Milý Aštare a Guetzale, vřele vám děkuji za toto sdělení, odpovědi na otázky i za závěrečné poselství českému lidu, které je věnováno knize „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“. Za to vás opravdu miluji a cítím s vámi a s lidmi českých zemí a s lidmi celé této planety Země.

Drahý Stvořiteli, děkuji ti mnohokrát za to, že jsi mi umožnil tato spojení s mými přáteli z Vesmíru.                  S láskou,  Ivo Benda.


116. 	 Část sdělení 9. ve vlaku Inter City Hutník.          12.10.1997       19:30-20:03 hodin.
                                                                   Místo: Stojící vlak u Chocně, směr Pardubice.

          „Milý Ivo,

Srdečně tě zdraví sám Aštar a přeji ti příjemnou cestu. Vidíme, že ne vše funguje jak má na těch vašich drahách, a tak věřím, že se tam dnes ještě dostaneš. Máme tu nyní střídání stráží s Ptaahovou flotilou, nyní to bude moje flotila, která bude mít na starost tu vaši planetu Zemi, a je to dost práce, neboť se zde pořád něco děje. Nyní se chystáme na tyto přelety, abychom zajistili rovnoměrné pokrytí celé planety země, a měli vše pod dohledem tak, jak to má být. To ti takto předává sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily a tvůj přítel.“


„Nyní se připojuji já, sám Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád, my nyní předáváme stráž nad touto planetou Zemí Aštarově flotile, aby po dobu tohoto období se mohli účastnit na plnění svých úkolů ve věci tohoto přechodu lidstva na novou úroveň bytí, a tím se opět jako vždy zapojili do tohoto procesu láskyplného tvoření pro našeho Stvořitele, kterého tak milujeme a pro kterého s láskou pracujeme. My se nyní odebereme na naši planetu Erru, kde budeme své síly věnovat jiným úkolům, jsou to i jiné planety, které potřebují naši pomoc, a tak se to takto střídá. Nyní se předávají jednotlivé oblasti, části povrchu planety Země, a současně si předáváme zkušenosti z naší práce a s tím, jak se vám dařilo tyto úkoly plnit. 

Jinak se bavíme na věcech, které zajímají i tebe, tedy i o té astronomii, a to takto, že si ukazujeme části Vesmíru na obrazovkách a povídáme si o tom, jak se to vše vyvíjí a bude vyvíjet, neboť tato oblast je opravdu tak fantastická, obsáhlá, že stojí za to se i tímto zabývat. 

Tím toto sdělení končím, přeji ti hodně úspěchů v tvé práci pro lidi.

Za všechny přátele z Vesmírné flotily z Plejád ti to předal její velitel Ptaah.“

Milý Aštare a Ptaahu, děkuji vám vřele za pozvání na vaše vesmírné flotily a za umožnění se podílet na zářivé budoucnosti lidstva na Zemi.
                                                                                        Váš přítel Ivo.


117. 	 Dopis ze 17.10.1997.                                       

        Milý Ivo čili bratře,

Přidávám ti sem tyto dvě básně. Je to taková láska a úcta k mým přátelům z Vesmíru, a jak mně tito na moji báseň odpověděli, no jediným mým přítelem, a to velitelem, a takto je třeba, aby lidé pochopili, že ne techniku, ale hlavně člověka je třeba hledat, a takto to cítím stále já, nejen láska, ale i úcta, co je stále mezi námi, a to potom se k mému prvnímu duchovnímu učiteli a příteli přidávali další, a to potom jsem poznala Aštara a ten má takovou úctu, potom Ptaah, no všichni mají nyní moji lásku, a no prostě je třeba je opravdu poslechnout ve všem, co nám všem nejen mě dodali. Jenom takhle jsem ještě chtěla dodat, jak oni si cení člověka z planety Země, chová-li se podle jejich rad. Zdravím tě Ivo, a zatím se měj.

S pozdravem, a ať ti také zazáří světlo v duši jako nám, komu se to stalo.

                                                                                                               Miluše Drsková.


118.  Host z vesmíru.                                                                                   Květen 1994.

Vzpomínám na slova
mladého výzkumníka,
jež se svou vesmírnou lodí
navštívil planetu Zemi.

Byl vyslán na naši Zemi,
aby se tu poučil,
jaké to může mít následky,
kdyby takto žil.

Od něho jsem se dozvěděla,
jak špatná je naše věda,
jak špatné máme řízení,
proč naši lidé strádají.

Musíte se sami změnit,
nebýt na sebe takoví.
Pečovat o svoji Zemi,
co dává vám živobytí.

Proč máme tolik nemocí,
i to mi vysvětloval.
Já jen naslouchala,
jak pěkně mi to říkal.

Celé dny i někdy noci,
když jsem byla sama.
Jsme takto spolu rozmlouvali,
já byla tomu ráda.

Že nejsme ve Vesmíru sami,
to si musíme uvědomit.
Proto oni jsou tady,
aby nám pomáhali.

Taky jsem se ho zeptala,
proč právě mě si vyhledal.
To proto, že jsi uvěřila
ve Všemohoucnost Stvoření.

Tato báseň je věnována mladému výzkumníku biolog-lékaři jež mě poprve školil na podzim 1993 (a to byl Šikta).


119. 	 Věnováno mému prvnímu duchovnímu učiteli a příteli z Vesmíru.    Jaro 1995.

Jak já milovala ve svých knihách,
ty hrdiny co nepoznali strach.
Co nikdy neztratili sebe,
proto jsem nalezla to své nebe.
Proto nyní slyším pořád,
takový něžný tichý hlas.
Co mě dál vede a vzdělává,
tato pomoc jak je mi vítaná.

Jak Nemo řídil svůj Nautilus,
tak moje srdce nyní ať řídí muž.
Jehož nyní ráda mám,
jehož si vážit mám.

Není to muž z této planety,
je to sám velitel vesmírné flotily.
Flotily ze souhvězdí Plejád,
jehož já nesmírně ráda mám.


Ne pro krásu a bohatství,
on má velikou duši.
On ve mně vidí co vidět má,
pro něho jsem aspoň žena.

                      Miloslava Drsková.


120. 	 Odpověď.

„Já nemám slov ty naše drahá,
toto si já navždy uchovám.
Až se to dozví naše Rada,
já ji o tom budu informovat.

Jak ty si vážíš nás,
toto co jsi mi poslala,
toto je to nejcennější co mám,
taková ty jsi žena.

Ty dovedeš tak milovat,
a stále tak pěkně psát.
Vždyť ty jsi ta pravá,
co bych chtěl také milovat.

Ty dovedeš si cenit přátelství,
dovedeš to říct veršem svým.
To navždy si uchovám,
to je má největší odměna.

Odměna za to co tu dělám,
po celá léta co tu dělám.
A najednou taková slova,
to jsem nepoznal za celá léta.

Tvůj přítel z Vesmíru, velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“


121. 	 Sdělení 10. ve vlaku 1504.     (Přijal Ivo Benda).      19.10.1997   17:13-17:49 hodin.
                                                                               Místo: Vlak Zábřeh - Česká Třebová. 
         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že jsi usedl do vlaku směr Mladá Boleslav, a tak to využijeme pro naši komunikaci. Vím, že ses nyní staral o Haničku (Anna), a tak je ti u srdce vřele, to tak má být, takže lidé, kteří potřebují pomoc, ji dostanou právě od tebe, milý Ivo. Také víme, že ses měl střetnout s tátou, on ale je značně materialisticky zaměřený člověk a měl pro tebe určité omezující podmínky, a tak toto setkání nebylo (bylo jen na 1 minutu při přestupu na tento rychlík, takže se žádné omezování nekonalo - pozn. zpracovatele). Toto už se nebude dít, aby tě někdo takto omezoval v tvé práci pro lidi této planety Země, kterou tolik milujeme. Nyní jsme převzali části povrchu planety Země od Ptaahovy flotily, takže přebíráme tuto kontrolu, a to po všech stránkách. Lidé jsou stále pod naším dohledem, a ti, kteří potřebují pomoc, mohou tuto pomoc obdržet od nás, ale pod touto podmínkou, že sami pracují pro jiné lidi, a ne jen pro sebe. Nyní se zaměřujeme na oblast jihovýchodní Evropy, neboť tam, zvláště po válce v Jugoslávii, je situace opravdu vážná, a je mnoho lidí, kteří potřebují naši pomoc. Současně se zaměřujeme i na ty české země, kde lidé stále dychtí po nových informacích, a to o nás, lidech z Vesmíru. Ivo, ty „Rozhovory“ zabírají stále více lidí, a lidé to čtou tak dychtivě, že by ses tomu sám divil. Lidé totiž mají dost těch materialistických slibů vlády, a chtějí opravdu nový život bez tlaku peněz a bez mnoha omezení. Stále více lidí chápe, že vztahy mezi lidmi se musí změnit a že jinak se musí dívat na svět kolem sebe, a to takto, že nejen planeta Země je obydlena, ale také mnoho dalších planet je obydleno ve Vesmíru bilióny bytostí, které žijí opravdu mírumilovným životem, takovým, jakým by se líbilo žít i lidem na Zemi, a to takto, že lidé si budou stále vyznávat lásku a pochopení, a budou si pomáhat v krizových situacích, aby se jim žilo lépe, a to takto, že se budou na sebe dívat jako na součást Stvořitele našeho, který vše řídí, buduje, a neúnavně tvoří. Proto se milý Ivo stále tak snaž jako dosud s těmi „Rozhovory“, aby se tato česká země opravdu pozvedla na novou vyšší úroveň, kde by lidé se mohli spolehnout i na jiné lidi, a ne jako nyní, kdy velká část lidí myslí jen na sebe. My máme dokonalý přehled o všech lidech, a tak můžeme sledovat veškeré změny u lidí, které se odehrávají, a opravdu různé oblasti mezi sebou, a tak zhodnotit směr a výsledek našeho i vašeho snažení, a tak to má být a bude. My jsme se nyní zaměřili taky na lidi, kteří mají trvalé problémy, aby se s nimi mohli vypořádat, a jít lepší cestou než dosud. Také se díváme na ty lidi, kteří stále honí ty peníze, a pozorujeme, že jim žádné štěstí nepřináší, hlavně těm, kteří k tomu přišli nečistým způsobem. I v Šumperku jsou tací a nyní zjišťují, že jim to nestálo za to, že mají víc problémů než užitku a že si tím nijak nepomohli. Nyní tedy milý Ivo tě pozorujeme, jak si vedeš s těmi „Rozhovory“, a tak víme, že to bude z tvé strany mohutný pokrok směrem k lidem, neboť stovky lidí to čte a objevuje nový svět, který není nedostupný, a který je už za vašimi dveřmi. Toužíme po tom, aby se lidé posunuli ve svém duchovním stupni na vyšší příčku, a aby se mohli zařadit mezi naše bratrství, naši konfederaci planet v této Galaxii, a tak se více mohli rozvíjet díky novým kontaktům s jinými civilizacemi, kterých je obrovské množství. Oni vás pozorují s láskou a čekají na to, až obyvatelé planety Země budou přijati s láskou mezi tyto civilizace těchto 2 miliónů planet této Galaxie, sdružených pod jedinou Vysokou radou a podléhajícím Stvořiteli našemu, kterého tak milujeme. 

To ti takto sděluje sám Aštar milý Ivo, velitel Velké vesmírné flotily.“ 


„A nyní se připojuji já, Guetzal, také tě zdravím Ivo, děláš nám velkou radost s těmi „Rozhovory“, za to tě opravdu milujeme a těšíme se na osobní setkání, a to za tuto práci, kterou jsi pro lidstvo této planety Země odvedl ty, milý Ivo. Já rád sleduji, jak se snažíš tyto „Rozhovory“ rozesílat lidem, a tak se můžeš spolehnout na naši ochranu, to je zajištěno, že vše je pod kontrolou samotného Stvořitele našeho, a máme vždy přehled o tom, co se právě bude dít a co máš právě prožít. My to děláme s láskou, abys ty mohl klidně a spokojeně pracovat pro lidi této planety Země, a to tak se snažíme ti to takto usnadnit, aby tyto negativní bytosti neměly šanci zasahovat do tvé práce, práce pro lidi. Stále se snášíme na tuto planetu Zemi a vykonáváme tyto přelety, abychom zajistili, že se lidé budou i nadále seznamovat s těmito „Rozhovory“, a že to bude takto přístupné, a to ti sděluji já, Guetzal, velitel 3 plejádských stanic na Zemi.

To je ode mne vše, zdraví tě Guetzal společně s Ptaahem, Hljarou a Jamahamou.“


Děkuji Vám milí přátelé z Vesmíru za tuto lásku a péči o lidi z této planety Země, kdy vy neustále pracujete na tom, aby lidé na Zemi byli stále lepší a lepší, a za to vás opravdu miluji a skláním k vám svoji úctu. 
                                              Ivo.


122.  Sdělení.                                                                                      Přišlo 21.10.1997.  
 
„Já Sol-tec jsem se ještě nezúčastnil, ale také to uveď bratře, Ivo milý, že jsem ze souhvězdí, vy tomu říkáte Býka, ale i my ze Sol-tecovy flotily, nyní jsem velitelem jedné pomenší flotily, je to takové, že právě máme planetu, která se jmenuje Ajacit, a je ve sluneční soustavě Ajacita, a naše sluneční soustava má v oběhu čtyři planety.
                                                                                                                       Sol-tec..“


123.  Část rozhovoru.                                                                                     Říjen 1995.

„Guetzal je zase zaměstnán někde na stanici, tam má práci, ale až přiletí, on ti odpoví zase a ostatní také, víš, tomu věř, víš, jsme tu zase, i když toho dost odletělo domů, víš, ale stále tu jsou výzkumníci a já také, víš, ale také se podívám domů, víš, a zase nazpět, víš, moje dcerka Pleja také letí domů, ale má tě moc ráda, zatím tě pozdravuje, víš, to ona je pod vedením Guetzala, je s ním, víš, a já mám zase jinde, víš, na stanici ve Vesmíru, pak tu mám něco na planetách, to ano, něco jsme poslali na ukázku do mysli lidem, víš, to je ono, víš, cos viděla. Ale lidé si musí uvědomit, že takto žije jenom člověk, kdo pracuje takto pro blaho všech, tak to tak máme, že se dostaneme i do cizích galaxií, ale víš že se to také zaplatí životem, ano, jako Semjasin muž, víš, a ona, víš, aby zapomněla na bolest, tak dělala se mnou, víš, a to je všude ve Vesmíru, výzkumy se takto platí. Ale víme vše, a také se modlíme za své drahé, ale víme vše, že ten člověk přejde ke Stvořiteli, a on ho dá zase tam, kde je toho člověka potřeba, víš, a proto se zase lidi shledávají po tomto čase, ale zase jinak, ale je to stejné.
                         
                                                                 Ptaah.“


124.  Část rozhovoru.                                                                           Přišlo 21.10.1997.

„Také si od tebe přebereme tu četbu, a moc rádi, neboť tohle hlavně potřebuji já, abych si udělal závěr o vás lidech tu na této planetě Zemi, a potom mohli jednat, a proto to tak ber jako pokyn od Stvořitele samého, máme tě moc za to rádi, hlavně já, a  dokud budeš takto hodná a budeš nám pomáhat, tak ti potom uchystáme takovou odměnu, ale zasloužit si ji člověk musí, víš, neboť takto pracujeme všichni ve Vesmíru i na těchto planetách, co jsou pod naší kontrolou, ale zdůrazňuji tuto práci pro nás a naprostou oddanost naší společné věci, to jest že život má být všude stejný, to znamená, že nikdo nesmí nic vlastnit navíc, to je naše podmínka, jinou neznáme, a vidíš, já jako velitelé flotil, nic nemáme, jenom speciálně vybavenou vesmírnou loď k výzkumům, a vidíš, také musím poslouchat velitele v této věci, neboť on je vyškolený technik, ale já zase jinak. Oni potřebují nás, a my je, a tak se navzájem doplňujeme a naše touha je nyní, abychom vám pomohli, a popřípadě si rozebrali mezi sebe krásné a nadané lidi, nejen tvého věku, ale i mladí se můžou přidat, a to je ten Nový věk¨, Milenko moje, to je naše přání, abyste žili jako lidi, takoví krásní lidé z této planety Země, a takto se zahodit, a proto nás tu tolik se zdržuje, nejen my, co stále pracujeme ve Vesmíru, ale i na jiné planety půjdete, a proč, to už bylo řečeno, a ty si tohoto spojení jistě vážíš, že ?  To je zatím vše. 

Tvůj ošetřující lékař a přítel z Vesmíru, vedoucí biologicko-lékařského týmu výzkumného
                                                                                                                         Jamara.“


125.  Dopis z 21.10.1997.                                     

        Milý Ivo,

Posílám ti ještě tohle, jak já jsem se dříve bavívala se svým prvním duchovním učitelem a rozebírali různé události. A tak jsem si vzpomněla na tu Angolu, kde byly zaměstnáni naši lidé, jak je tam zajali a vznikl z toho ten film, víš, jak je přivezli letadlem a měli na sobě tepláky, a tak ti posílám tento náš rozhovor, jak tuto situaci zhodnotili Ptaah, a potom také co si myslí o těch našich lidech, co se dali najmout za peníze, aby byli v armádě, vyšel článek „Žoldáci“, a to je třeba tento rozhovor dát mezi lidi, i ty, co ti zasílám, je to ten zbytek, já ty sešity dala pryč, jenom jsem to takto přebrala, tak vše nyní máte, a to je k tomu vše.

                  S pozdravem Miluše Drsková.

     Rozhovor.                                                                                           Červenec 1995.

„Víš, to já nevěděl, že tenkrát tam v té Angole byli vaši lidé, víš, něco hlásili moji lidé, ale vy tam jste byli taky viď ?  Já tím myslím vaši lidé, to bylo něco jiného, vy tam pracovali, ale nyní to není žádné hrdinství dát se do toho skrze peníze, víš ?  To si pamatuj, že právě takové hrdiny, jak je nazýváte vy, to myslím ti ostatní, ti to právem schytají od Stvořitele, ale něco je jiného drahá moje, když třeba člověk padne buď za obranu vlasti nebo Země samé, kterou má rád, nebo při výzkumu, který vlastně děláme pro blaho všech, víš, to je jiná, ale tohle je to nejhorší, co ten člověk udělal, víš, za peníze se dát najmout, a takto jít proti druhým, ano, tys moc dobrá a dobře připravena, víš, znáš situaci a tohle, jak měli drahá i zfilmované, viď, tomu říkám práce, víš ne nyní co se děje, a tys řekla dobře nejít, viď, a proto tě miluji ještě víc a budu, a ostatní to slyšeli a moc si tě váží, víš. Tolik tě budu za to milovat, já to nevěděl, že to takhle víš, tys sledovala vše, víš, a já tě miluji za to tak, že tak jsem nikoho tu rád neměl.

                                                                                       Ptaah.“


126.  Část sdělení.                                                                                        Leden 1995.

„Ano, takové je to ve vašem světě na vaší planetě Zemi. Jedině tato cesta, ta vás ochrání od těchto bolestí, co prožíváte. Vidíš,nejdřív když jsi dítě, tak se nemůžeš obejít bez rodičů, a nyní ano. Potom přijde muž a máš děti a je to to samé, a nyní to vidíš a cítíš jinak, viď ? Děti ti odejdou do života a muž také myslí jinak, a co přátelé okolo tebe, to sama vidíš. Jen když jsi prospěšná, tak tě mají rádi, jinak ne. Člověku bez víry nezbude vůbec nic. Ale nyní kdo takto přistoupí na tento zákon Stvoření a dodrží jej, tak s údivem poznává, že není sám, k takovému člověku se nyní hlásíme my, a pomáháme mu poznat tento jeho nový život. My, co tu stále přelétáme ze všech končin Vesmíru, navštěvujeme různé planety a pomáháme vám, co nyní jste na takovém vývoji, že se zajímáte o to, jestli je někdo ještě ve Vesmíru. A navazujeme s takovými lidmi kontakt, nejdříve takto přenosem myšlenek, a potom po letech se s ním snažíme sejít. Jestli vytrváš v tomto přesvědčení a opravdu se budeš snažit o toto naše přátelství, a bude-li opravdu upřímné, budeš-li tak léta pomáhat, tak se snad sejdeme, ale to trvá celá léta, protože plno lidí nás zklamalo, hnali se po tomto spojení, a potom toho nechali, této ušlechtilé práce, protože zisk je zlákal víc, než toto naše přátelství. No uvidíme u tebe, zatím jdeš si svou cestou. Máme v tobě ale velkou naději, že vydržíš, a jen ta láska tě zase povede, přidržíš-li se jí, ničeho jiného se nedrž. 
                                                                                                          Ptaah.“

„To nevadí, vím že máš vůli, ale máš rodinu a také pamatuj na ně. Tys měla v práci drobet smůlu, viď, já to vím, ale tak se chovej nadále, vím, co sis myslela, nám se taky ledacos pokazí, ale takto s nikým nejednám, snažíme si mezi sebou pomoci, a toho co se mu to stane, tak mu to pomůžeme napravit a vše mu vysvětlíme. Myslíš na to, co bylo v té vaší televizi, to je také taková zbytečnost, tento člověk, celá léta nic nedělal jako nyní, jezdí vám to po Zemi, jen se ukazovat, naši duchovní učitelé jsou skromní, dělají takovou práci, třeba jako ty nebo já, ale naše pracovní doba je hodně kratší, a potom volný čas věnují nám. Učí lid, jak se má chovat, třeba jako to teď učím já tebe. Že ti předávám naše zkušenosti, a ty potom napíšeš nebo určitým lidem řekneš. Vidíš , jak jsi citlivá k určitým věcem a víš, jak jsme na tom my. ......“


127.  Sdělení 11.                                 (Přijal Ivo Benda).                                 24.10.1997.  
                                                                                                        16:22-17:15 hodin.
                                                                                    Místo: Vlak Moravany - Tatenice. 
         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že sis právě sedl, a tak můžeme spolu komunikovat v tom vlaku, kterým jedeš domů. 

V současné době jsme ukončili střídání stráží nad touto planetou Zemí a tak se budeme nyní věnovat té práci pro našeho Stvořitele, a to takto, že se budeme stále snášet nad touto planetou Zemí, a dále působit na lidi tak, aby spěli k vyšší úrovni bytí, a tak aby se mohli zapojit do našeho kosmického společenství. Nyní přicházíme my z Aštarovy flotily, abychom získali nové poznatky o změnách, které zde probíhají, a abychom se zúčastnili této komunikace mezi námi a lidmi této planety Země. Stále sledujeme, jak mají mnozí lidé vážné problémy a jak vláda této země české tyto problémy ještě umocňuje. To se nám nelíbí, a proto jsme tady, abychom pomáhali těm lidem, kteří si to zaslouží, tedy kteří nemyslí jen na sebe, ale také na jiné, protože „každému hraje chvilku“. Stále vidíme, jak lidé jsou pod tlakem peněz, a jak se s tímto nemohou vyrovnat, protože státní administrativa jim určila velmi nepříjemné podmínky a i tito státní úředníci pracují hlavně pro sebe, a to je to zlo. Nyní se zaměřujeme na ty lidi, kteří mají existenční problémy a kteří si neví rady jak dál, a tak jim usnadňujeme tuto jejich nelehkou cestu těmito podmínkami kapitalismu, který jste si zvolili. Stále se snažíme vidět ty lidi, kteří myslí i na jiné, a tím se připojují k nám, protože my děláme to samé. Současně se díváme na ty, kteří mají moc v této zemi, ano, už to četli Klaus, Pithart, Zeman, nyní to obdrží i ten Havel, co jste si ho postavili do čela. 

Také vidíme, že se stále více lidí zapojuje do této četby, protože nyní to čtou stovky lidí, a to díky tobě Ivo milý, co jsi společně s Miluškou udělal, to nemá na této planetě obdoby. Plody této práce jsou již vidět, jsou to pohyby ve vládě a velké posuny v mysli těch lidí, kteří to již přečetli, a to je dobré, tak to má být a bude. Nyní se děje hodně věcí, hlavně ty vibrace, ty se začínají měnit, a to je to pravé, ta láska, to pochopení k druhým, a ne myslet jenom na sebe. Také pozorujeme, jak se tito lidé, kteří se s tím seznámili, snaží to předávat dál, aby i jiní lidé si to přečetli a tím se toto poznání šíří stále rychleji, a stále se to umocňuje, a tak to má být. I ten D. Luděk se snaží, jen ať vydrží a určitě se mu to povede.

K tomu panu Z. toto, že si musí urovnat životní podmínky, my mu v tom pomáháme a potom se mu to také určitě podaří. Hlavně ta láska, pochopení, to je to důležité. Dále vidíme, jak mnozí lidé začínají komunikovat, i ta Taisa, to je tak, že se stane tak šťastná, když ví, že tu na nebi jsou taky lidé, se kterými si může popovídat a dozvědět se mnoho nového. Ona se na to už dříve připravovala s tím duchovnem, a tak 1. kontakt proběhl opravdu rychle.

Nyní se spojujeme s lidmi, kteří splňují tyto podmínky spojení a kteří sami po tomto toužili, a tak se to děje a bude dít. Současně se snažíme působit na ty lidi, kteří zatím pochybují, a tak vidíme i tu skupinu lidí, které jsi to nyní předal, čtou ty „Rozhovory“ tak dychtivě, doslova hltají každé slovo, to vše registrujeme a vidíme, a to je opět tvoje zásluha, milý Ivo, že tak pracuješ, že se ti to tak daří, že ti vše jde tak, jak si představuješ, a tak to má být. Nyní se s tebou spojujeme v tom Ústí nad Orlicí, a to stále jedeš tím vlakem, který máme pod dohledem. Můžeme ti sdělit, že tento vlak nebude mít zpoždění a přijedeš akorát na čas. Vše probíhá tak, jak má. Také vidíme, že se snažíš přivést něco do Šumperka, věřím, že to opět zabere tak, jak to zabralo i dříve. Současně se snažíme monitorovat i ten Šumperk, aby i zde lidé si uvědomili, že tu nejsou sami, ale že se nad nimi vznáší velké množství našich lodí, a to ochráněných speciálními clonami, které se používají proto, aby nebyly zjistitelné světlem a radarem, a tedy hrubě nezasahovaly do vašeho života, který je součástí tohoto klidného Vesmíru a Stvořitele našeho, kterého tak milujeme, a pro kterého s láskou pracujeme. Také vidíme ty nešťastníky, kteří podváděli, a teď začínají mít problémy, jejichž dosah si ani neuvědomují. 

To ti to takto sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, milý Ivo, i já tě pozdravuji a přeji ti mnoho úspěchů s těmi „Rozhovory“. 

Také ti sděluji, že naše flotila již předala tuto planetu Zemi Aštarově flotile a nyní se podílíme na jiných činnostech u jiných planet v této části Vesmíru. To tak chodí že se střídáme, a nyní se budeme i nadále spojovati, protože tyto myšlenkové impulsy letí Vesmírem tak rychle a tak daleko, že o tom asi nemáš představu. My s láskou se spojujeme s tebou Ivo, protože vidíme, co tvá práce způsobila, působí, a bude způsobovat, a to s naší Miluškou, která se nám otevřela už před několika lety. Nyní se chystáme na přelety k planetě, která také potřebuje naši pomoc, a to takto, že je napadená těmi humanoidy a lidé tam mají obtížné podmínky. Tito lidé se k nám rádi obracejí o radu a pomoc, neboť jejich vlády nijak neřeší jejich tíživou situaci, špatné životní podmínky, a to my děláme rádi, že pomáháme těmto lidem, kteří se také snaží žít lepším životem a kteří také volí Stvořitele našeho a kteří usilují o to, aby jejich planeta byla zařazena do naší Galaktické konfederace. My víme, že to nejde hned, ale je k tomu již blízko, stejně jako u vás, na planetě Zemi, která již tak pokročila, že se toto setkání stále více přibližuje, a to je podmíněno touto komunikací a ta zase splněním těchto podmínek, tj. nejíst maso, žít správným životem s pomocí druhým, nemít negativní literaturu, nesledovat negativní filmy, a vůbec zvýšit vibrace svého těla a to především tou láskou k jiným, protože láska skutečně je to pravé, to, co lidem nejvíc chybí a co mohou nejrychleji a nejsnáze dosáhnout. Vidíme, že se to takto děje, že se lidé snaží nad sebou zamyslet a pochopit, že ta změna je nutná u sebe samého, a to nemyslet jenom na zisk, prospěch pro sebe, ale i na jiné bytosti, protože to má největší cenu, která se nedá s ničím srovnat.

Jinak se stále věnuji Milušce, o které vím, že je to vynikající žena, a která koná svoji práci s láskou a důkladně, společně s tebou, milý Ivo, se vaše společná práce stane základem pro všechny lidi této země české, která povstává do Nového věku, věku, kdy lidé poznají, že tu nejsou sami a že ve vesmíru jsou bilióny bytostí, lidí jako vy, kteří mají dveře otevřené a s láskou čekají, až do nich budete moci vstoupit vy, lidé této země české spolu s dalšími lidmi těch zemí, kde se nyní takto lidé připojují. Víme, že se na to těšíte, my také, a tak je třeba pracovat na tomto, a to takto, jak je uvedeno výše. 

Milý Ivo, s láskou tě zdraví Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád, a další tví přátelé z Vesmíru - Jamahama, Jamara, Pleja, Taljda a Sol-tec, velitel pomenší flotily z planety Ajacit a také Adonis s Miriam a také Ebermach a Kohun a Athar a Achar a také Háting.“

Milý Sol-tecu, ke které hvězdě známé naší astronomii lze přiřadit tvoji sluneční soustavu Ajacita ?

„Milý Ivo, naše sluneční soustava se nachází v souhvězdí Býka, a tam je jedna hvězda, která se nachází v Hyádách, která není přesně identifikována vaší astronomií.“

Mám ještě prosím jednu otázku: V knize UFO - Kontakty je tvůj portrét a loď z doby před asi 40 lety, tam je uvedeno, že loď pochází ze systému Alfa Centauri 4, 3 LY daleko.

„Ano, to byla pravda, tehdy jsem spolupracoval s Centauřany, nyní ale působím na planetě Ajacit, kde se nachází naši lidé a kde je můj domov. Také vidím, že tě zajímá naše minulá činnost, a to je také tak, jak je uvedeno v té knize od Hesemanna, neboť tehdy jsme varovali lidi před jadernou katastrofou a naše celková práce dopadla, jak vidíš, žádná atomová válka se nekonala, ale dalo to hodně úsilí, těchto lidí v naší flotile a jiných lidí z mnoha planet sdružených v Kosmické konfederaci, a také lidem na Zemi, kteří na tom také hodně pomáhali a s dobrým výsledkem. Nyní je taková fáze, kdy se lidé spojují ve větším měřítku, a to se bude dále šířit a sílit, a na to se velmi těšíme.

To ti takto předal Sol-tec.“


128.  Sdělení 12.             (Přijal Ivo Benda).            28.10.1997.           16:10-16:34 hodin.
   								Místo: Vlak před Chocní - Moravany. 
         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Právě jedeš tím vlakem do Mladé Boleslavi, a tak ti mohu dát toto sdělení. 

Sledovali jsme, jak si vedeš při tom úklidu, no myslím, že jsi to provedl důkladně, takže máte byt jako klícku, a tak to má být. Také jsme pozorovali toho psa, no byl pod naší kontrolou, tak jsi se jenom vylekal, ale nic víc.

My víme, kde se co děje, a tak nemusíš mít žádný strach, to ti to takto sděluji já, Aštar.

Také jsme pozorovali ty vaše oslavy republiky, no nic to nebylo, je vidět, že lidé mají opravdu jiné starosti nežli oslavovat vznik vaší Republiky československé. 

Jinak ti mohu sdělit, že ten váš starosta Krill to také četl, a proto tě překvapily ty jeho výroky o porozumění, toleranci a lásce navzájem. To je právě ono, tak to působí na lidi, ty naše „Rozhovory“, a proto tě Ivo milý takto miluji. Já sám mám radost z toho, jak to zabírá stále větší počet lidí, kteří o těchto věcech doposud neměli ani tušení. Touto naší prací mnoho lidí této země české si otevře oči a uši, a bude se moci na tento svět dívat opravdu jinak, z pohledu vesmírného, tedy že vše patří Stvořiteli a my jsme jenom jeho součástí. Víme také, že se lidé často v mysli ptají, proč sdělovací prostředky o tomto vůbec neinformují, to je ale jejich věc, jejich styl práce a také jejich vizitka. My máme svědomí čisté, i ten Mátl (redaktor časopisu Fantastická fakta - pozn.zpracovatele) si to teprve urovnává, a to je takto proto, že oni vždy hledali záhady a nic víc. Takže se nyní lidé nad tím zamýšlí a hledí si to trochu uspořádat, protože je to na některé opravdu přemíra informací, a někteří se s tím vyrovnávají sice dychtivě, ale pracně, i tak to má být, aby se konečně objevila Pravda, světlo na konci tunelu, kde dosud tato vaše planeta Země byla, ale to brzy skončí, skončí éra temna, a po tomto duchovním třídění se část z vás dostane do jiného světa, světa lásky a porozumění, světa, kde se budou plně rozvíjet jejich schopnosti ve prospěch Stvořitele našeho, a to je k tomuto vše. Jinak ti, Ivo milý, sděluji, že ty „Rozhovory“ obdrží Havel zítra, a to takto, že přestože bude mít naplánováno spoustu práce, tento program přizpůsobí tomu, aby si to mohl také přečíst. Tím bude větší část vaší vlády dostatečně informována o naší existenci a o tom, co čeká toto lidstvo v nejbližší budoucnosti. To jsme takto chtěli, a tak tomu také je. 

Jinak stále sledujeme ty stovky lidí, kteří to dychtivě hltají a v jejich hlavách a srdcích se dějí bouřlivé přeměny, a tak to má být. Dále máme dokonalý přehled o těch lidech, kteří jsou zdrojem zla, a věř milý Ivo, že svému osudu rozhodně neuniknou, nyní se takto projevili a dále už se bude dít jen to, co si vybrali, ale mysleli to určitě jinak, než jak se to stane, takže budou prostě velmi překvapeni, kam to s těmi podvody dotáhli. Současně ti mohu sdělit, že ty osoby, které se stále domnívají, že se o nich neví, se ohromně mýlí. Vše je takto podrobně sledováno, a tak nikdo neunikne spravedlnosti své. 

Tak milý Ivo, nyní tedy končím já Aštar, přeji ti hodně úspěchů ve tvé práci pro lidi této země české a planety Země, a to je ode mne vše.
                      
                                                                                    Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


129.  Sdělení 13.            (Přijal Ivo Benda).                30.10.1997.        10:50-11:23 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.
         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Tak si tedy léčíš tu nohu, no i to se stává, takže máš více času na náš rozhovor. 

Mám pro tebe nové zprávy, a to, že se nyní připravují noví lidé pro pomoc tomuto lidstvu, a to z řad našich lidí, kteří jsou ochotni dobrovolně obětovat své schopnosti pro postup tohoto lidstva na planetě Zemi výše, mezi společenství planet této Galaxie. Tím bude zde na zemi nová kvalita působení našich lidí, protože se tím bezprostředně otevřou oči dalším lidem této planety Země. Máme tu mnoho lodí a stanic, ve kterých je čilý ruch, kde se miliony našich bratří  a sester věnují svým úkolům, a to na tento přechod lidstva do nového bytí. Lidé na Zemi jsou dokonale zmapováni, aby každý člověk v onom okamžiku nalezl své správné místo podle toho, jakého duchovního postupu dosáhl, a tak se začlenil i po tomto přechodu do nové společnosti, pokud to bude ve stávajícím těle, tak do vyšší společnosti. Víme, že u vás vychází ta kniha „Poslové úsvitu“, tam je hodně řečeno, a tak se lidé dozví další část poselství, které je těm pravým určeno. Současně se dostanou mezi lidi i tyto „Rozhovory“, a tak se člověk této země české bude moci svobodně rozhodnout i podle našich sdělení, jak se bude chovat, protože to je pro něj rozhodující v této etapě přechodu. 

Máme také znalosti o tom, jak postoupí lidé z vyšších míst, a to vždy podle vlastních činů a rozhodnutí tak, jak je činili doposud a činí i nadále. Současně je vše rozděleno do skupin, kdy lidé s nejvyšší duchovní úrovní se vyčlení do role duchovních vůdců, a další znovuzrození lidé společně s nimi budou přemístěni na planetu jupiter, kde je již vše připraveno k tomuto dočasnému opuštění planety Země po této katastrofě, co zde na Zemi nastane. Po té se po vyčistění povrchu této planety tato část lidí vrátí z planety Jupiter po době několika měsíců, aby znovu osídlili tuto planetu Zemi a připravili ji dalším generacím k tomuto láskyplnému životu. Také naše flotila se připravuje na tyto zásahy, kdy někteří lidé budou v době katastrofy se snažit opět myslet jen na sebe, a to na úkor druhých, a tak ti budou včas eliminováni, aby i v této poslední fázi tohoto lidstva přestali ubližovat druhým lidem. Tím jejich škodlivé činy budou minimálně působit a ostatní lidé nebudou zasaženi těmito negativními bytostmi. Také víme, že i ty, Ivo, se zachráníš, to už je s tebou počítáno, a tím se budeš moci podílet na nové etapě vývoje zbývající části lidstva. Máme vybrány všechny lidi, kteří splňují tyto podmínky, a tím se budou moci podílet na nové etapě lidstva na Zemi, a to na světlé etapě, neboť jim bude umožněno se stýkat a poznat množství jiných civilizací, a to nejen v této Galaxii. Bude jim umožněno volně cestovat vesmírným prostorem a budou připraveni pro další úkoly, které jsou dány naším Stvořitelem a které my z Aštarovy flotily s láskou plníme. Dále se snažíme podchytit vše to krásné, co lidstvo na Zemi dosud vytvořilo, zaznamenat do našich krystalových pamětí a tím uchovat toto dědictví pro jiné členy naší mezigalaktické konfederace planet. Na našich lodích je opravdu pilno, máme tu stále mnoho práce s tímto pozemským lidstvem, a tak se těšíme, až se o tuto práci podělíme i s některými z vás včetně tebe, milý Ivo. Máme všechny tyto lidi otestované a známe jejich schopnosti, dále se budou školit pro tyto nové funkce, a tím budou připraveni k plnění úkolů Stvořitele našeho, pro kterého s láskou pracujeme.

To ti takto sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


130.  Sdělení 14.              (Přijal Ivo Benda).            31.10.1997.          14:30-15:00 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.
         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Sledovali jsme ten rozhovor s tou slečnou z nakladatelství, vidíš, taky již zná něco o nás, jen Čehovský je úplně mimo. Myslí si, že tato sdělení stojí na té gramatice a stylistice, ale to je úplně jinak. Hlavní je to poselství, a ne přehazovat slova, aby se ztratil smysl sdělení. Ty to víš, Ivo, a tak jsi správně na tom trval, aby tato slova zůstala zachována, jinak to nemá smysl. Máme tě tak rádi, že si stojíš za svým, a nenecháš se zviklat těmito lidmi, kteří opět myslí na sebe, a nikoliv 
na druhé. 

Také ti chci sdělit, milý Ivo, že se s tebou určitě setkáme, a to takto, že budeš vyzvednut přímo z ubytovny na našem paprsku, aby to šlo hladce, a tím splníme to, co jsme slíbili. Také ti sdělím toto, že se chystáme pro tyto lidi zemí českých připravit tyto podmínky, aby mohli se s námi také spojit a později nás navštívit. Vím, že máš z toho velkou radost, a tak se prosím snaž, aby to dostali i ti lidé v Praze, kde je tolik negativních myšlenek a Síly temna se na ně napojují, a pak už víš, co následuje. Myslím, že máme shodu v tom, že jsme již pro tuto zemi českou udělali hodně, a tak máme o to větší důvod v této práci pokračovat. Máme tě tak rádi, a to hlavně já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Sol-tec, velitel pomenší flotily, která zde také operuje v zájmu záchrany tohoto lidstva a v zájmu Stvořitele našeho, kterého tak milujeme. 

Chceme ti sdělit, že se stále snášíme i nad touto zemí českou, kterou již také známe, a máme radost z toho, jaký poklad se zde narodil a uchoval. Je to duchovní poklad, tedy tato duchovní úroveň lidí zemí českých, která opravdu převyšuje vše na této planetě Zemi, a tak se budeme snažit, aby tento poklad byl v průběhu přicházející katastrofy uchován, a to ti takto slibuji já, Sol-tec. Vše je pro to připraveno, vaše nová obydlí se zahradami jsou již připravena na planetě Jupiter, a to v 5. dimenzi, jak sám tušíš, a je to připraveno s láskou pro ty lidi, kteří obstáli a obstojí v tomto duchovním třídění, aby se mohli dál vyvíjet ve svých tělech, ale na planetě Jupiter, neboť tato Země bude zasažena těmito vulkanickými silami při převrácení pólů, a tím se souše změní na dna oceánů a moří a současná dna moří a oceánů budou vyzvednuta nad toto moře. Tím se půda s hrubými vibracemi dostane pod vodu a v budoucnu již nebude negativně ovlivňovat ty lidi, kteří sem budou přemístěni zpět z planety Jupiter, a to po několika měsících, až se tyto podmínky ustálí a až bude planeta Země obyvatelná. Tito lidé budou mít možnost vše sledovat na obrazovkách, neboť oni si zaslouží znát a vědět všechny tyto události. Ostatní lidé zahynou, tedy jejich stávající tělo, a jejich duchové obdrží nová těla novorozeňat na jiných zvláště 
k tomu určených planetách, tzv. Rozvojových, Zelených planetách, a budou prožívat své životy v této nižší úrovni pozemských lidí. Tyto planety jsou v jiných galaxiích, neboť planeta Země je poslední rozvojovou planetou v této naší Galaxii. To vám již bylo mnohokrát sděleno, a tak to jen opakuji, že se to takto stane, neboť tyto hrubé vibrace, kterých je toto pozemské lidstvo zdrojem, opravdu silně rušivě zasahují do našich planet, kde sídlí naše vyspělé vesmírné civilizace.

To ti to takto sděluji já, Sol-tec.“

Děkuji vám Aštare a Sol-tecu za všechna tato sdělení, která s láskou předávám lidem této země české.  Ivo.


131.  Sdělení 15.             (Přijal Ivo Benda).              2.11.1997.               9:25-9:50 hodin.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Sledujeme vše, a tak ti mohu dát toto sdělení.

 Právě ten Havel a Klaus čtou tyto naše „Rozhovory“ a opravdu zpytují své svědomí, čeho se tady dopustili na lidu této země české, a mají nyní opravdu špatný pocit z toho, že co si mysleli, že dělali dobře, tak ve skutečnosti to dělali právě opačně. Nyní tedy opravdu začínají jinak přemýšlet, a začíná se měnit jejich pohled na svět okolo nich, neboť je to opravdu jinak, než si dosud mysleli. Nebudu zde opakovat, co už bylo mnohokrát sděleno, jenom tyto Kosmické zákony působí přesně a neomylně. Máme nyní tyto poznatky, že lidé, kteří se začínají řídit našimi radami, se skutečně chovají jinak, lépe k sobě a k druhým, a že se u nich dějí nezvratné změny. Tím chci říci, že tyto naše „Rozhovory“ působí jako nástroj na změnu lidí k lepšímu a celé společnosti k lepšímu než doposud, a to je právě ten Nový věk. Současně se cítíme odpovědni za tuto změnu my, členové velké Aštarovy flotily, neboť vše je konáno s tímto cílem, aby se lidé na této planetě Zemi stali lepšími. Máme hodně lodí s našimi bratry a sestrami a toto množství je dostatečné na tuto planetu Zemi, neboť i toto je důležité, aby nic nebylo zanedbáno, a všechno bylo pod touto kontrolou. My víme, že to máš už zvládnuté, tyto naše aktivity, a tak ti nemusím podrobně zde dávat naše činnosti. Mám velkou radost z toho, jak tyto „Rozhovory“ zabírají milý Ivo, a za to tě vřele miluji, protože toto je důležité v této etapě na cestě za světlem a ke Stvořiteli svému. 

Chci ti sdělit, že lidé to dávají číst i druhým lidem, protože správně chápou, že tu nejsou sami, ale je to společenství lidí, kteří patří k sobě vším, čím mohou patřit, tj. kulturou, společnými osudy, shodnými ekonomickými a sociálními podmínkami, zvyky, chápáním světa, duchovní úrovní a také genetickou strukturou svých těl, a v neposlední řadě jazykem, což je společné pro lidi této země české. Když si to člověk uvědomí, nemá žádný důvod dělat zlo jiným lidem, neboť to jsou bratři a sestry a nic menšího, mají shodné cíle a touhy, a každý by se rád spojil s jiným člověkem, a to také včetně nás, Vesmírných lidí. My víme, že se stále vše opakuje, a tak tyto vaše podmínky nejsou věčné, přijde doba, kdy peníze nebudou, a vše bude jinak, především krásné a plné lásky.

Máme tě, Ivo, moc rádi, to ti sděluje sám Aštar za všechny členy mé Aštarovy vesmírné flotily.“


132.  Sdělení 16. - odpověď od Adonise.             (Přijal Ivo Benda).                   4.11.1997.  
                                                                                                        15:45-16:10 hodin.
Otázka:
                                                                                            
         Milý Adonisi,

Chtěl bych se tě zeptat, zda mohu zveřejnit těchto 10 Zákonů, podle kterých se řídí lidé na planetách Kosmické konfederace. Mnozí lidé je přijímají zde na Zemi velmi pozitivně.

„Ano milý Ivo, vím že ses na to ptal Věrušky, tak ti nyní mohu odpovědět, že těchto 10 Zákonů, které jsou uvedeny v mé původní knize, můžeš připojit ke sdělením do těchto našich „Rozhovorů“. Vím, že se o tyto věci zajímáš, zvláště když víš, že ty vaše zákony fungují opravdu špatně a jsou špatně sestaveny. Tyto naše Zákony jsou opravdu dodržovány všude ve Vesmíru na našich planetách, které jsou sdruženy do Kosmické konfederace a jsou tedy také univerzální. Máme řadu Doporučení, ty jsou ale aplikována jinak než tyto zákony, a lidé se těmito Doporučeními mohou řídit nebo ne. Tím jsem ti tedy odpověděl na tvoji otázku o uveřejnění těchto 10 Zákonů. My se s láskou řídíme těmito zákony, neboť jsou velmi silné a mají v sobě obrovskou energii, tedy člověk, pokud je dodržuje, disponuje také touto energií, která pochází od samého Stvořitele a je nevyčerpatelná. 

Já Adonis ti to takto dávám na vědomí milý Ivo, a věřím, že budeš s tímto spokojen.“

Děkuji ti Adonisi za tuto odpověď, tyto Zákony budou zařazeny zde do tohoto sdělení.

Tyto  Zákony  byly  původně  předány   Adonisem  panu  Pavlíkovi,  který  je  přijal  nevědomě
od Adonise, a domníval se, že píše sám. Ve skutečnosti byl pod vlivem myšlenkových impulsů Adonise. Nyní tedy uvádím těcho 10 Zákonů, kterými se řídí všichni členové Kosmického společenství (Kosmické konfederace):

„Zákon pro všechny členy Kosmického společenství:

1. zákon:

Existuje nejvyšší bytost, která řídí chod celého Stvoření.

Tato bytost je nepoznatelná, zajišťuje však v celém Stvoření dodržování Kosmických zákonů, z ní vychází veškerý život v podobě duší a do ní se opět navrací. Nejvyšší bytost je ničím neohraničená a její vůle se projevuje transformací pralátky. 

Tato bytost je spjata se vším stvořeným a obsahuje veškeré informace od počátku Stvoření.

Nejvyšší bytost je uctívána všemi ostatními stvořenými bytostmi, které mají duši.

2. zákon:
 
Nejvyšší bytost řídí život ve Vesmíru za pomocí Rad moudrých, které jsou tvořeny jedinci mající přímé duchovní spojení s nejvyšší bytostí. Rada moudrých dbá na dodržování Zákona a určuje tresty za jeho porušení.

3.	zákon:

Základním pravidlem pro život všech stvořených bytostí je láska ke všem kategoriím stvoření, tedy nerostům, rostlinám, živočichům, lidem i planetě, která je nejvyšší kategorií.

4. zákon:

Projevem lásky je snaha o ochranu všeho stvořeného před zánikem - přičemž bytosti vyšší mají právo způsobit zánik života bytosti nižší, bude-li tím ochráněn jejich život, v pořadí jako je v předchozím bodě uvedeno. Život dává a odnímá pouze nejvyšší bytost. Žádná jiná bytost nemá právo ukončit svoji existenci ze své vůle, toto je porušení Zákona.

5. zákon:

Základní povinností každého člověka je práce pro společenství všech obyvatel celé planety. Každý pracuje pro společnost jen v nezbytně určené míře, nutné pro zachování života a vývoje na planetě. Každý má za svoji práci nárok na uspokojení všech svých životních potřeb. Všichni členové společnosti jsou si rovni ve svých právech a povinnostech, nikdo nesmí být omezován ve svých právech, pokud se neprovinil proti zákonu.

6. zákon:

Společnost poskytne každému člověku všechny požadované předměty a informace, pokud tím nedojde k omezení potřeb a práv ostatních členů společnosti nebo porušení Zákona.

7. zákon:

Každý je povinen ctít své rodiče, příbuzné i další osoby se kterými jedná, a respektovat jejich názory a svobodnou vůli.



8. zákon:

Osobní vlastnictví je nedotknutelné. Osobní vlastnictví je možné získat pouze jako ocenění vlastní práce nebo darem.

9. zákon:

Každý je povinen říkat komukoliv pouze pravdivé informace, bez ohledu na důsledky tohoto sdělení.

10. zákon:

Každý je povinen respektovat rozhodnutí Rady moudrých.


Na vyspělých planetách neexistují žádné další zákony. Každý čin se posuzuje vzhledem k těmto základním zákonům. Posouzení zpravidla provádějí místní zmocněnci Rady moudrých, vybraní Radou na určité funkční období. Proti jejich rozhodnutí se je možné odvolat pouze k Radě moudrých.“


133.  Svět mimozemšťanů.
 
        1. sdělení od Adonise, koordinátora mimozemšťanů Sil světla na Zemi.               

Pozn. zpracovatele:
Toto sdělení bylo přijato Mgr. Janem Pavlíkem a to nevědomě, tj. Mgr. Jan Pavlík se  původně domníval, že píše sám. Po předložení textu p. Miloslavě Drskové, která se s Adonisem spojila, byl text korigován Adonisem (v nepatrném rozsahu) pomocí Miloslavy Drskové, a nyní vám předkládám jeho odsouhlasenou podobu:


133.1  „Jak se liší vyspělý mimozemšťan od průměrného pozemšťana ?

Vývoj všech civilizací ve Vesmíru se řídí stejnými základními kosmickými zákony. Můžeme je klidně nazvat  Božími zákony. Jsou totiž platné absolutně, vždy a všude. Tyto zákony nám již byly mnohokrát v minulosti sděleny, ale i mnohokrát byly zapomenuty. Jejich  podoba se nám přesto zachovala v Desateru Božích přikázání a dalších starověkých textech, jako je např. text tzv. „Smaragdové desky“ Herma Trismegista. Bohužel nejsou lidstvem dodržovány, a to je jediná a základní příčina všeho utrpení lidstva.
Kde je tedy chyba?

Ano, chyba je v nás! Málokdo z lidské společnosti totiž chápe, co je smyslem naší existence ve hmotném těle. Je to právě úplné pochopení sebe sama, pochopení vlastních chyb, vlastní zdokonalení a život dle Kosmických  zákonů. Lidská duše, jako hlavní prvek v nedělitelné jednotě triády tělo-duše-duch je poslána do hmotného těla  právě proto, aby  se zdokonalila. Země je pouze vhodným prostředím pro tento vývoj. Kdo toto pochopil, vnímá svět a společnost úplně jinýma očima. Má úplně jinou stupnici hodnot. Ví, že ví. Člověk je bipolární bytost, neustále se zmítá mezi dobrem a zlem. Právě toto spektrum chování umožňuje odlišit dobré od zlého a porovnat vše  se základními principy, ovšem pouze objektivnímu pozorovateli.

Cesta k poznání sebe sama je dlouhá a základním principem sebezdokonalování je metoda poučení se z vlastních chyb, proto jsou společnosti a jedinci vývojově starší vždy morálně dokonalejší. Základní problém u člověka je tedy malá morální vyspělost, což se projevuje ve všech záporných povahových vlastnostech a jeho chování. Pouze jedinci na maximální úrovni snesou srovnání s běžnými  členy Kosmického  společenství, na Zemi jsou tito jedinci obvykle považováni za duchovní vůdce - guruy nebo za blázny. Tito jedinci totiž příliš předběhli vývojově svoji dobu. I my žijeme v podstatě v etapě primitivního počátku  civilizace, v etapě bojů o vlastnictví, moc a jiné nepodstatné prvky. Tato etapa je spjata nepochybně s dlouhodobými periodami vývoje společnosti, trvajícími po tisíciletí, které si jedna generace ani neuvědomuje. Teprve v dějinném srovnání lze tyto etapy odlišit. Máme velké štěstí, že nadcházející éra Vodnáře je věkem duchovním, takže můžeme očekávat konečně pokrok ve vývoji lidstva.

Pokud nedokážeme změnit své chování a způsob života, naše civilizace spěje zcela zákonitě k zániku. Snahou mimozemšťanů je ukázat nám správnou cestu, my však sami  musíme pochopit, co je správné a řídit se těmito pravidly. Na základě Kosmických zákonů je totiž zakázáno se přímo vměšovat do „vnitřních záležitostí“ jiných civilizací, neboť násilná změna plodí jen další násilí a případná změna, způsobená mimozemšťany, by byla jen dočasná. 

Vyspělí mimozemšťané zachovávají zcela striktně Kosmické zákony a právě proto se s nimi setkalo dosud tak málo lidí, což však může být způsobeno i tím, že skuteční kontaktéři se zpravidla svými zážitky veřejně nechlubí, v nejlepším případě je zpracují ve formě knihy, ať již jako literaturu faktu nebo ve formě sci-fi.

Jací tedy jsou vyspělejší mimozemšťané?

Především jsou nesmírně inteligentní, ve srovnání s pozemšťany dosahuje jejich IQ (dle našich měřítek) hodnot nad 200. Většina mimozemšťanů jsou telepaty a komunikují mezi sebou beze slov v rámci celého Vesmíru. To však neznamená, že by zvukové vyjadřování nepoužívali, zejména ve styku s méně vyvinutými tvory. Při svých misích na jiné planety se zpravidla dokonale naučí místní jazyk, který právě potřebují. 

Základním pravidlem pro obyvatele vyspělých planet je vzájemná pomoc, tolerance a láska  k jiným jedincům. Všichni pracují pro blaho společnosti, nikoliv pro své osobní výhody. To je však již další kapitola.


133.2  Uspořádání  společnosti u  vyspělých  civilizací.

Základním a nejpodstatnějším rozdílem mezi pozemskou civilizací a typickou mimozemskou civilizací je regulace počtu obyvatel planety na optimální počet, zajišťující ekologickou a ekonomickou rovnováhu na planetě. Rovněž pro planetu Zemi nám byl tento optimální počet určen - podle mimozemšťanů je to asi 600 milionů obyvatel, tedy asi 10 x méně, než je ve skutečnosti.

Počet obyvatel je stanoven na základě pečlivého studia ekosféry planety tak, aby se  všichni obyvatelé mohli uživit jen za pomoci přirozené produkce, bez použití chemických prostředků a násilných zásahů do přírody. Rovněž se přihlíží k množství a druhu odpadů, možnosti jejich likvidace a k energetické spotřebě obyvatelstva.

Na Vyspělých planetách existuje vždy jen jeden celoplanetární stát, takže se vlastně ani o stát v našem smyslu nejedná. Rovněž existuje jen jedna celoplanetární vláda, obvykle nazývaná Rada moudrých, Rada starších apod. Členové této rady nejsou voleni, ale vybíráni jen na základě svých činů. Členství je obvykle doživotní nebo do  doby vzdání se funkce, pak rada  kooptuje nového člena, který je obvykle jako kandidát již delší dobu znám a sledován. 

Všichni obyvatelé se dorozumívají jedním jazykem nebo telepaticky, kromě toho ovládají i jazyk Kosmického společenství. Všechny vyspělé civilizace jsou členy Kosmického  společenství, které sleduje vývoj na všech civilizovaných planetách a rozhoduje o okamžiku zapojení planety do tohoto seskupení. V této etapě sledování jsme nyní i my na Zemi, a toto sledování probíhá již statisíce let.


133.3  Ekonomický systém.

Následující údaje se Vám budou zdát nepochopitelné, ale je tomu skutečně tak.
 
U vyspělých civilizací neexistuje peněžní systém hospodaření. Veškerá práce je vykonávána  dobrovolně v určeném množství a druhu, veškeré potřeby jsou uspokojovány dle požadavků obyvatelstva. K tomu je zapotřebí jen určitá morální vyspělost obyvatel, vědomí solidarity a vzájemné lásky. Pracovní povinnost berou všichni jako samozřejmost, takže se vlastně ani o povinnost nejedná. Každý si zpravidla sám  může zvolit obor, ve kterém bude pracovat a může ho dle svých zájmů během života mnohokrát měnit. Existuje  zde skutečná  svoboda osobnosti. Nikdo nemá výjimečné nadstandardní  požadavky, vzhledem k technologii dostane každý vždy nejdokonalejší výrobek.

Někomu se může zdát podivné, jak takový systém může fungovat, jaká jsou měřítka, když neexistuje „universální jednotka“ - měna. Měřítkem je zde centrální sledování nabídky a poptávky a pokud možno okamžité uspokojování požadavků. To je umožněno téměř absolutní automatizací výroby  a vysokou  produktivitou. Veškeré výrobky jsou také  vyráběny jako dlouhodobě použitelné nebo recyklovatelné. Rovněž potravy je možno  vzhledem k omezenému počtu obyvatel a výrobě syntetických potravin zajistit libovolné požadované množství. Tím odpadá nutnost řízení trhu penězi.


Tento systém má i řadu dalších předností :

-	nikdo nevytváří soukromé zásoby čehokoliv
-	nikdo nemusí mít strach o svůj majetek
-	nikdo nemusí pracovat déle než je nutné
-	každý má k dispozici vše co potřebuje
-	každý se může ihned zbavit toho co nepotřebuje
-	neexistuje důvod k hromadění soukromého majetku
-	neexistují bohatí a chudí
- neexistuje hospodářská kriminalita

Za jakých okolností je možno takovýto systém realizovat? Pouze v případě, že společnost má dostatečné výrobní kapacity na pokrytí všech běžných potřeb a jednotlivci jsou  dostatečně morálně uvědomělí, aby nezneužívali možnosti systému. Bohužel za současné situace je na Zemi tento systém realizován snad jen u nejprimitivnějších společenství,  žijících izolovaně někde v pralesích.

133.4  Bydlení a rodina.
Vyspělejší civilizace považují život v párech, společně s dětmi za základní prvek společnosti. Mimozemšťané se zpravidla dožívají mnohem větší délky života, řádově tisíce let. Proto mají i mnohem více času na dokonalé poznání partnera. U některých civilizací může tvořit rodinu i spolužití jednoho muže s více ženami nebo naopak, to záleží na počtu jedinců jednoho pohlaví na planetě, tradicích či plodnosti partnerů. Neexistují zde žádné zákony, které by upravovali vztah partnerů, zejména pokud nevychovávají malé děti. Partnerský vztah je dobrovolný a je vždy založen na citové vazbě partnerů. Společnost již pochopila, že každé dítě je samostatný  jedinec, který potřebuje rodiče jen pro biologické početí (a to ještě někdy není nutná podmínka), proto jsou rodiče povinni pečovat o dítě jen do doby jeho osamostatnění.

Přesto i v této společnosti existují doživotní citové vztahy rodičů a dětí, i když po osamostatnění žijí děti obvykle zvlášť. Neexistují zde totiž žádné problémy se získáním obydlí. Prostě o ně stačí požádat a určit si místo k postavení domu. Ve vyspělých společnostech je bydlení obvykle decentralizováno, města ani vesnice prakticky neexistují,  obydlí jsou volně postavena v přírodě. Toto je možné jen díky tomu, že zde neexistuje závislost na energetických zdrojích a likvidaci odpadů. Vzhledem k pokroku techniky má každý dům svůj zdroj elektrické energie, která slouží k pohonu všech spotřebičů. Voda je  získávána z individuálních zdrojů, kterým se přizpůsobuje místo výstavby. Vzhledem k tomu, že životní prostředí není znečištěno, má tato voda vždy kvalitu nejlepší pramenité vody a nepotřebuje žádné úpravy. Tekutý odpad je likvidován v individuálních čističkách, kde za pomoci mikroorganismů vychází do přírody téměř  čistá voda a zbytek slouží jako hnojivo na zahrádku.

Každé obydlí má k dispozici plochu asi 1 hektaru, kde si rodina pěstuje ovoce a zeleninu  pro  vlastní spotřebu. Chov domácích zvířat  prakticky neexistuje, neboť vyspělé civilizace  jsou zpravidla vegetariány nebo potraviny podobné masu získávají synteticky nebo z rostlin. I my zde již máme „sojové maso“. Všichni mají dost času na tyto domácí práce, neboť pracovní povinnost pro společnost obvykle netrvá déle než 2 hodiny denně. 

Většina obydlí je rozměrově unifikována, takže není problém měnit bydliště dle přání obyvatel. Nikdo si s sebou nebere nic kromě osobních potřeb, kterých je ostatně absolutní minimum. V novém obydlí si každý upraví detaily podle svého přání. Vývoj společnosti a  uvědomění obyvatel je takové, že nikdo nevyžaduje stále nové a nové věci. Každý však touží po nových znalostech, všichni prakticky po celý život neustále studují nové a nové obory, dle svých zájmů. Informace čerpají z databází, každý totiž vlastní svůj osobní počítač, který je napojen na celoplanetární síť. Počítač slouží jako multimédium - videotelefon, televize, rádio, k objednávání výrobků, vlastní práci atd. V této podobě již můžeme užívat počítače i my.


133.5  Vzdělání a výchova.

Povinná školní docházka je samozřejmostí. Vzhledem k délce života však základní vzdělávání trvá delší dobu a jsou využívány i různé pro nás sice známé, ale málo používané metody, jako je výuka ve spánku. Všichni obyvatelé mají základní vzdělání na vysoké všeobecné úrovni, vzhledem k neustále rostoucímu množství informací. Každý  se  může specializovat v libovolném oboru. Neexistují žádné přijímací zkoušky a omezení počtu studentů. Ostatně většina výuky (mimo praktickou část a nutné laboratorní práce)  probíhá jak doma v bytě studenta za pomoci jeho  počítače, který je po dobu výuky spojen s učitelem, kterým je velmi často také příslušně naprogramovaný počítač, tak ve škole. Veškeré zkoušky probíhají formou testů, které jsou vyhodnocovány zcela objektivně příslušným   programem a v případě neúspěchu musí student absolvovat další lekce výuky. Tempo výuky si tak může každý volit sám, dle svých schopností. Pochopitelně je také možné, aby student studoval naráz více oborů.

Po ukončení studia si absolvent může vybrat z aktuální nabídky volných míst. Protože je obvykle vzdělán ve více oborech, je nabídka velmi pestrá. Nemůže-li však přesto získat místo v požadovaném oboru na své planetě, může si vybrat přesídlení na jinou planetu, což vzhledem k bezproblémové dopravě, kdy dosažení blízkých planet je otázkou několika hodin, není problém.

Po ukončení vzdělávací etapy nastává období získávání praktických zkušeností,  kdy dospělí obyvatelé zpravidla žijí v menších smíšených kolektivech a hledají si životní partnery. Podmínkou pro uzavření trvalých svazků je pouze vzájemná láska a porozumění, což nevylučuje možnost, že jeden muž  může milovat stejně více žen nebo naopak.  Podmínkou pro uzavření vícečetných vztahů je však pochopitelně vzájemná tolerance všech partnerů - není zde prostě žádná žárlivost. Toto se v našich tradicích zdá dosti nepochopitelné.

Vzhledem k tomu, že sociální prostředí na vyspělých planetách je ve všech rodinách zhruba stejné, podařilo se již od mládí u dětí odstranit řadu záporných vlastností a zvyků, které  jsou u nás v třídně a majetkově rozdělené společnosti běžné. Děti tento rovnocenný systém chápou jako  zcela přirozený a netouží po žádných výhodách a privilegiích. Výchova je navíc kontrolována a řízena za pomoci specialistů, takže se včas daří odstraňovat případné nedostatky. Svou roli zde hraje i vysoká průměrná inteligence, bez větších rozdílů. Většinou se všechny tělesné i duševní vady podaří odstranit  ještě před narozením, díky vyspělé technologii prenatální medicíny a genové manipulace.

Závěrem je třeba se zmínit o problému, který mají některé nejstarší civilizace. Vzhledem k neustálému zdokonalování duchovního vývoje u nich postupně zanikají rozmnožovací  schopnosti, takže klesá počet obyvatel pod optimální hranici. 

Vyšší a řídící inteligence občas zajistí přenos vyspělejších duší do pozemských těl, čas od času se objevují na Zemi neobyčejně duchovně vyspělí jedinci, kteří se někdy stávají světci, jindy jsou nepochopeni a zničeni současnou civilizací. Jejich život v prostředí primitivní materialistické společnosti je zpravidla velmi těžký, avšak oni si jsou vědomi svého poslání a plní své úlohy bez ohledu na vlastní problémy. Tak dochází po určité době k vytvoření nové ideologie, která získává více a více stoupenců, takže vývoj civilizace se  počíná měnit žádoucím směrem. Naše Země je právě nyní v přechodovém bodě, kdy doznívá a brzy skončí primitivní materialistická civilizace, založená na majetku a neustálém souboji nejrůznějších scestných ideologií, náboženství, třídních a etnických skupin atd. Přechod  do nového věku bude pro mnohé velmi bolestný, to je ten očekávaný konec světa, jak bylo předpovězeno v  mnoha proroctvích. Zánik civilizace bude tedy zánikem civilizace starého typu.

Závěrem této kapitoly musím konstatovat, že náš výchovný systém na Zemi je velmi nedokonalý. V čem jsou jeho hlavní nedostatky?

První a  největší chybou systému je odloučení dětí  od matek v útlém věku. Systém jeslí a školek je zcela špatný a tyto instituce na vyspělých planetách  prakticky neexistují. Přesto však děti všech věkových skupin se mají  možnost scházet ve speciálních výchovných zařízeních, kde se učí zásadám  styku s ostatními jedinci stejné skupiny i pravidlům pro styk s dospělými.

Je zde zcela dodržována Komenského zásada „Škola  hrou“. Pochopitelně jsou hry vybírány a vytvářeny odborníky-pedagogy. Musíme také konstatovat, že žádná hra  nevychovává agresivní povahu nebo nepoužívá jakékoli formy zbraní.

Po  ukončení prvé vývojové etapy, kdy jsou děti vychovávány převážně v rodině, začíná  období školní docházky. Od počátku výuky je pečlivě zvolen výběr předmětů výuky.  Pochopitelně se analogicky, jako na Zemi, začíná s výukou jazyka, a to hned dvou jazyků - planetárního a kosmického. Oba jazyky děti hned prakticky mohou využívat při hovorech s rodiči a při sledování televize. 

Obvykle po 3 letech výuky nastává již specializace učebních plánů a děti si sami volí obor, ve kterém chtějí získat hlubší znalosti. Prohlubování všeobecného vzdělání ve všech předmětech se neprovádí. Vzdělávací střediska berou v úvahu rozdílné předpoklady pro studium u každého  jednotlivce a nenutí žáky učit se to, co nebudou nezbytně potřebovat nebo co je nebaví.

Na stupni vzdělání, který odpovídá vaší vysoké škole se již žáci připravují převážně  individuálním studiem, za pomoci svých učitelů, kteří jsou spíše konzultanty při stále  samostatnější práci a studiu. Studenti jsou obvykle vysíláni k plnění praktických úkolů, zejména na jiné planety, kde se musí samostatně rozhodovat a řešit neobvyklé situace. Studium je obvykle zakončeno splněním samostatného  úkolu, existují disertační práce, ale je zde mnohem větší důraz kladen na praxi než na planetě Zemi. Absolventi jsou tak schopni ihned po ukončení studia plnit samostatně požadované úkoly.

Prakticky všichni obyvatelé vyspělejších planet se však vzdělávají permanentně, za pomoci vzdělávacích programů, rozšiřovaných po počítačových sítích. Touha  po vzdělání je u nich zcela samozřejmá a patří k základnímu využití volného času. A perlička na závěr - nikde 
na vyspělých planetách nemají herní a výherní automaty, takovouto činnost by všichni považovali za ztrátu času a jedinec zabývající se tímto typem hry by byl studován psychiatry.


133.6  Průmysl a pracovní podmínky.

I když se to bude zdát pro Vás neuvěřitelné, mohu konstatovat, že průměrná délka pracovní doby na vyspělých planetách je asi 2-3 naše pracovní hodiny. Tato neuvěřitelná věc je zapříčiněna jednak optimálním počtem obyvatel, takže je nutno vyrábět mnohem  méně výrobků a také vyspělou technologií a automatizací výroby. Člověk zde má úlohu  pouze organizační a kontrolní - určuje druh a množství výrobků, způsob a směr distribuce, případně působí jako konstruktér nových požadovaných výrobků.

Jednotlivá výrobní odvětví, ve srovnání s pozemskými, se značně odlišují. Především se minimálně využívá přírodních zdrojů surovin. Suroviny jako uhlí, ropa, zemní plyn, dřevo a jiné neobnovitelné nebo dlouhodobě obnovitelné zdroje se získávají výhradně na neobydlených planetách, určených k tomuto účelu. Na vlastní planetě jsou zásahy do přírody omezeny jen na minimální potřebné změny, nutné pro výstavbu obydlí, zdroje vody a energie, získávané z přírodních zdrojů (řeky, vítr, slunce). Většina energie je však získávána z miniaturních atomových reaktorů, využívajících rozpad prvků vysokých  atomových čísel, které jsou za běžných podmínek stabilní a jsou získávány ze hmoty  sluncí nebo hlubin planet. 

Prakticky neexistují rozvodné energetické sítě. Všechna obydlí i průmyslové objekty jsou  napájeny energií z lokálních zdrojů. Koloběh vody tvoří obvykle uzavřený okruh, je zde  obvykle několik rozvodů vody, rozlišených dle  potřebné čistoty, voda v úpravě na pitnou  se dodává zvlášť. Dále se rozlišuje voda na mytí a jiné užití v domácnosti a voda různého stupně čistoty pro průmyslové použití. Tím se ušetří obrovské množství zařízení a energie na úpravu vody, neboť voda v průmyslu se používá prakticky bez úprav, přímo ze zdrojů podzemních vod nebo vodních toků a jezer.

Co se týče jednotlivých odvětví průmyslu, jsou používané technologie značně odlišné od pozemských, zejména proto, že mimozemšťané používají transmutace hmoty, kdy je vytvářen ve speciálních reaktorech potřebný prvek z prvků jiných, běžně dostupných. 

Tento způsob je používán zvláště u výroby kovů a kovových slitin požadovaných vlastností. Snad jste již někde četli o nálezech havarovaných létajících talířů, které byly zhotoveny z materiálu  neobyčejné tvrdosti, odolnosti a lehkosti. To jsou právě takto připravené slitiny  s požadovanými vlastnostmi. Rovněž jejich zpracování je odlišné, používá se zvláštní způsob svařování a obrábění. Právě proto se povrch létajících talířů jeví případným pozorovatelům jako homogenní, bez spár a nýtů, ve srovnání s pozemskými letadly. Mimozemšťané znají totiž metodu svařování dílů, kdy dochází k úplnému proniknutí okrajů spojovaných součástek ve změkčeném stavu, jejich následnému spojení a ztuhnutí, takže nejsou viditelné žádné stopy po spojování dílů.

Mimozemšťané používají rovněž umělé hmoty, podobné našim polymerům, rovněž  s  předem stanovenými vlastnostmi. Tyto se používají zejména na výrobu oděvů a zařízení  domácností. V textilním průmyslu se však také používají rostlinná vlákna, podobná naší bavlně. Vzhledem k ochraně všeho živého však neexistují výrobky z kůže, kožešiny a vlny, 
i když i na jiných planetách žijí zvířata, podobná ovcím a skotu.

U vyspělých civilizací je odlišný i potravinářský průmysl, který zpracovává mnohem méně produktů. Je to způsobeno jednak relativně malým počtem obyvatel a také tím, že většina rodin se řadou potravin zásobí sama. U každého obydlí si totiž pěstují ovoce a zeleninu, které tvoří až 5O % potravy. Jak jsme se již zmínili dříve, užitková domácí zvířata  se nechovají a ostatní zvířata se ponechávají žít ve volné přírodě. Pokud si zvířata oblíbí některou rodinu nebo místo natolik, že se zdržují v blízkosti lidských příbytků, zpravidla žijí mimo dům ve zvláštních přístřešcích, kam mohou volně přicházet a odcházet. Zásada svobody všech zvířat je plně respektována.

Zajímavá je i otázka, jak se vyspělé civilizace vyrovnaly s problémem škodlivých zvířat, jako je hmyz a jiní škůdci zemědělských produktů. Zde je třeba říci, že druhy přenášející choroboplodné zárodky a druhy napadající zemědělské produkty byly geneticky zlikvidovány omezením jejich schopnosti rozmnožování. Dravá zvířata byla ponechána 
v jejich přirozeném teritoriu a jejich stav je regulován samočinně v závislosti na jejich potřebě potravy, která je k dispozici v dané oblasti. I zde byl početní stav optimalizován přirozenou cestou.

Stejné zákony platí i pro lidstvo na planetě Zemi. Pokud dojde k  přemnožení na určitém území, kde jsou omezené potravinové zdroje, dochází pravidelně a zákonitě k samoregulaci za pomoci hladomoru a jiných epidemií nakažlivých nemocí, které likvidují oslabené jedince nebo se lidé vyvraždí v nesmyslných etnických, náboženských a mocenských bojích. To je na Zemi zejména problém Afriky a Asie. Potravinová pomoc vyspělých zemí nic neřeší, neboť jen oddálí nutné konečné řešení, spočívající v samoregulaci populace. Veškeré snahy a teorie o početném a silném národu skončily vždy násilnou expanzí na nová území a vražděním nevinných domorodců.

I když u vyspělých civilizací problém hladu nehrozí, neboť i v případě neočekávané  přírodní katastrofy je vždy k dispozici zásoba syntetických  potravin, je počet  obyvatel  udržován na optimálním počtu právě z důvodů nízké hustoty obyvatel. Bylo totiž ověřeno, že každý tvor potřebuje k životu určitý životní prostor. Je-li v tomto  prostoru více jedinců, vzrůstá agresivita a snaha o získání dalšího prostoru. 

Závěrem je třeba se zmínit o další podstatné odlišnosti oproti podmínkám na Zemi. Pouze  velmi málo obyvatel vykonává stálé povolání. Stálou profesi mají snad pouze lékaři a vědci. Ostatní obyvatelé mění zaměstnání podle svých zájmů a podle potřeb společnosti.  Většina zaměstnání totiž nevyžaduje vzhledem k automatizaci výrobních procesů zvláštní odborné znalosti, takže většina obyvatel je schopna na základě všeobecného vzdělání vykonávat po krátkém zaškolení celou řadu profesí. Nabídka pracovních příležitostí je denně aktualizována a zveřejňována na počítačové síti, každý obyvatel plní svoji pracovní  povinnost zcela automaticky. Aby nedocházelo ke zbytečnému hromadění zájemců o určité pracovní místo, hlásí každý obvykle předem, kde hodlá pracovat, aby mohla být nabídka stále aktualizována. 

Registrace na pracovištích a odpracovaná doba se registruje opět v počítačích. Pokud někdo nehodlá pracovat např. z důvodu cesty nebo dovolené (kterou si každý může vybírat v celkové délce až 1/4 roku), ohlásí to předem na centrální registraci obyvatel, aby po něm nebylo vyhlášeno pátrání, jako po zmizelém. Toto opatření není chápáno jako omezení, ale jako bezpečnostní opatření. Mimořádné situace však téměř nenastávají, neboť každý obyvatel má individuální komunikátor (analogie vašeho GSM systému), kterým si v případě nouze přivolá potřebnou pomoc.

V případě, že by někdo delší dobu bezdůvodně nepracoval, je na něho pohlíženo jako na nemocného a je obvykle léčen odborným psychologem. V případě, že se zjistí, že se skutečně jedná o patologického jedince, je umístěn do zvláštní převýchovné zóny, kde jsou stejně postižení jedinci, a kde práce je jedinou možností, jak přežít. Obyvatelé této komuny jsou totiž závislí pouze na potravinách a jiných výrobcích, které si sami vypěstují a zhotoví. Toto opatření je velmi účinné. 

Zbývá ještě konstatovat, že vzhledem  k absenci peněz, za práci nikdo nedostává žádnou odměnu, mimo získané zkušenosti a pocitu z dobře vykonané práce. Odměnou je  možnost získat bez omezení všechny produkty společnosti k zajištění životních potřeb i k uspokojení všech zájmů. Každý může bez omezení kamkoli cestovat a pěstovat jakékoli  osobní zájmy, které  pochopitelně nejsou v rozporu se základními zájmy společnosti.


133.7  Doprava a spoje.

Někomu by se zdálo, že vzhledem k rozptýlenosti obydlí bude doprava na vyspělejších  planetách velký  problém. Tento problém však byl vyřešen několika způsoby. Vzhledem k decentralizaci průmyslu a malé potřebě pracovníků v továrnách, stačí většině obyvatel k dopravě do zaměstnání pěší způsob nebo využití malých elektromobilů resp. elektromopedů. K dopravě na větší vzdálenost, než 5 km, se používají vzdušné dopravní prostředky, jakési planetární malé létající talíře. Princip pohonu je stejný jako u vesmírných lodí, pouze jejich technické vybavení je přizpůsobeno planetárním účelům a přepravě nákladů. Původní komunikace se zpevněným povrchem byly po vynálezu a rozšíření létajících dopravních prostředků likvidovány a krajina upravena do původní podoby. Silnice a železnice, jak je známe ze Země, na vyspělých planetách prakticky neexistují. Téměř každá rodina zde má k dispozici jeden létající talíř pro max. 6 osob, který používá pro planetární lety. Pokud zrovna není k dispozici, neboť s ním některý člen rodiny odletěl, je možno využít automaticky řízených talířů, které přiletí na zavolání do několika minut a odvezou pasažéry, kam potřebují. Vzhledem k rychlosti létajících talířů trvá dopravní spojení  v  rámci planety jen několik minut. Kontrola letu probíhá automaticky, takže ke srážkám nedochází  a technické závady jsou téměř vyloučeny. Hustota dopravy není příliš velká, neboť nikdo necestuje zbytečně, pro zábavu nebo za nákupy, protože potřebné zboží je dodáváno do domu objednavatele. Také neexistují žádné dopravní špičky, neboť pracovní doba je rozložena rovnoměrně na různé etapy. Pro dopravu na jiné planety existují různé specializované typy létajících talířů, lišící se zejména pro dopravu v rámci místního planetárního systému a pro mezihvězdné lety. Doprava na mezihvězdných trasách vyžívá principu deformace časoprostoru, takže i velké vzdálenosti, řádově v milionech světelných let, jsou překonávány během několika našich dnů. Dopravní lodi proto nemají žádné velké zásoby potravin, pouze na dobu plánovaného pobytu, pokud je  známo, že na cílové planetě nejsou zdroje vhodné potravy. Pokud jsou konstruovány vesmírné lodi větší velikosti (mateřské lodě), slouží zejména k expedicím na vzdálené a neprozkoumané planety, kde pobývá posádka i několik let. Taková loď nese i desítky malých planetárních výsadkových lodí a potřebnou další techniku. U vyspělých mimozemských civilizací vypadá úplně jinak i systém spojů, nahrazující pošty, telefony, faxy i veškerá masmédia. Začněme hned u klasických sdělovacích prostředků, jako je u vás tisk, rozhlas a televize. Všechna tato média jsou sloučena do multimediální sítě, která již vzniká i na Zemi. Místo rádia, televize a tisku slouží počítače, které všechny informace na přání poskytnou obrazově i zvukově a případně je vytisknou na barevné tiskárně. Všechny informace jsou stále aktualizovány a stále archivovány, takže tisk novin a časopisů je zbytečný. Prakticky stejný systém již existuje i na Zemi, což je oblíbená síť Internetu. Většina obyvatel dává přednost optickým informacím, jako obrazovky slouží i celé telestěny, známé i u nás. Obdoba našeho televizního  vysílání je také na vyspělejších planetách, je zde možná volba z asi stovky  programů, které jsou šířeny celoplanetárně, neboť neexistuje jazyková bariéra. Podobný systém je i u audionahrávek, kde si každý může objednat jakoukoli skladbu. Knihovny a sbírky audio a videokazet se zde staly minulostí a také se zde ušetřilo obrovské množství materiálu, který u nás leží na policích obvykle bez užitku, neboť knihu nebo určitou nahrávku potřebujeme zpravidla jen jednou za dlouhou dobu. Stejné multimediální počítače zprostředkovávají i jakýkoliv styk mezi obyvateli planety, neboť veškeré informace se přenášejí z každého jednotlivého obydlí přes uzlové stanice přímo na stacionární satelity, přes které probíhá další spojení. Telefonní styk probíhá obvykle jako videofonní.  Dopisy a pohlednice prakticky neexistují, pokud je nutný písemný doklad, je používán faxový způsob spojení. Tradiční příležitosti, jako jsou vaše velikonoční a vánoční  pohlednice a přání k narozeninám rovněž neexistují, neboť u vyspělých civilizací se neslaví  žádné církevní a státní svátky ani osobní výročí. 

Systému komunikace vyspělých civilizací nejlépe odpovídá současná síť Internetu, která je záměrně budována i na Zemi.


133.8  Armáda a policie.
Tato kapitola bude také pro mnohé šokující. Vzhledem k tomu, že kriminalita  prakticky  neexistuje, nemají vyspělé civilizace žádnou policii, pouze pohotovostní oddíly, které jsou připraveny zasáhnout v případě jakékoliv neobvyklé události a místo armády mají pouze  planetární obranný systém, umožňující obranu planety před neočekávaným napadením 
z kosmu. Pozemské hranice na planetách neexistují, všechno obyvatelstvo tvoří jeden správní útvar, takže armády na obranu státních zájmů neexistují.

Rovněž možnost ohrožení z kosmu je téměř vyloučena, neboť v Kosmickém společenství probíhá neustále sledování vývoje všech planet, dosud do společenství nezapojených a v případě, že by se někde vyvinula civilizace natolik agresivní, že by představovala nebezpečí pro ostatní planety, je tato civilizace obvykle usměrněna ve vývoji uměle vyvolanou globální přírodní katastrofou nebo je v krajním případě zničena celá planeta. Navíc detekční systémy dokáží zaznamenat každé těleso, které se objeví v okruhu několika světelných let od planety, včas provést identifikaci a připravit potřebná opatření. Kosmičtí strážci sledují vývoj všech rozvíjejících se civilizací a zasahují pouze v případě ohrožení okolního Vesmíru. Z  civilizace, která se sama chce zničit jsou zachráněni jen jedinci, kteří již pochopili zákony Stvoření.

Vzhledem k tomu, že obranné prostředky jsou na všech planetách společenství stejné a  jsou zpravidla ovládány příslušníky jiné rasy, než  žije na planetě (aby se vyloučilo zneužití techniky), je použití obranných prostředků k útočným cílům vyloučeno. Mimo to nad všemi oddíly obrany má dozor zvláštní Galaktická rada, která prověřuje, zda je na všech  planetách společenství vše v pořádku. Obsluhy obranných systémů jsou také zvláště  vybírány a školeny, jedná se obvykle o mimořádně inteligentní a vzdělané jedince. Početní stav těchto jednotek je minimální, jedná se pouze o obsluhu techniky. Žádní vojáci-pěšáci nikde u mimozemšťanů neexistují.

O technice a jejím použití nám pochopitelně mimozemšťané žádné informace neposkytli, neboť tak agresivní a primitivní civilizaci, jako je na Zemi, je není možné poskytnout.

Zcela odlišná je i funkce policie, která zastává i funkce, kterou mají u vás hasiči a záchranná služba. Vzhledem k vysoké automatizaci dopravy a absenci pozemních komunikací není ani dopravní  policie, neboť ovládání všech používaných dopravních prostředků se učí  již děti a stejně se řízení většinou omezí na zadání  cíle cesty. Většina kosmických lodí je ovládána přímo myšlenkami velitele posádky nebo určeného člena.

Vysoká morální uvědomělost a inteligence obyvatel je příčinou toho, že klasická  kriminalita, jako podvody, krádeže a vraždy téměř neexistuje. Zcela výjimečně se však mohou vyskytnout nepřizpůsobiví jedinci, kteří se mohou dopustit porušení základních zákonů pro spolužití. V tomto případě je pachatel po zadržení umístěn v zařízení, připomínajícím spíše nemocnici, než vězení a je nejprve důkladně vyšetřen jeho zdravotní stav a motivace jeho činu. Po odborném posouzení je rozhodnuto o způsobu nápravy. Pokud se jedná o drobné přestupky, způsobené nedostatečnou nebo nevhodnou  výchovou je pachatel podroben zvláštní hypnotické léčbě, jejím cílem je, aby si plně uvědomil nesprávnost svého jednání a poté je propuštěn na svobodu s upozorněním, že opakování stejného činu bude mít za následek jeho izolaci. 

Recidivisté a pachatelé obzvláště zavrženíhodných činů, jako jsou přepadení, loupeže, znásilnění nebo vraždy, jsou totiž úplně izolováni od společnosti, buď na zvláště k tomu  účelu určených ostrovech, nebo  jsou deportováni na karanténní planety. Pachatel se ocitá  prakticky bez prostředků v  prostředí, kde žijí jedinci se stejným proviněním a jediný způsob, jak si může zachovat život, je zapojení do společné práce v této komunitě. Pokud dochází k rozporům v těchto komunitách, které končí smrtí pachatelů, nepovažuje to  ostatní civilizovaná společnost za nějaké činy proti lidskosti nebo morálce, neboť pachatelé těžkých  zločinů se sami ze společnosti vyhostili a taková karma jim byla předurčena. 

Dalším trestem pro tyto  asociální jedince je, že v jedné komunitě jsou pouze osoby téhož pohlaví. Jistá kontrola přece jen existuje, protože trestancům je před deportací voperován  čip, který sleduje  jejich tělesné funkce a zároveň je i indikátorem polohy, takže možnost úniku z vymezené zóny je vyloučena. V případě těžšího zranění při úrazu nebo potyčce  bývá obvykle chybující člověk během několika minut převezen z trestanecké kolonie do nemocnice, kde je mu poskytnuta potřebná péče. Pouze v případě, že by si delikvent  způsobil zranění sám nebo se pokusil o sebevraždu, mu pomoc není poskytnuta. Je totiž třeba, aby se naplnilo jeho karmické předurčení.

Základním zákonem nápravy je pravidlo, že pouze vnitřní změnu k lepšímu, v důsledku  uvědomění si svých činů je možno považovat za odpykání trestu. Délka trestu proto není předem určena, každý si svým chováním určuje, jak dlouho bude vyhoštěn z civilizace. Tato změna je zjišťována zvláštními přístroji, které dokážou sledovat myšlenky trestanců a posoudit jejich nápravu.

Je-li konstatováno, že chybující člověk se dostatečně změnil, aby mohl žít znovu ve společnosti, je odvezen zpět a může si vybrat, kde chce dále pokračovat v životě. Většina navrátilců  si obvykle vybírá odlišná místa  pobytu, kde je nikdo nezná, neboť jejich dřívější přátelé obvykle vědí co se s nimi dělo a tito se po návratu velmi stydí za svůj dřívější život.

Trestné činy u příslušníků rodin, nebo činy páchané v organizované skupině se nevyskytují, neboť soužití rodiny je považováno za základní povinnost a všichni rodinní příslušníci mají k sobě úctu a odpovědnost. Trestných činů se dopouštějí převážně jedinci, kteří přicestovali z jiných planet, vrátili se z dlouhých cest po Vesmíru, přišli za různých okolností o své rodiny a přátele nebo trpí nějakou duševní poruchou. Vzhledem k tomu, že své duše si nevybíráme, ale ony si vybírají nás, mohou být i na vyspělejších planetách jedinci s dušemi na nižším stupni vývoje, které se mají během života zdokonalit nebo je jim kriminální život karmicky určen. Na základě karmických zákonů se však obvykle na vyspělejších planetách rodí lidé, kteří zde již žili, nebo kteří si toto vtělení do dokonalejší společnosti zasloužili.

Ve  srovnání s pozemskými poměry je kriminalita na vyspělých planetách výjimečným  a  ojedinělým jevem, činů proti zákonům Stvoření se dopouští jen několik jedinců z celé planety. Největší problémy nastávají na  planetách v přechodném období, těsně po zapojení planety do Kosmického společenství, když je na planetě jen menšina vyspělých  jedinců, dodržujících zákony Stvoření. V této etapě mají Kosmičtí strážci nejvíce práce s převýchovným procesem, který musí proběhnout velmi rychle, v rámci několika generací. Nepřizpůsobiví jedinci musí ukončit v nejhorším případě své inkarnace, i když způsob tohoto zakončení je obvykle ponechán na svobodné vůli jedinců. Kriminální živly obvykle  končí sami jako oběti jiných kriminálníků.


133.9  Zdravotnictví a prevence.

Také obyvatelé vyspělých planet jsou smrtelní a mohou ochořet. Jejich délka života  je  vzhledem ke změněným způsobům výživy a dokonalé zdravotní péči několikanásobně delší, jako na Zemi a dosahuje obvykle 500 - 1000 našich let. Za tuto dobu pochopitelně nabudou mimozemšťané mnohem více znalostí a zkušeností, takže jsou to obvykle  dokonalé bytosti, které se dále vtělují již jen proto, aby působili jako učitelé a misionáři na méně vyspělých planetách. Jejich dokonalost jim umožňuje se již nevracet do hmotných těl, přesto se však záměrně vtělují. Reinkarnace a věčný život duše je pro ně zcela samozřejmým faktem. Vše podléhá karmickým zákonům a duše jedince postupuje na vývojovém žebříčku nezadržitelně vpřed do vyšších dimenzí ke svému Stvořiteli.

Vyspělé bytosti jsou zpravidla přizpůsobeny rostlinné stravě, některé zvláště vyspělé civilizace však již mají zažívací ústrojí natolik zjednodušené, že jsou schopni přijímat pouze tekutou nebo polotekutou potravu, téměř bez výměšků a ti nejvyspělejší dokáží využívat pouze kosmické energie známé jako životní energie. (Nehmotné bytosti).

Protože zde fungují podobné mechanismy jako na Zemi, získávají i vyspělé civilizace odolnost vůči mikroorganismům, která je vzhledem k mezihvězdným  cestám rozšířena i na organismy jiných planet. Mimoto tyto civilizace již znají způsob, jak zvýšit přirozenou obranyschopnost organismu, takže pojem infekčních onemocnění a epidemie je u nich prakticky neznámý. 

Případné mechanické úrazy nebo nedostatečnou funkci některých orgánů řeší umělými  náhradami, které  jsou schopny zabezpečovat veškeré funkce organismu, mimo mozku.  Některé „náhradní“ orgány je možno vypěstovat metodou klonování a procesy jsou řízené genovou manipulací, což není nic jiného, než program dělení buněk - obdobný programu v počítači.

Mimozemšťané svůj zdravotní stav pravidelně kontrolují, k čemuž používají domácí  analyzátor napojený na počítač. Jedná se o jednoduché snímací zařízení, které registruje  energetické pole lidského těla a jeho změny oproti normálu. Toto zařízení dokáže odhalit i blížící se závažnější poruchy organismu. Pokud jde nemoc odstranit harmonizací čaker a úpravou bioenergie, provádí se to obvykle na domácím přístroji, podobném pozemskému soláriu. Díky těmto opatřením netrpí mimozemšťané častými chorobami, neboť nemoc léčí vlastně před jejím propuknutím.

Pro závažná onemocnění, která si obyvatelé obvykle přivážejí po pobytu na méně  rozvinutých planetách, nebo pro poúrazové stavy, jsou zřízeny dokonale vybavené nemocnice, kde vzhledem k počtu pacientů má každý pro sebe zařízený samostatný pokoj, vybavený potřebnými přístroji, připomínající však spíše komfortně zařízený pokoj v běžném bytě. Pobyt v lékařských zařízeních však netrvá dlouho, jednak je regenerace organismu rychlejší a po odeznění akutního nebezpečí jsou pacienti převezeni domů, kde jejich stav sledují přístroje napojené na počítače v nemocnici a lékaři přicházejí pouze na kontrolu. Bylo totiž zjištěno, že domácí prostřední podporuje urychlení léčby, zejména z psychologického hlediska, neboť pacienti si už nepřipadají jako nemocní.


133.10  Kultura - umění.
Vzhledem ke krátkosti povinné pracovní doby mají obyvatelé vyspělých planet většinu dne k dispozici. Volnou dobu tráví všichni dle svých zájmů. Obvykle pracují 1- 2 hodiny na svém pozemku, při péči o vlastní zeleninovou zahrádku, květiny a další plodiny. Stejnou dobu věnují i dalšímu vzdělávání, obvykle za pomoci domácího počítače. Samozřejmě, že ti, kteří pečují o děti, věnují podstatnou část svého dne právě jim.

Ostatní část volného času je věnována oblasti, kterou nazýváme kulturou. Mnohem více obyvatel, než na Zemi, je v tomto směru aktivních a nejsou pouhými konzumenty. Také jednotlivá odvětví kultury jsou poněkud odlišná od pozemských zvyklostí. To již přímo souvisí s vyšší inteligenční úrovní, vyšším vzděláním a delší kulturní tradicí mimozemských civilizací. 

Přednost v kulturních aktivitách u mimozemšťanů mají hudba, malířství a literatura. Mimozemšťané již dávno odhalili působení umění na člověka, vliv tvarů a barev u obrazů  a soch, vliv melodií i vibrací jednotlivých nástrojů v hudbě a vliv slov zejména v uměleckém  přednesu  básní. Souhrnně můžeme říci, že všechny tyto vlivy vlastně představují vliv vibrací na lidskou auru - duševní tělo. Barva je vibrace, zvuk je vibrace a i tvar předmětu dává charakteristické změny vibracím okolního prostoru, nehledě na to, že všechny předměty mají v sobě zaznamenány i emoce a myšlenky tvůrce, které jsou také vibracemi.  Právě každý vjem a  dojem z uměleckého díla je představován celým komplexem vibrací. Je také pochopitelné, že každé dílo působí na každého jinak, protože každý má jinou auru, jinou duši a různě citlivé vnímání.

U vyspělých civilizací existují podobná kulturní zařízení, jako na Zemi. Pouze biografy, jak je znáte na Zemi, již neexistují, filmové umění je již předváděno  pouze v rámci televize, která se svými technickými možnostmi vyrovnala s filmovou technikou a proto kina postupně zanikla.

Klasické divadlo, zejména opera a balet, zůstává ve stejné podobě i u mimozemšťanů,  živé umění má totiž výraznější emotivní působení než umění reprodukované technickým zařízením. I zde se však vyspělejší technika  projevuje zejména při scénických efektech, kde se používá holografie, laserové projekce a jiných vymožeností, které usnadňují rychlou změnu scény.

Větší zájem je možno zaznamenat i u nejrůznějších druhu „živé“ hudby, zejména u hudby klasické neboli vážné, jak ji nazýváme my. Naproti tomu úplně vymizely různé hudební směry dnešní doby, jako rock, metal a podobné „tvrdé“ druhy, v hudbě převažuje melodie a  zejména druh nástroje. Používají se strunné i žesťové nástroje podobné pozemským a pochopitelně i nejrůznější klávesové nástroje, které nahrazují, podobně jako u nás, celé orchestry. 

Mimozemšťané znají i pozemské skladatele, neboť vývoj naší civilizace sledují již po statisíce let a náš vývoj je zajímá. Jak je známo, do tohoto vývoje však téměř nezasahují.

Z pozemských skladatelů, které známe i my, se jim líbí zejména Mozart, Chopin, Beethoven a italští mistři. Soudobá hudba skládaná mimozemskými skladateli by se zcela jistě  líbila i nám, pouze bychom asi neslyšeli některé tóny, neboť sluch mimozemšťanů má obvykle vyšší rozsah, zvláště u horní hranice, kde vnímají zvuky až do 100 tisíc Hz. Mimozemská hudba působí i přímo vibračně, proto se podobá etnickým hudbám, zejména indické a tibetské hudbě.

Mnoho mimozemšťanů se věnuje hudbě aktivně, jako skladatelé a interpreti a často  si vlastní  skladby přehrávají na setkáních přátel, ve svých domovech. Kdo se nemůže osobně zúčastnit, může se připojit pomocí svého multimediálního počítače, pochopitelně za souhlasu interpretů. Počítače jsou používány rovněž při tvorbě malířské a sochařské, kdy veškeré přípravné práce a modely lze simulovat pouze za pomoci počítače, případně  holografického projektoru. Výsledné dílo je však již ruční prací autora, který společně s hmotou předává dílu i své pocity a myšlenky. To je ten pravý důvod, proč má hodnotu  i jako kopie, což platí i pro hudební produkce.


133.11  Náboženství a církve.

Mimozemšťané uznávají bez výjimky existenci  Boha, ve smyslu Stvořitele a nejvyšší řídící bytosti. V dávných dobách existovaly i na jiných planetách církve a modlitebny nejrůznějšího druhu, postupně však s vývojem poznání, že Bůh je přítomný ve všem, všude a v každém čase, zanikly církve, kněží i modlitebny s obřady a mimozemšťané navštěvují kostely a katedrály, pokud byly jako památky zachovány, pouze jako místa  k osobní meditaci a spojení s Bohem.

Vyspělejší civilizace dospěly k názoru, že spojení s nejvyšší bytostí lze dosáhnout kdykoliv pouhým přáním a soustředěním se na toto přání. K tomuto soustředění napomáhají  stejně jako na Zemi nejrůznější modlitby, vyjadřující přání, prosbu či touhu po něčem prospěšném. Obvykle se jedná o obecné touhy, související s dalším životem, neboť  běžné  potřeby  jsou bez problémů zabezpečovány společností. Pochopitelně nemá nikdo žádná negativní přání vyplývající z negativních vlastností, jako je závist, touha po odplatě apod. Toto spojení s Bohem - Stvořitelem je vysvětlitelné zcela přirozeně, jedná se o pouhé vibrační napojení na bytost nejvyšší dimenze, ke kterému je potřeba pouze klid a soustředění.

Funkci kněží, jako rádců, učitelů a utěšitelů, převzaly Rady moudrých, Rady starších nebo jinak nazvané sbory nejvyspělejších, nejvzdělanějších a nejspravedlivějších jedinců na planetě. K Radě se může každý obyvatel obrátit se svým problémem a je mu poskytnuto vždy nejlepší možné řešení.

V  této době jsme sami bohužel svědky toho, jak se lidé pro odlišné náboženské názory již po staletí vyvražďují. Do těchto sporů však nikdy mimozemšťané nezasahovali a ani nezasáhnou, neboť lidé musejí sami poznat, jak pošetilé je jejich jednání.

V historii naší planety existují celá „temná období“, kdy např. inkvizice stíhala nevinné ženy, označované za čarodějnice jenom proto, že svojí duchovní úrovní a znalostmi zpravidla vysoce převyšovaly inkvizitory - nástroje samolibosti, ješitnosti a hlouposti mocných. Avšak - nic nového pod sluncem. I dnes jsou autoři a interpreti nových, revolučních myšlenek  pronásledováni a zesměšňováni, nyní již jen s odkazem na neomylnou vědu. Snad je  třeba se  ještě zmínit o tom, že vyspělé civilizace neuznávají žádné „akademické“ tituly a  úroveň vzdělání hodnotí pouze dle praktických výsledků toho či onoho jedince. Z toho důvodu neexistují ani žádné stálé vědecké disciplíny nebo ústavy, přijde-li někdo  s novým objevem či myšlenkou, poskytne mu Rada moudrých veškerou pomoc k dokončení jeho díla a případný neúspěch nemá rovněž vliv na další práci objevitele, neboť každá cesta k pokroku je dlážděna kameny omylů.
Filosofie mimozemšťanů.


133.12 	 Vznik a vývoj Vesmíru.

Filosofické názory na vznik a vývoj Vesmíru se vyvíjely u mimozemšťanů podobně jako na  Zemi. Také u jiných civilizací vznikala náboženství, uctívající Boha nebo různá božstva, Stvořitele a různé jiné bytosti, které stvořily Vesmír a jeho obyvatele a řídí veškeré dění. Vývoj těchto názorů byl podobný jako na Zemi, a proto lze usuzovat na to, že se zřejmě jedná o vývoj zákonitý, kdy si bytosti postupně uvědomují svůj původ a smysl života. 

O mnoha podrobnostech se však nelze zmiňovat, neboť každý  má právo na to, aby sám došel ke správnému názoru na Vesmír a Boha. Můžeme konstatovat, že vesměs všechny vyspělé civilizace uznávají jediného Stvořitele, bytost či inteligenci, která je řídícím elementem  celého stvořeného světa. Tato bytost je nepoznatelná a její existenci lze potvrdit snad jen za pomoci jejích projevů. Tato  inteligence je nedílnou součástí celého aktu Stvoření a nemůže ani zaniknout, neboť i pro ni platí zákon o zachování hmoty a energie. Veškeré konání nejvyšší bytosti se řídí základními Zákony stvoření, o kterých jsme se již zmiňovali. Tato bytost uvolňuje elementy své podstaty ve formě duší, tj. vědomí, které se za pomoci karmického vývoje ve hmotném prostředí zdokonalují. Toto zdokonalení by nebylo bez  pobytu „ve hmotě“ možné, neboť základem procesu sebezdokonalování a sebepoznávání je řešení nepředvídatelných a nových situací. 

Zpětná vazba je tvořena porovnáváním činů bytostí se zákony Stvoření. Toto probíhá automaticky a nepřetržitě. Zcela zákonitá se zde zdá i skutečnost, že si nepamatujeme po dobu existence ve hmotném těle zážitky z minulých životů. Tyto zkušenosti by mohly ovlivňovat naše rozhodování v současném vtělení, takže by vlastně nedocházelo k dalšímu poučení z nových situací a nutnosti rozhodování. Způsob řešení všech situací, kde je nutné rychlé rozhodnutí, závisí totiž na našich zkušenostech, a to i těch latentních, z minulých  životů, které jsou obsaženy v dědičné paměti a jejich použití nazýváme obvykle intuicí. Také většina zvířat dokáže využívat tyto  skryté informace, u nich pak hovoříme o pudovém chování. V obou případech se však jedná pouze o neuvědomělé čerpání informací z „vnější paměti“, morfogenetického pole nebo jinak nazvané „dědičné“ paměti duše. Vyspělejší a dokonalejší civilizace zpravidla uznávají jednoho tvůrce Vesmíru, resp. nekonečně mnoha vesmírů v různých dimenzích - podle mimozemšťanů totiž není jen jeden Vesmír, který např. my pozorujeme svými  dalekohledy, ale je nekonečně mnoho různých vesmírů v časově nebo rozměrově  posunutých dimenzích. Přechod mezi těmito vesmíry resp. dimenzemi je možný a je také používán mnoha vyspělými civilizacemi. Jednotlivé vesmíry řídí obvykle nehmotné duchovní bytosti nejvyšší dimenze.

V další sestupné hierarchii se dostáváme až ke Galaktickým radám (Vysokým radám), které řídí chod jedné nebo více sousedních galaxií a jsou vedeny hmotnými bytostmi „třetí kategorie“, porovnatelnými s různými historickými duchovními posly, jako byli Budha, Ježíš Kristus, Mohamed, Baha-u-láh nebo v dnešní době Orton duchovní ručitel naší Galaxie. 

Galaktické radě podléhají „Rady moudrých“ resp. „Rady  starších“ jednotlivých planet, které se mohou řídit doporučeními Galaktické rady, Vysoké rady. Vše ve Vesmíru má tedy svůj řád a organizaci a vše podléhá základním Zákonům stvoření.




133.13  Názory na vznik a vývoj života.

Mimozemšťané již dávno opustili vývojovou teorii podobnou Darwinově a přijali teorii  stvoření života nejvyšší duchovní bytostí - Stvořitelem. Na základě této teorie vzniká nejprve hmotný svět: hvězdy a planetární systémy, kam po vytvoření vhodných podmínek pro existenci života je život dosazen vyšší mocí. To je úkolem vyšších duchovních bytostí tzv. tvůrců, kteří vybírají vhodné druhy rostlin a živočichů k osídlení planet. Cílem je neustálé rozšiřování života ve Vesmíru. Po „oživení“ planety je nepřetržitě sledován vývoj její flóry a fauny a jsou prováděny nutné zásahy do vývoje - šlechtění druhů. Totéž se před miliony let dělo i na Zemi a v jisté formě probíhá dosud. 

V říši rostlin a živočichů platí poněkud odlišné zákonitosti jako u vývoje lidské rasy a zde skutečně platí některé prvky evoluční teorie o vývoji druhů. Skeptikové a materialisté mohou namítat, že celý proces musel mít kdysi počátek a že první živé formy vznikaly samovolně za příznivých podmínek. To je však základní omyl, který již vyspělejší civilizace  pochopily: jednak Vesmír nemá počátek a konec, neboť je věčný, a proto je také život věčný, a dále není možné, aby různé formy života vznikaly samovolně, neboť vše podléhá řízení vyšší inteligence. 

V případě vznikání různých forem života v podobě hmotných těl stejně jejich oživení a funkce závisí na seslání životní energie (duše) do tohoto těla. Mimozemšťané pochopili, že  jedním z vesmírných zákonů je i princip souvislosti, který vylučuje jevy náhodné a říká, že každý jev má svoji příčinu v poznaných nebo nepoznaných souvislostech. Jsou však i příčiny nepoznatelné, které nazýváme obvykle vůlí Boží. 

S principem souvislosti je spjat i zákon rovnováhy, na základě něhož má každá akce za  následek vznik reakce, působící v opačném směru. Toto platí pro jakékoli síly a jevy, včetně sil duchovních a dalších „nehmotných“ vlivů. Platí to i pro jakýkoliv rozměr nebo množství jednotlivců, všechny jevy se odlišují pouze dobou, po které nastává reakce. V zásadě by se dalo i říci, že veškeré dění probíhá formou periodických kmitů mezi dvěma krajními  polohami, což lze při analýze každého jevu konstatovat. Některé periody však jsou tak dlouhé, že je nedokážeme postřehnout, proto jevy hodnotíme jednostranně. 

Z našeho pohledu známe dobře hmotu, jako fyzikálně zjistitelnou substanci a energii, která je jen „jemnější formou" hmoty. Teoreticky známe i antihmotu, která je hmotou 
s opačným znaménkem. 

Stupeň poznání základních vesmírných zákonů a jevů je i u vyspělejších civilizací různý.  Podle stupně vyspělosti ovládají i různým způsobem procesy ve hmotě. Zneužití znalostí a schopností je zde téměř vyloučeno, neboť nad každou civilizací má dozor jiná civilizace, která dosáhla vyššího stupně poznání. Čím vyšší vývojový stupeň, tím striktněji jsou dodržovány „Boží zákony“. Je pochopitelné, že základem pro řízení musí být  informace, které někdo kontroluje a vyhodnocuje. Veškeré informace o všem dění ve Vesmíru má vždy jen Stvořitel, který zodpovídá za dění v oblasti jím stvořené.

Nyní jste se seznámili s organizací a životem na vyspělejších planetách Kosmického společenství, kam snad budeme brzy zařazeni. Ve srovnání se skutečností, která dosud panuje na naší planetě, nezbývá než konstatovat, že budeme muset změnit téměř všechny oblasti našeho života a zejména sami sebe.

Praktický návod, jak zvládnout přechod do Kosmického společenství, je bohužel závislý
na každém z nás. Bohužel píši proto, že základem přerodu je duchovní proměna lidí, změna charakterových vlastností, změna stupnice hodnot a úplná změna zažitých společenských zvyklostí, což je vše jen obtížně změnitelné.


133.14  Poselství mimozemšťanů.

Toto mé sdělení je první a úvodní informací o změnách, které musí na Zemi nastat, má-li pokračovat vývoj civilizace na této planetě. Základem těchto změn je změna myšlení a jednání lidí. K této změně je nutné, aby většina obyvatel pochopila, kde jsou chyby v dosavadním společenském systému, který panuje na Zemi a tyto chyby postupně odstranila. Není žádná jiná cesta k záchraně lidstva než ta, kterou jsem naznačil v této knize.

Všem zájemcům o podrobnější informace sděluji, že vyjdou v nejbližší době i další publikace na toto téma. K tomu však potřebuji Vás - dobrovolné nadšence, kteří již pochopili ohrožení planety Země a pomohou  tyto informace rozšiřovat, bez ohledu na riziko vlastního postihu ze strany dosud vládnoucích Sil temna.“


134.  Sdělení 17.                     (Přijal Ivo Benda).               9.11.1997       9:20-9:55 hodin.  
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.  

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Slyšel jsem rozhovor s tím Hladíkem, ano, on má ukazovat tento film, a tak touto formou seznamovat lidi s naší existencí zde na planetě Zemi. Ty máš svoji roli sdělit lidem naše sdělení v těchto našich „Rozhovorech“, a proto jsem rád, že jste se takto na tu Prahu společně domluvili. 

My jsme rádi, když tato naše sdělení jdou mezi lidi, neboť nic není důležitější, než toto v této době, tedy o té lásce ke všem a ke všemu, o pomoci lidem a o tom, aby se lidé opravdu zamysleli nad svým životem a jednáním, neboť každý může svým dílem přispět k této velké změně, změně v myšlení, že tu nejste sami, ale jste součástí obrovského společenství bytostí ve Vesmíru, a to takto, že vše podléhá zákonům Stvořitele našeho, kterého tolik milujeme. Máme zájem, aby lidé v českých zemích konečně zvedli hlavy, a dostali nový pravdivý pohled na svět okolo sebe, že se vše takto vyvíjí, že vše bylo skutečně těch 300 000 let pod vlivem Sil temna a že toto brzy skončí, je to opravdu za dveřmi, jen je otevřít. Ano, hrubé vibrace jsou skutečně potravou Sil temna jak je řečeno v naší knize „Poslové úsvitu“, a tak nyní víte, jak je nyní vše řízeno těmito Silami temna, tedy těmi masovými sdělovacími prostředky od rádia a tisku až po televizi, včetně vašich vlád. Všechno násilí je vám dáváno proto, abyste produkovali hrubé vibrace a tyto byly potravou pro tyto Síly temna, to je jejich záměr. Také ekonomický tlak, který tady zažíváte, je součástí tohoto plánu, neboť lidé mají strach ze své budoucnosti, z mnoha životních problémů, a to jsou zase tyto hrubé vibrace, které produkují, a tím poskytují v hojné míře potravu pro tyto Síly temna. 

Proto ti lidé, kteří nepodlehli tomuto tlaku, jsou na správné cestě, protože ti pochopili, že to je správný způsob žití, žít v lásce a pokoji a v harmonii. My máme dokonalý přehled o tom, jak jsou tyto české země zaplavovány strachem a následně hrubými vibracemi, a proto vám to tak s láskou sděluji já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já Sol-tec, velitel pomenší flotily, protože tě chci také pozdravit milý Ivo. 

Ano, ta kniha „Poslové úsvitu“ je pravá, je to dílo mnoha autorů, a proto tam nejsou ani jednotliví autoři, protože to pro vás není tak podstatné. Vím, že jsi ji přečetl, a nyní čteš znovu, vidím, že tě opravdu zaujala, a to je to poselství, které lidem Země je takto sdělováno, aby sami se mohli vžít do své role, své situace, kterou si sami vybrali. Chci tě ujistit, že tato kniha je stoprocentní a že má náš plný souhlas. Je jisté, že ne každý ji pochopí úplně, je to napsáno tak, že ten, kdo má určitou úroveň znalostí, dostane příslušný díl dalších znalostí úměrný této předchozí úrovni, tedy plynulý, nikoliv skokový tok informací. To proto, že v případě skoku by došlo k narušení stabilních vibrací vašich těl, a to samozřejmě není naším záměrem. Struktura knihy je volena tak, že je stavěna metodou „mnoha klíčů“, čili podle míry předchozích znalostí se postupně dostává čtenáři dalších znalostí. Pokud čtenář chce dále postoupit výš ve vědění, čte ji znova a znova, a tím jsou mu uvolňovány další a další informace. Má to velký rozsah, toto klíčování, takže i po 10-ti přečteních lze zde najít nové informace, které byly po 9-ti přečteních skryty a nepochopeny. Tak to je a tak to má být.

Co se týče těch „Rozhovorů“, má to opravdu záběr, ty obavy Hladíka o ztrátě jsou zbytečné, nesmí podléhat těmto negativním myšlenkám, protože tak to opravdu není. Vše je pod dohledem a nic není ponecháno náhodě. My máme velký zájem na tom, aby se lidé o nás pravdivě dozvěděli a měli pravdivý úsudek o světě, který vás obklopuje. Máme zájem na tom, aby lidé už pochopili, že tu nejsou sami a že oni sami ovlivňují sebe, svoji budoucnost, ale také nás, mnoho dalších planet takto obydlených, protože tyto planety jsou citlivé na vaše hrubé vibrace, a to nelze dopustit. Proto je nutná tato očista, kdy souše se dostanou pod moře, a z moří se vyzdvihnou nové pevniny, nezasažené těmito hrubými vibracemi. Tak to je a bude.

To ti to takto sdělil Sol-tec, velitel pomenší flotily.“


135.  Sdělení 18.              (Přijal Ivo Benda).           13.11.1997            17:45-18:25 hodin.  
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.
 
        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že jsi se připravil na příjem sdělení, a tak můžeme začít.

Mám pro tebe tyto nové zprávy. Prezident Havel se uzdravuje takovým tempem, že doktoři, kteří ho mají na starosti, jsou z toho úplně v šoku. Je to síla z kosmu, která ho uzdravuje, neboť tento člověk si dal říct a nyní zpytuje své svědomí, a prosí o radu a pomoc Stvořitele našeho, a to je ten správný přístup, a ne se spoléhat jen na sebe a své rádce. Vy lidé jste opravdu nedokonalí, a pokud chcete spoléhat jen na vlastní síly, špatně to dopadne, tak to je a bude. Je to dáno  tím, že nežijete v souladu s Kosmickými zákony, a to je ta chyba. Máte plno úmyslů, jak svět změnit, ale pokud se nezačnete řídit těmito kosmickými zákony, zle pochodíte. I ten Havel se domníval, že vše sám změní, a mýlil se. Vidí, jak se věci ubírají jiným směrem, než zamýšlel, a tak to teď máte. 

Vy, lidé českých zemí se ale zvednete z této pozemské malosti a začnete chápat, že vše kolem vás je plné života, že celý Vesmír je obydlen, že vše je pod dohledem nás bratrů a sester a že vše patří Stvořiteli našemu, a to je to důležité. Máme vás pod takovým dohledem, že ti, kteří si myslí, že na ně není vidět, že jejich myšlenky jsou utajené, se opravdu mýlí. Naši vesmírní bratři a sestry vás s láskou pozorují těmito speciálními přístroji, takže jim neunikne nic. Je to velmi oblíbená činnost pozorovat, jak lidé podvádí, lžou a dělají machinace, ale vše se jim zapisuje činy do svého astrálního těla, a to takto, že každý tento negativní čin je bude později zvát k zodpovědnosti a později se projeví touto nemocí, neštěstím, postižením, a hlavně v dalším životě budou opravdu o stupeň níže, v jednodušší společnosti, ve které budou sami okrádáni o svoji energii druhými, a to takto, že si to sami svými činy vybrali. 

Tito lidé jsou těmi pravými kandidáty na četbu těchto „Rozhovorů“, neboť již pouhou četbou si sami mohou zlepšit své duchovní cítění a následně vibrace, a hlavně mohou nalézt ten pravý smysl života, ne v okrádání druhých, ale v cestě ke Stvořiteli a k lásce k bližním, a to takto, že se sami budou snažit napravit tyto své neuvážené činy, a tím se stanou skutečně lepšími. To se začíná dít i s tím Havlem, neboť to s ním opravdu hnulo, ta zodpovědnost za tento lid český, a to cítění s těmito 10 milióny lidí, kteří jsou pod takovým ekonomickým tlakem, který jen málokdo zvládá bez potíží, neboť to jste si zvolili, milí lidé čeští, takže teď se musíte snažit o to, aby se věci napravily tím směrem, že nebude taková lhostejnost k těmto lidem, kteří trpí nedostatkem toho základního, a začnete si všímat lidí kolem sebe, ptát se jich, co jim schází, a ne se jen zajímat o ten materiál, o psy a jiná pozlátka, která zalepují vaše smysly,a duch je pak blokován ve svém dalším vývoji. Máte tuto jedinečnou příležitost se skutečně obrátit právě teď, kdy už zbývá málo času do oné katastrofy, která zanedlouho otřese touto planetou Zemí, neboť to zlo, co zde bylo nashromážděno, musí být očištěno touto planetou Zemí, a ona to dokáže, má takové síly, které jsou sto zajistit zatopení všeho, co bylo definováno jako souš. Lidé, máte již málo času, a tak vám já Aštar, velitel Vesmírné flotily dávám tyto sdělení, abyjste se probudili, jinak propásnete tuto jedinečnou a poslední šanci, jak postoupit výše, do vyšší dimenze, k těmto obydleným planetám, co se sdružují do Kosmické konfederace, a to je k tomuto vše.

To ti to takto předal pro lidi české Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Sol-tec, velitel pomenší flotily.

 Mám pro tebe také nové zprávy, a to tyto, že se sem na tuto planetu Zemi snáší další z našich flotil, a to flotila vyslaná z galaxie v Andromedě, kde jsou naši bratři z mnoha planet a kosmických stanic. Tato flotila zde bude provádět další úkoly, protože tak, jak se blíží čas zvratu pólů, tak těchto úkolů přibývá, a to takto, že jestliže dříve byli monitorováni jedinci a skupiny ohledně těchto vibrací, nyní dochází k jejich selekci na základě kontinuálního sběru těchto informací a k porovnání s předchozími údaji. Tím dostáváme dynamický obraz o pohybu úrovní vibrací jednotlivců a skupin, a tím se vyhodnocují jejich parametry a vlivy, které na tyto entity působí. Máme bohatý přehled o každém člověku, neboť našich lidí je dostatek, a je to rozloženo tak, že každý náš výzkumník má vyhrazeno několik jedinců, které neustále sleduje a vyhodnocuje pomocí mozkových vln, vibrací těla a dalších parametrů, které jsou vyčerpávající pro tento gigantický úkol. My tyto úkoly plníme s láskou, neboť to, co se zde odehrává a odehrávalo posledních několik tisíc let zavdalo k této gigantické operaci. 

Lidé, buďte bdělí a obraťte se skutečně ke svému Stvořiteli, neboť i vy jste jeho součástí, a tím vytváříte svoji vlastní budoucnost.

To ti to takto předal Sol-tec, velitel pomenší flotily.“

Děkuji ti, milý Sol-tecu, mám tě velmi rád za to, co pro lidi této planety Země jsi dosud
s dalšími přáteli ve Vesmíru vykonal.   
                                                       Ivo.

136.  Sdělení 19.                    (Přijal Ivo Benda).            18.11.1997     12:20-12:38 hodin.  
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Máš nyní chvíli volna, tak ti mohu dát tyto nové zprávy.

Nyní se zde soustředila veliká flotila z galaxie v Andromedě, a to pod vedením Karného, který sám pochází z planety Aenstria, o které už víš z knihy „UFO - KONTAKTY“. Zaujali pozice poblíž Země a nyní se připravují na tyto úkoly, a to především připravit selekci lidstva a pomoci stávajícím flotilám (Aštarova, Ptaahova, Sol-tecova, Ebermachova, Kohunova a jiné flotily - pozn. zpracovatele) v čase záchrany těch lidí, kteří budou mít patřičnou vibraci. Lidé se nyní již dělí na tyto skupiny, které budou zachráněny, ale jedinci mohou ještě přibýt nebo ubýt podle toho, jak se budou do poslední chvíle chovat. Karného flotila je tak veliká, že zaujímá prostor kolem dráhy Venuše, Země, Marsu až po Jupiter, a to takto, že lodi jsou rozmístěny tak optimálně, aby měly efektivní manévrovací (operační) prostor při plnění tohoto úkolu. Úkol se stále více jeví jako reálný, a tak je vše takto připraveno. Karného flotila zahrnuje tolik planet, jsou to tisíce planet z galaxie v Andromedě, které jsou pod vedením Vysoké rady v Andromedě, a tato rada za pomoci Stvořitele našeho vše řídí. Je to gigantický úkol s touto planetou Zemí, a tak je to vše tak uzpůsobeno, aby byl zvládnut do posledního detailu. Jedná se o zlomky sekundy, na které je vše naplánováno a připraveno, takže si dovedeš představit, jak je to ohromné. Hrubé vibrace zde přesahují takové hodnoty, jaké zde nikdy dříve v minulosti nebyly. Tím je vyvolán tento zásah, neboť v celém Vesmíru se žije v lásce, pokoji a harmonii a tím je všechno dáno. Máme také tyto prostředky, kterými se budeme snažit ovlivňovat ty lidi, kteří podmínku záchrany sice nesplňují, ale kteří jsou blízko této podmínky, tj. dané úrovně vibrace. Máme co do činění s lidmi, kteří si dají říct, a pochopí, že stačí udělat málo, a ne se jen pachtit za penězi a kariérou. Mám proto, milý Ivo, k tobě takovou prosbu, aby se tyto „Rozhovory“ i nadále šířily mezi lidmi této země české a aby měli možnost být informováni. Tím napomůžeš významně tomu, aby množství zachráněných lidí bylo vyšší než bez tohoto šíření „Rozhovorů“. Mám tě opravdu moc rád, všichni zde na mé flotile tě takto milují za to, co jsi pro lidi zemí českých již vykonal. Tím dnes tedy končím, přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“.

To ti to takto předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

Děkuji ti, milý Aštare, za toto sdělení, vše, co jsem takto dělal pro tyto lidi zemí českých budu dělat i nadále, to tě takto mohu s láskou ujistit. Přeji Karného flotile, aby se jí zde tak dařilo, jak si sami přejí a chci svými činy pomoci jiným lidem na Zemi, aby jich bylo co nejvíce zachráněno v tomto období velké změny.
                                                                    Ivo.


137.  Sdělení 20.              (Přijal Ivo Benda).                  21.11.1997     14:25-15:05 hodin.  
                                                                                              Místo: Vlak Vlkava - Kolín.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Máme chvíli času, a tak můžu ti sdělit tyto nové zprávy.

Právě převzala řadu úkolů Karného flotila, a to při zaujetí tohoto prostoru vnitřních planet této Sluneční soustavy. Jedná se o úkoly monitorování vibrací a psychických nálad lidí na kontinentu Evropy a Asie, a je to skutečně obrovský úkol. Dále přijala úkoly ohledně způsobu záchrany těch lidí, kteří při daném okamžiku budou mít vhodné vibrace těla a dále úkoly podpory pracovníků Sil světla, tj. i tebe, Ivo milý, neboť za to, co jsi už pro lidstvo vykonal, všichni smekáme s úctou a láskou. Tobě patří velký dík za to, že se dnes již tisíce lidí začínají zajímat o to, co dělají a co způsobují. Máme dokonalý přehled o tom, kteří lidé se již seznámili s těmito „Rozhovory“ a také jak se to projevilo v jejich jednání. Proto se, Ivo milý, i nadále snaž takto pracovat a uvidíš, co se bude zanedlouho dít. Máme také přesné údaje o tom, jak lidé začínají měnit své chování, jak začínají pomáhat jiným a přestávají myslet jen na sebe. To tak je a bude, protože žádná jiná cesta neexistuje. 

Máme již přesné informace o tom, jak se bude ubírat další vývoj na této planetě Zemi, a to takto, že lidé se jednou provždy rozloučí se zbraněmi a násilím a zvolí si tento nový řád, kdy budou platit normy chování v souladu s kosmickými zákony a ne jako nyní, kdy se neustále porušují. 

Karného flotila se skládá z mnoha lodí a jsou to lidé z mnoha planet v galaxii v Andromedě, tedy galaxie, která je již připravena na tento velký duchovní skok, a současně se aktivně podílí na tomto duchovním přerodu i zde na této Zemi, námi tolik milované. Neboť náš Stvořitel má toto přání, aby se všichni podíleli na této duchovní přeměně a tím si do sebe zabudovali kód o tom, jak tato přeměna probíhá, a to je na tom to důležité. Dále si přeje náš Stvořitel, abychom lidem této planety Země sdělili, že jejich čas se rychle naplňuje a jen málo času zbývá do této katastrofy, kterou si lidstvo připravuje. Má přání o tom, aby se lidé této planety Země vzchopili a nenechali svůj osud na pospas Silám temna, které takto zde působily a působí, a vidíte, jak to vypadá. 

Bude realizována tato fáze vývoje lidstva, že se stane duchovně vyšší za pomocí těchto energií, které sem proudí z celého Vesmíru a které mají zajistit tuto duchovní obrodu planety Země, a tím skoncovat se Silami temna. Už nyní jsou Síly temna paralyzovány tak, že se nezmohou na takový organizovaný nátlak jako dříve a že se jen mohou prezentovat a vytvářet takovou kulisu celého procesu této duchovní obrody.

To ti to takto sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já Karné, milý Ivo, hned co jsem sem přiletěl, naše přístroje naměřily tyto vysoké hodnoty v těchto českých zemích, že nás to opravdu potěšilo. Máme z toho velkou radost a chceme ti za tento výsledek také poděkovat, neboť to, co jsi s Miluškou vykonal, nemá zde zatím obdoby. Jsme nyní stále v akci na tomto euroasijském kontinentu, a je to skutečně práce mnoha našich lidí z těchto planet naší galaxie v Andromedě, kterou nazýváme Atrancia. Je to skutečně tak, lidé Sil světla se nyní masově podílí na této gigantické operaci, a tak se skutečně děje to, co ti sdělil Aštar a Sol-tec, tedy příprava na onu velkou změnu. Já jsem již tak vysoko z hlediska poznání této reality na Zemi, že mě nijak nepřekvapují aktivity sil zla, jako například v tom Egyptě, Iráku a jinde, neboť oni se snaží jen na sebe poutat pozornost miliónů nevinných lidí, a tím je okrádat o jejich energii při šíření tohoto strachu mezi lidmi. Ty to již znáš, milý Ivo, a tak se nyní budeme snažit tyto síly eliminovat, aby nám zde nezasévaly hrubé tyto vibrace, a tak jsme zajistili lepší průběh zvýšení těchto vibrací všech lidí na této planetě Zemi. Je to tak, tato práce je rozsáhlá, ale vše je ,jak má být. 

To ti to takto sdělil Karné, velitel Velké vesmírné flotily z Andromedy.“

Děkuji vám Aštare a Karné za tyto nové zprávy, já si toho tak vážím, že i nadále budu tak pracovat pro lidi této planety Země, aby bylo možno zachránit maximální počet těchto lidí.
                                                                                                                                 Ivo.


138.  Sdělení 21.              (Přijal Ivo Benda).            23.11.1997           18:30-19:00 hodin.  
                                                                                     Místo: Vlak Velký Osek - Vlkava.

         „Milý Ivo,

Přijmi ode mne upřímný pozdrav, zdravím tě já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Mám pro tebe další nové zprávy, a to tyto: Dnes se v okolí Země rozmístily základní evakuační lodě pro případ ohrožení lidstva, je to tak proto, že se stále více blíží den katastrofy, a tak se dějí tyto akce naší a dalších flotil v blízkosti planety Země. Máme nyní připraveno několik set tisíc lodí pro tuto evakuaci pro řádově 1 miliardu lidí, neboť toto je počet lidí, který nyní splňuje tuto podmínku záchrany, tedy dostatečná vibrace těla. Tyto lodě jsou rozmístěny nad tzv. evakuačními sektory a to takto, že jsou přesně vymezeny tyto sektory tak, aby nedošlo k žádné zbytečné činnosti. Každý sektor má tzv. centrum, tj. místo, které leží v těžišti tohoto sektoru, a toto místo má ještě několik dalších funkcí. 

Jednou z nich je funkce koordinační v rámci tohoto sektoru a tím je řečeno, že tato evakuační loď má k dispozici flotilu menších lodí, které jsou řízeny z ní, a tyto lodě budou zabezpečovat evakuaci vybraných jedinců. Další funkcí je monitorovací, tedy evakuační loď monitoruje daný sektor - území již podrobně teď, před touto katastrofou, a má za úkol mimo jiné zhodnocovat stávající informace z dosavadního sledování, a dále provádět syntézu při průběžném příjmu jiných informací z ostatních lodí, které se na operaci zúčastňují. 

Evakuační lodě jsou obrovské, jsou to disky o průměru kilometrů, a mají za úkol dále shromáždit, ubytovat, uklidnit tyto vyzvednuté lidi, provést seznámení s dalším plánem s těmito lidmi ze Země, a dále je přenést na vzdálenější místo od planety Země. Ta již bude zmítaná tímto vulkanickým zemětřesením, a lidé budou mít možnost vše pozorovat. 

Dále se seznámí s novou organizační strukturou a hierarchií a s novými zákony, podle nichž se budou řídit. Po určité transformaci a přizpůsobení na vyšší frekvenci budou tito pozemšťané přemístěni na planetu Jupiter v 5. dimenzi a tam jim budou přiděleny domy se zahradami, a to podle určitých kritérií. Vztahy lidí jsou již nyní důkladně prozkoumány, takže na Jupiteru bude jim nabídnuta možnost soužití podle určitého klíče, a pak bude záležet na každém jednotlivci, jak se bude dál chovat vzhledem ke svému okolí. 

Pro tyto lidi je vše připraveno tak, že jim po materiální stránce nebude nic chybět, jinak je to co se týče ztrát duchovních, a k tomuto jim budou poskytnuty informace o jejich zahynulých příbuzných tak, aby věděli, že vše probíhá pod vedením Stvořitele našeho a vše je tak, jak má být. Tím se tito lidé vyrovnají se svými ztrátami svých blízkých, a to navíc pod působením našich vibrací a školících programů. Máme připraveny duchovní programy školení tak, aby každý člověk věděl vše o duchovnu, o zákonech Kosmu, o životě ve Vesmíru, a aby pomocí těchto znalostí se co nejlépe začlenil do naší veliké rodiny - Kosmické konfederace světů, kde jen v této Galaxii se jedná o cca 2 000 000 planet.

Tím, milý Ivo, se tato část lidstva začlení do našeho řádu a nebude již více zápasit s nemocemi, hladem, s násilím a válkami, a budou jim dány takové možnosti, o jakých by si mohli dosud nechat jenom zdát. V první řadě je to možnost seznámit se s množstvím jiných civilizací, což je tak poučí, že jen tento příjem informací zabezpečí ohromný duchovní skok a jedinečnou příležitost poznání těchto civilizací. 

Po určité době se tato část lidstva přemístí zpět na Zemi a bude zde budovat nový domov, a to podle obrazu jiných civilizací a pod vedením Stvořitele našeho. 

Tím toto sdělení končím, milý Ivo, přeji ti hodně úspěchů s těmito „Rozhovory“. Za všechny členy naší veliké vesmírné flotily tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

Děkuji ti, milý Aštare za toto sdělení, které s láskou předávám lidem těchto zemí českých
a této planety Země.


139.  Sdělení 22.                      (Přijal Ivo Benda).           26.11.1997    17:55-18:25 hodin.  
                                                                                        Místo: vlak Kolín - Poděbrady.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Vidím, že máš chvíli času, a tak to využijeme pro naše sdělení. 

Máme tě tak rádi za to, co nyní jsi způsobil, tyto „Rozhovory“ spouští lavinu zájmu těch lidí, kteří se dosud o UFO vůbec nezajímali. Máme z toho takovou radost, že se ti takto skláníme za to, co jsi pro lidi této malé země české udělal.

Mám pro tebe tyto nové zprávy. Karného flotila se již zcela rozvinula na těchto pozicích, které vymezují tyto sektory, a má nyní vše takto pod kontrolou. Lidé se jim jeví tak, jako tobě, a navíc mají mnoho informací ohledně vibrací a psychických nálad. Je to tak podrobné, že každý jedinec se nyní nachází pod drobnohledem, je to jejich práce, těchto lidí z planet z galaxie Andromeda, a dělají ji tak s láskou, jak jen umí. To si musíš představit, jak tito lidé pracují pro společnost  a Stvořitele našeho, jak tuto práci dělají s láskou a pokorou, v klidu a harmonii, a tak to je a bude. Lidé z galaxie Andromeda jsou tak zaujatí tímto úkolem, že jim neleží nic jiného v srdci než toto, jak zachránit maximum lidí ze Země, a to takto, že se bude tento plán realizovat naprosto precizně a důkladně a nic nebude ponecháno náhodě. Je to tak Ivo milý, budeme zvyšovat vibrace lidí zemí českých, a to tím způsobem, že je budeme informovat o tom, kde se nacházejí a o tom, co způsobují, a o naší přítomnosti zde na planetě Zemi. Máme takovou touhu o tom, aby se tato katastrofa nekonala vůbec, ale zatím vše nasvědčuje tomu, že se tak stane. 

Je třeba opravdu takto pracovat a dávat tato sdělení mezi lidi, a tím zabezpečit maximální informovanost. Máme představu o tom, že tyto naše „Rozhovory“ mohou být přeloženy do jiné řeči, např. do němčiny, a zajistit vydání německé knihy. Ty už ses o tom bavil s tím Mirkem, ale neměl pravdu, že by to bylo zbytečné. Mám také návrh o tom, aby tyto „Rozhovory“ se i nadále aktualizovaly, a tak se staly živými, a tím se staly informačním zdrojem z Vesmíru pro lidi na této planetě Zemi. Tím toto sdělení končím milý Ivo, přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“.

Zdraví tě Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

„A nyní se připojuji já Karné, velitel Vesmírné flotily z Andromedy.

Mám pro tebe tyto zprávy, milý Ivo: Je to tak, máme zde již plno práce se zaujetím těchto sektorů a chceme se nyní zaměřit na tyto hrubé vibrace těch lidí, kteří i nadále honí jen ty peníze a jinak jsou slepí a hluší. Máme takové přístroje, kterými monitorujeme jejich aktivity, a máme možnost jim umožnit určitý obrat v jejich životní filosofii, a to tím, že jim vysíláme naše láskyplné vibrace, které v těchto lidech posouvají základní hodnotové struktury, a tyto se prodírají s bolestí ven do tohoto hrubohmotného těla, kterým žijí v této realitě. Jsou to takové vibrace, kterým neodolá nikdo, je to otázka času, kdy se tento člověk obrátí. 

Dále ti mohu sdělit, milý Ivo, že dnes jsme zaujali tyto pozice nad našimi evakuačními loděmi, jsou to takové pozice, které slouží k celkové koordinaci a vyhodnocení aktivit, a jsou to takové řídící lodě, které mají na starosti vždy několik sektorů s jejich evakuačními loděmi. Máme tuto strukturu osvědčenou už z jiných planet, kde proběhly tyto velké změny, a na kterých jsme se již mnohokrát účastnili. Máme s tímto tolik zkušeností, že nás již nic nepřekvapí, pouze tyto vysoké vibrace v těchto českých zemích vybočují z našich zkušeností. Je vidět, že tady se vždy dělo něco pokrokového, a že tyto země české byly důležitým hybatelem dějin Evropy a celé planety Země.

Mám tě Ivo tak rád, že ty a již řada dalších lidí bez váhání se dala do práce, a nečeká na tyto pokyny, protože ví, jak je důležité, aby se zvýšila duchovní úroveň lidí pro záchranu a přechod do Nového věku. Máme proto všechny vás v lásce a chceme vás ujistit, že budete za tuto práci pro lidi patřičně odměněni. Je to tak proto, aby si člověk uvědomil, že tu není sám pro sebe, ale pro druhé lidi a celé Stvoření.

Tím toto sdělení končím, milý Ivo, za všechny členy mé Vesmírné flotily z galaxie  Andromeda tě zdraví Karné.“

Děkuji vám za to, přátelé milí, jak se staráte o tuto naši planetu Zemi.     Ivo.


140.  Sdělení.                   (Přijala Miloslava Drsková).         29.11.1997 13:40-13:50 hodin.  
                                                                                                         Místo: Sedmihorky.

Já jsem svým přátelům z Vesmíru ukazovala naše výrobky a z toho se jim nejvíce líbily naše sklářské ruční výrobky a potom lunapark v Praze a Křižíkova fontána v Praze. No prostě takto stále snažím ukazovat vše, co tu máme pěkné.
                                                                                   Miloslava Drsková.

„Ano je to naše upřímné přání, že právě člověk z planety Země má také pěkné umělecké předměty co se týče toho skla, ale my prosíme, abyste se takto s námi spojili, a to cestou rozhovorů s námi, že se budeme takto bavit na toto téma nejen co se týče práce, ale také jak se mezi sebou bavíte, a to jsme posílali my všichni nejen z Aštarovy flotily, ale také z Ptaahovy.“


141.  Sdělení.                   (Přijala Miloslava Drsková).         29.11.1997 18:30-18:35 hodin.  
                                                                                                         Místo: Sedmihorky.
Ivo:
Dnes se konala od 14:30-16:00 hodin přednáška o našich přátelích z Vesmíru za účasti 100 lidí, přičemž zájem byl opravdu velký, 35 lidí poslouchalo s naprostým zaujetím (sděleno našimi přáteli), největšího vyvrcholení se dosáhlo tím, když Miluška sdělila po úvodních pozdravech od přátel z Vesmíru divákům, že ty tváře, které ona vidí, vidí na obrazovkách mnoho Vesmírných lidí, někteří lidé zde se dojetím rozplakali (včetně mne), a také mnozí lidé z Ptaahovy flotily, což nám bylo sděleno po přednášce. Na tomto příkladě si čtenář může udělat představu, o jak citlivou a složitou psychickou věc se jedná, tedy když by příště stanuli naši přátelé z Vesmíru tváří tvář před námi, což je naším i jejich cílem a stane se to brzy.

Bylo mi sděleno po přednášce, že již nemám hovořit o negativních bytostech, protože byly právě zcela eliminovány (přeměněny v neškodný svazek energie). Tím Vám, milí čtenáři, mohu sdělit, abyste se již tímto opravdu nezabývali, a měli opravdu jen nejčistší myšlenky.

Nicméně zmínky o nich v „Rozhovorech“ zůstanou navždy, neboť:

„Nesmíš nic  z toho, čili těchto „Rozhovorů“  vyjmout,  neboť  sice  zde  ve Vesmíru  není  nikdo
(negativní - pozn. zpracovatele), ale na přednáškách se o tomto tématu  nezmiňujte, chcete-li se s námi úplně sejít, čili že my tam příště, kde se bude přednášet, přiletíme, ale musíte se jenom zmiňovat o nás.

Tví přátelé z Vesmíru nejen z Aštarovy flotily, ale i z Ptaahovy, to vám dvěma šlo.“


Děkuji vám za toto co jste pro nás udělali, děkuji za tuto ochranu těchto mnoha lidí českých, mám vás všechny moc rád.
                                                   Ivo.


142.  Sdělení.                                                                                                 4.12.1997.   
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

Na základě informace od mých přátel z Vesmíru a ověřené od Milušky Drskové tyto „Rozhovory“ již přečetlo k 29.11.1997  0,75 % populace zemí českých, tj. cca 75 000 lidí !!!  

Tyto „Rozhovory“ se nejlépe a nejrychleji šíří cestou jednostránkového kopírování
(nikoliv oboustranného), a to z knihoven a od lidí, kteří je dostali jako první. Další cestou je Internet. Nefigurují zde peníze, a proto to tak rychle letí mezi lidmi.

Kniha z Vlastivědného muzea v Olomouci je k dispozici teprve od prosince 1997
(kopíruje se obtížněji, a má menší písmena, formát A4).

To dokazuje velký úspěch těchto „Rozhovorů“, a také to, že ne všichni lidé myslí jen na sebe, ale myslí i na druhé, a to je ten hlavní úspěch (viz motto na obálce knihy). 

Tyto „Rozhovory“ jsou majetkem všech mírumilovných lidí této planety Země, našich přátel z Vesmíru a Stvořitele našeho. 



                                                                                              S láskou 
                                                                                                                      Ivo Benda.


143.  Sdělení 23.                  (Přijal Ivo Benda).              5.12.1997       15:25-16:15 hodin.  
                                                                                            Místo: Vlak Kolín - Choceň.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Mám pro tebe tyto nové zprávy. Právě tyto „Rozhovory“ čte již 120 000 lidí, tedy více než 1 % populace zemí českých, a to je takový úspěch, že se nám, ani tobě, o tom původně nezdálo. Máme tě za to všichni tolik rádi, milý Ivo, že se opravdu těšíme, až ti to budeme moci vynahradit. Tyto „Rozhovory mají výbornou schopnost zatáhnout čtenáře do četby a to takto, že se čtenář dozvídá nové věci a o to dychtivěji to čte. Je to tím, že tyto informace zde byly nepřístupné širší veřejnosti, a tak se těším, jak si to přečte většina populace.

Mám pro tebe další sdělení, a to že naše flotila má nyní nové informace o působení všech pozemšťanů na naše mimozemské lidi a hlavně planety, a toto působení dosahuje vrcholu ve množství hrubých vibrací, což je právě v tomto období. Mnohem lepší hodnoty jsou v létě, což je dáno také tím, že lidé mají blíže do přírody, a ta je takto pozitivně ovlivňuje. Máme také přehled o tom, jak se lidé planety Země stávají čistší, a to ti, kteří jdou cestou duchovního rozvoje, a ne cestou materiálních výhod. Také ti mohu sdělit, že všichni tito lidé mají zabezpečen postup do vyšší dimenze pokud takto vytrvají, a neobrátí se na opačnou cestu. Máme takový přehled o lidech negativních, kteří zatím neznají nic jiného než peníze, úspěch a kariéru. Je to taková skupina lidí, kteří jsou na tom duchovně opravdu zle a kteří mají představu jen materiální, a jejich „postup“ závisí na tom, o kolik energie okradou jiné lidi. To už tak bývá, že tito takto existují, je to i na jiných obdobných planetách, a jsou to lidé skutečně negativně zaměřeni, které ovšem nečeká nic dobrého už v tomto životě. Je to ta nemoc, která dovede pěkně potrápit  a při ní může tento člověk pochopit také jiné hodnoty nežli materiální. Je to taková příležitost. Pokud pochopí, nemoc odejde a sám pak žije jiným způsobem při zvyšování duchovní úrovně. Pokud nepochopí, nemoc se stupňuje a nastává smrt jeho stávajícího těla. Při obdržení nového těla se zrodí na nízce vyvinuté planetě jinde ve Vesmíru a musí opakovat ty životní vzory, které již jednou či několikrát prožil. Tak to je a bude. 

Tak vidíš, milý Ivo, vše má jistý řád, a vše je takto zaznamenáno, a ovlivňuje se navzájem.

Vidím, že něco neseš i do toho Šumperka, no oni to tam také potřebují, a tak to bude opravdu užitečné. 

U toho Hladíka jsme viděli, jak jsi zklamán, no svoji práci jsi si odvedl dobře, a tak všichni lidi, kteří tam byli, dostali tuto informaci o těchto „Rozhovorech“ a o tom, jak se stát kontaktérem. To opravdu většina netušila, že to může každý, a tak se překvapeně ptali tebe, milý Ivo, a tys jim to pěkně vysvětlil. Náboženství tam nepatří, ale čisté srdce a láskyplné myšlenky. 

Také jsem sledoval toho H., jak jste se spolu bavili, no on opravdu spálil a pálí mnoho válečných knih tak, jak se o tom dozvěděl od tebe. A to, že to špatně hořelo, je důkazem, že tam byla naakumulována negativní energie za mnoho let. Podle zákona, že stejné přitahuje stejné, se do těchto knih časem akumulovala negativní energie, a to se tak nashromáždila, že pak bránila hoření v tom rozpáleném kotli. Je to taková energie, která znemožňuje hoření za přístupu kyslíku, čili kyslík nemá přístup k hořícímu papíru. Je to takový proces, který lze přirovnat k hoření svíčky v beztížném stavu, což znáš z vašich kosmických stanic, kde to bylo zkoušeno, neboť zde není tíže, čili není konvekce ohřátí části vzduchu. U negativní knihy je to obdobné, jen efekt absence tíže je vyvolán touto negativní energií.

To ti to takto sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já Karné, velitel Velké vesmírné flotily z Andromedy. I já tě upřímně zdravím, přeji hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“ a přání všeho dobrého je zasláno od všech členů této flotily. 

Máme nyní plno práce s těmi lidmi, vše je pečlivě sledováno a je připraveno pro případ této katastrofy, která vám bezprostředně hrozí. Je to tak, že nyní vrcholí hrubé vibrace, a ty mohou zapříčinit tuto katastrofu planety Země, neboť si to nenechá líbit, toto bahno, co produkují lidé na této planetě Zemi. 

O to více si vážíme tebe milý Ivo, jak se snažíš a s těmi „Rozhovory“, jak se ohromně šíří, to je tvoje zásluha, milý Ivo. Kontaktérů je zde několik, ale nikomu se nepodařilo to, co tobě, a proto tě tak miluji. Je to velká změna v mysli lidí, protože ti, co si to již přečetli, mění své chování a smýšlení, a tím produkují více jemné vibrace. Zároveň tím ovlivňují i druhé lidi, neboť se jedná o tzv. morfogenetické pole, informační pole, tedy pole s určitými parametry informací. Tyto informace fungují tvořivým způsobem, čili podle množství se toto pole zintenzivňuje, což je právě měřeno, a zde v českých zemí dosahuje nyní nejvyšších hodnot na celé planetě Zemi. Je to tak, dochází k indukci, čili spojování těchto zdrojů tohoto pole, čili ti lidé, kteří tak myslí, jsou posilováni myšlenkami jiných lidí se stejným smýšlením. Je to živé pole a funguje opravdu zajímavě. Až se spolu setkáme, ukáži ti jej názorně na obrazovce, kde uvidíš, jak se mění v čase a jaký vliv mají právě tyto „Rozhovory“ v období podzimu roku 1997 zde v českých zemích. Je dokladem tvé úspěšné práce, totiž efektivní způsob rozšíření této informace po celé této malé zemi. Je to tak, milý Ivo, stává se to, co bylo již dávno předpovězeno, že tato země česká, v historii vždy využívaná jinými mocnostmi, se stane tím místem na planetě Zemi, kde se zažehne nové světlo budoucnosti tohoto lidstva. Je to tím, že se zde naakumuloval potenciál lidí, kteří mají duchovní úroveň nejvýše, a mají tím schopnosti zpracovat tyto kosmické informace, které jiným často pletou hlavu. 

Tím dnes končím milý Ivo, přeji ti za všechny členy mé Velké vesmírné flotily z Andromedy hodně úspěchů v práci pro lidi této planety Země.

Karné, velitel Velké vesmírné flotily z Andromedy.“


144.  Sdělení 24.                   (Přijal Ivo Benda).            6.12.1997        12:12-12:28 hodin.  
                                                                                        Místo: Vlak Zábřeh - Tatenice.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Vidím, že jedeš do těch Pardubic, a tak mám pro tebe tato sdělení. 

Můžeš říci lidem, že tam budeme také, a to členové mé flotily, Karného flotily, Ptaahovy flotily a dalších, a že upřímně zdravíme všechny tyto lidi, kteří se sem sjeli z této malé země české. Chci všem lidem sdělit, že vás všechny milujeme a budeme milovat, a že se chceme sejít co nejdříve osobně. Máme takové přání, že se postavíme odcloněni na toto pódium vedle tebe a Milušky, abychom všem umožnili nás vidět svýma očima a slyšet svýma ušima. Po tomto tak toužíme, že opravdu chceme právě toto. Dále všem chci sdělit, že se opravdu těšíme na ty vaše pocity, až nás poprvé uvidíte, to je takový stav duše a mysli, ke kterému se nedá nic přirovnat, a tak se to takto stane. 

To je ode mne zatím vše. 

Za všechny členy mé Velké vesmírné flotily ti to předal sám Aštar.“


„A nyní se připojuji já Karné, velitel Vesmírné flotily z Andromedy. Máme vás opravdu tolik rádi, a to všechny. Vy, kteří jste se sem sešli do tohoto sálu, všichni na našich lodích vám posílají proudy lásky, aby i vy na této planetě Zemi jste se pozvedli na vyšší - kosmickou úroveň bytí a tím se připojili k nám, naší Kosmické konfederaci planet. Jste od tohoto kroku jen krůček, a záleží jen na vás, kdy se takto stane. Milujeme vás a přejeme vám všem hodně lásky a porozumění. Jsme tady nad vámi v našich lodích a všechny vás dobře vidíme očima těch, kteří vám toto sdělení dávají. Dávají vám ho všem z lásky a z touhy, abychom se mohli co nejdříve setkat a dále se setkávat, a to bez jakékoliv rezervace, bez jakýchkoliv nečistých úmyslů. 

To vám všem, milí lidé zde v sále, předává Karné za všechny členy mé Vesmírné flotily z Andromedy.“

Toto sdělení jsem pak přečetl s láskou asi stovce lidí na setkání vegetariánů v Pardubicích stejného dne o šest hodin později.

Děkuji vám, milí přátelé z Vesmíru, za tuto péči a lásku k nám, a to za všechny tyto lidi na tomto setkání.
                        Ivo.


145.  Sdělení 25.                    (Přijal Ivo Benda).            14.12.1997     14:57-15:38 hodin.  
                                                                          Místo: Vlak Hoštejn - za Ústí nad Orlicí.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Mám dnes pro tebe tyto nové zprávy. 

Dnes se staly tyto události ve vaší zemi české skutečností, řídící síla je odstavena a nyní nastupuje období, které můžeme označit obdobím zásadních změn. Mám na mysli tyto věci, které se dějí jak u vás, tak i zde ve Vesmíru. Je to především působení věku Vodnáře, tedy věku, kdy na vaši planetu Zemi budou stále více dopadat paprsky Centrálního slunce této Galaxie, a tím budou zásadně ovlivňovat celé dění na planetě Zemi. Je to tím, že tato Sluneční soustava bude v období Vodnáře protínat svým pohybem (kolem středu Galaxie, 1 oběh trvá 225 miliónu let - pozn. zpracovatele) rovinu Galaxie, která má právě tolik těchto paprsků, které významně ovlivní vše na planetě Zemi. Tato rovina má tu vlastnost, že se každá planeta jí procházející duchovně povznese na nový stupeň, a to tím, že v této rovině je tolik světla - informací, kolik není nikde jinde. Je to tak, milý Ivo, věk Vodnáře je pro všechny naprosto rozhodující a má rozhodující vliv pro váš postup do vyšší úrovně bytí. Frekvence (vibrace) vašich těl se budou muset výrazně zvýšit, a ten, kdo to nezvládne, nastoupí u něj tato nemoc, a neumožní mu žít v dalším období. Proto, milý Ivo, je tak důležitý tento duchovní růst, tj. zvýšení si vibrace vlastního těla. 

Ty k tomu přispíváš zásadním způsobem, přidávají se další, že díky těmto „Rozhovorům“ se tak děje u desetitisíců lidí v celých zemích českých. Mají to jak vzdělaní lidé, tak lidé bez vzdělání, a každému tyto „Rozhovory“ něco daly. Je to jako informační lavina, která se zde šíří, a je to tak, že se to stane stále více známější skutečností, tyto „Rozhovory“ mezi lidmi, že s nimi již nebude možné manipulovat jako dosud, a tím se budou cítit tak bezpečně, jako nikdy dříve. Naše flotily zde operují neustále, a všechny na Zemi vás milujeme a budeme milovat. A ty milý Ivo, ty se drž, je to opravdu na spadnutí, i ta televize si dá říct, a bude konečně pravdivě informovat lidi těchto zemí českých. Mají v tom hlavy, to je pravda, ale protože je to na spadnutí, musí se přece jen rozhodnout, jinak budou ve vleku, což by měli opravdu nepříjemné. Není třeba toto zadržovat, ale dát to mezi lidi, a to ihned, neboť my lidé ve Vesmíru tolik toužíme po tom, abychom se s vámi setkávali, a abyste se připojili do naší Kosmické konfederace planet, která zahrnuje milióny civilizací ve Vesmíru na různých stupních vývoje, nicméně všichni lidé pracují pro Stvořitele našeho, a jsou to opravdu lidé ze všech koutů Vesmíru. Náš Vesmír je tak bohatý a ohromný, že žádná vaše představa nezahrne ani zlomek této skutečnosti. Je to tím, že váš potenciál schopností je značně zredukován v zájmu vašeho stupně vývoje, aby se tento nezastavil a stále pokračoval dále. 

Máme tě, milý Ivo, tak rádi, co jsi pro lidi této země české a pro Stvořitele našeho udělal, že uvidíš, co se bude nyní dít. Jsou to především tyto návštěvy, které proběhnou v nejbližším období a které se zaměří na ty z vás, kteří takto pracovali až dosud  a byli pevní jako skála.
Je to tak, že se lidé budou moci brzy setkat s námi při různých příležitostech, aby si uvědomili, že tento věk Vodnáře je skutečný  a má tyto rozhodující vlastnosti. 

To ti to takto předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já Karné, velitel Vesmírné flotily z Andromedy.

Je to jako sen, tato země česká, ale nyní jsou tyto změny již dobře vidět milý Ivo, co jsi způsobil s Miluškou, ale hlavně nyní ty, takto to dát mezi lidi, a nic za to nechtít. To je obdivuhodné mezi vámi lidmi, takto pracovat a mít takovýto výsledek. Naše přístroje zaznamenaly navýšení vibrací teď v tomto obtížném období, kdy lidé chodí minimálně do přírody a jsou tak materiálně zaměřeni. Je to tím, jak se šíří tyto „Rozhovory“ a jak jsou dále šířeny dalšími lidmi. Máme tě, Ivo milý, tolik rádi, že tě nyní zahrnujeme takovým proudem lásky, abys byl takto vyrovnaný, a sám jsi se posunul k vyšším vibracím svého těla. Je to tak, že se stále snažíš pracovat pro lidi této země české a celé planety Země, a tak tě v tom budeme i nadále podporovat. 

Jsou to tyto „Rozhovory“, které nyní zvyšují vibraci tisíců lidí, a to proto, že jsi, milý Ivo, dokázal toto zprostředkovat a předat takovému množství lidí. My nyní sledujeme všechny změny, a tak se budeme těšit na to, až počet informovaných lidí překročí 1 milión, neboť to bude zase nová kvalita v těchto vibracích. Je to tak, že se lidé zamýšlí nad svým jednáním a jsou tak vtaženi do tohoto obrazu, že si již neumí představit starý pohled na svět kolem sebe, a to je to hlavní. Je to jako lavina, která se šíří velmi rychle, a je to skutečně dílo, tento pohyb informací. Naši výzkumníci stále zaznamenávají nové čtenáře, a tak to je a bude. 

Za všechny ti to takto předal Karné, velitel Vesmírné flotily z Andromedy.“


146.  Část sdělení 26.               (Přijal Ivo Benda).              16.12.1997     6:57-7:15 hodin.  
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Vidím, že jsi usedl za stůl a máš chvíli času, tak můžeme spolu takto si povídat.

Nyní ti mohu sdělit tyto nové zprávy. Máme v současné době zaznamenána maxima hrubých vibrací planety Země za celou její historii, a je to tak, že lidé se poddávají působení materiálních potřeb, a to takto, že jsou stále ve vleku této materiálně založené společnosti a tím jsou zasahovány další oblasti Vesmíru, a to nelze takto dopustit. 

Je to tak, milý Ivo, že se lidé zde v českých zemích začínají obracet v této životní filozofii, a jsou tak přece jen jiní než jinde na této planetě Zemi. Velmi jim k tomu pomáhají tyto naše „Rozhovory“, neboť tam nalézají to, co jinde hledají těžce, tedy odpovědi na to, kam tato společnost spěje, a co je třeba dělat, aby přežili toto obtížné období. Je to tak, že se lidé spojují do malých skupin a že se snaží společně řešit tyto své problémy, a tak se zároveň dozví, jak je účelné se takto společně scházet, neboť mnoho problémů má společné kořeny, a to lidské ego a materiálně založená společnost. Je to tak, milý Ivo, vidím, že i v Mladé Boleslavi se snažíš vytvořit takovou skupinu lidí, kteří by byli zárodkem budoucího změněného způsobu života, a tak se navzájem podporovali radou a myšlenkou, které tolik potřebujete, když se vám něco nedaří, anebo když se dostanete do nesnází. Mám tě, Ivo, moc rád, že se takto snažíš a že i nadále pracuješ pro blaho lidu této země české i celé planety Země. 

To ti to takto sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


147.  Sdělení 27.                       (Přijal Ivo Benda).              18.12.1997    7:05-7:25 hodin.  
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Vidím že jsi usedl za stůl a rád bys ode mne slyšel názory na tyto informace, které jsi včera probíral.

Mám pro tebe takové vysvětlení těchto tvých záležitostí, jsou to věci široce brané tebou, ale není třeba se tím takto zabývat. Mám pro tebe sdělení, že ten Hladík je opravdu černý, a to takto, že se ho podařilo získat těmto negativním silám, dříve takový nebyl, a co se týče toho Pavlíka, ten je také pod takovým vlivem negativních sil, že sám se nerozhodne správně, a v tom je ta důležitost síly vlastního vědomí a citu pro Pravdu a to, co je správné, je to jako když člověk je pod palbou proudu negativních myšlenek, a on to není schopen rozpoznat, a je tak tímto ovlivňován. Pokud to člověk pozná a lze to právě těmito podmínkami kontaktu, které má splněny, tak potom je schopen sám se bránit těmto silám temna - resp. jejich negativnímu myšlenkovému působení. 

Máme tě, milý Ivo, tak rádi, že ty se velmi dobře bráníš těmto vlivům, a je to dáno právě tvojí čistotou a správnou životosprávou, kterou se snažíš dodržovat. Proto je tak důležité, abys zachoval tyto podmínky kontaktu, jinak bys  byl úplně jinde.

Mám pro tebe také odpověď pro Hanu, ano, ona je pod vlivem Sil temna, a to takto, že se sice snaží s tebou takto jít, ale je to obtížné, protože ona byla dříve vedena jinak než ty, a proto má nyní tolik problémů, ale záleží na ní, jak se s tím vypořádá, ty jí v tom pomáháš, a tak se musí snažit. Aby si získala tuto čistotu těla, tyto vyšší vibrace, ale k tomu musí přispět vlastními myšlenkami, to nelze dodat zvenčí, my ji v tom můžeme podporovat, ale nic víc.

Nyní ti chci sdělit, že jsi právě tyto „Rozhovory“ rozmnožil pro takové množství lidí v této zemi české, že k dnešnímu dni si je přečetlo již 230 000 lidí, a to takto, že se to množí naprosto samo a nekontrolovaně, takže naprostá svoboda informací. Máme tě, Ivo milý, za toto tolik rádi, že si to ani neumíš představit. Lidé se opravdu zamýšlí nad svým chováním a jednáním, a to je to nejdůležitější, další věcí je to vědomí, že tu nejsou sami ve Vesmíru, ale že jsou pod dohledem mnoha civilizací, a tak se je třeba podle toho chovat.

Mám pro tebe ještě toto sdělení, a to že ten Havel je nyní dobře vyškolen, bude si to číst znovu, ale nyní obdržel aktualizované „Rozhovory“, a tak vidí, že není sám v této nelehké situaci, ale chápe stále víc, že hodně záleží na něm samotném, a tak to je správné.

Milý Ivo, to je ode mne vše, za všechny členy Aštarovy flotily tě zdraví sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

Milý Aštare, děkuji ti mnohokrát za tato sdělení, která mi a dalším lidem těchto zemí českých a celé planety Země otvírají oči a srdce, neboť všechna tato sdělení mají na mne zásadní vliv, a vidím, jak se mám chovat a jednat, abych dosáhl toho, čeho chci, tedy informovat všechny mírumilovné lidi planety Země o Pravdě, o skutečnosti, kterou nám Síly temna zamlžovaly a překrucovaly 300 000 let, a snaží se o to ještě nyní. Podle mého názoru již dnes mnoho šancí nemají, neboť lidé této planety Země právě vstupují do věku Vodnáře, věku Světla, věku informací  a nebude možné již toto nadále zadržovat.
                                                                                                                    S láskou Ivo. 


148.  Sdělení 28.               (Přijal Ivo Benda).           19.12.1997           15:25-16:05 hodin.  
                                                                                           Místo: Vlak Kolín-Pardubice.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Vidím, že máš cestu do toho Šumperka, a tak ti mohu sdělit nové zprávy.

Právě skončila jedna etapa vývoje v těchto českých zemích a to etapa poznání materiálních vztahů, a nastupuje nová etapa, etapa poznání duchovních vztahů. Je to pro tento lid výzva, neboť dosavadní etapa vám neumožňovala postoupit v duchovní oblasti výše, proto se děly určité posuny vědomí, vyvolané takovým poznáním, že není stále vše tak, jak je vám to předkládáno těmito řídícími silami. Je to tak, že lidé pochopili, že se musí k Pravdě a poznání skutečnosti dopracovat sami, svým duchovním učením a nikoliv těmito údaji, které jsou vám předávány vašimi řídícími silami. Je to tak, že člověk sám si hledá svého ducha, a když ho najde, má na něj spoustu otázek, on je vyslyší, a může odpovídat po splnění určitých podmínek komunikace, které již znáš, milý Ivo. Tyto podmínky jsou zatím základní příčinou, proč lidé nemohou takto ihned komunikovat.

Máme na to takový názor, že tito lidé hledají Pravdu, a zjišťují, že rozhodně musí hledat u sebe, u své osoby a bytosti, která je skrytá pod chybným jednáním, špatnou životosprávou, celkovým přístupem k životu jako takovému. Ti, kteří jsou v poloze, kdy myslí jen na sebe, se této Pravdy nemohou dobrat, je tomu tak proto, že přes své ego nejsou schopni vidět to ostatní, neboli jak říká vaše přísloví „přes jeden strom nevidí les“.

Teprve tehdy, až se člověk zamyslí nad tím, že v této realitě je množství bytostí a stvoření, která patří Stvořiteli našemu, pak zjistí to, co dosud nikoli, a to, že všechna stvoření podléhají jistým zákonům, jsou to Kosmické zákony, a on žije v realitě tak, že je různou měrou porušuje, podle uvědomění si této skutečnosti se pak snaží lepším chováním respektovat, a žít ve větším souladu s těmito Kosmickými zákony než dříve. Je to takový proces, že se člověk stále učí svými chybami nebo chybami druhých, a je to stále takto dokola po mnoho životů. Lidé si chtějí žít lépe, ale nejsou si jisti svojí vlastní vizí. Proto člověk chce komunikovat a hledat u sebe, u svého ducha a u jiných duchů, aby se dozvěděl více. 

Milý Ivo, je to takto dáno v našich „Rozhovorech“, stačí, aby se každý začetl do našich sdělení, a tak přispěl k tomuto poznání. Díky tobě milý Ivo nyní desetitisíce lidí zemí českých má možnost se takto vzdělávat a získávat zcela jiný obraz o světě, který ho obklopuje i o sobě samém. Tito lidé jsou vděčni za toto Světlo, tyto informace, protože jinde to takto není napsáno ani sdělováno. To je právě tato tvoje role, kterou jsi tak skvěle zvládl, a v rámci takových možností jaké máš, jsi dokázal nemožné. Za to tě takto miluji milý Ivo a přeji ti hodně pohody a klidu v tvém dalším žití. 

To ti takto předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Karné, velitel Vesmírné flotily z Andromedy. Je to tak, milý Ivo, letí to jako blesk, a i když právě v té Mladé Boleslavi to odmítli v té knihovně, stejně se to tam dostane. Tyto naše výtisky jsou takovým informačním zdrojem, že lidé si je chtějí ihned ofotit, a to se takto děje. Máme takovou radost, milý Ivo, že jsi to v tak krátkém čase dostal mezi lidi, že pak uvidíš, jak se ti odměníme. Máme nyní takovou práci, že stále monitorujeme tuto planetu Zemi a snažíme se to dělat tak, jak to děláme jinde na jiných planetách při této situaci, a to stále neúnavně tisíce našich lidí na našich lodích, aby lidé na planetě Zemi byli skutečně pod dohledem a v případě nutnosti byla část lidí zabezpečena v tomto životě, a to už víš, kterých by se to týkalo.

Lidé jsou ve shonu před těmi vašimi vánocemi a je to docela zbytečný shon, neboť stejně je to duchovní svátek a shon tomu nijak nepřispěje. 

Přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“ a to je k tomuto ode mne vše.

Upřímně tě zdraví Karné, velitel Vesmírné flotily z Andromedy.“


Děkuji vám, milý Aštare a Karné, za tuto lásku a obětavost, kterou věnujete lidem těchto zemí českých a celé planetě Zemi.
                                               S láskou Ivo.




149.  Sdělení.                     (Přijala Miloslava Drsková).                                      22.12.1997.   
                                                                                                                  Místo: Praha.

Nyní ti to píši ručně, ještě tu něco mám z roku 1995, ale i tohle sdělení, co jsem dnes převzala. Víš, mně to zde nesedí to bydlení, sice tady ti mí přátelé jsou velice hodní, to víš, zaskočilo mě to, jak se ke mně chovají tak nádherně, jak se starají, ale já radši někde stranou na venkově, tak zatím tu budu, ale musím hledat dál něco opravdu v přírodě. Já mám k tomu tak pádný důvod, ale to si nechám pro sebe, to musím, ale je to třeba, musím být na venkově. A nyní to starší sdělení:

                                                                                                                     Léto, 1997.

„Ale jak jsi chodila tím městem, měla jsi pocity opačného rázu, to jest, že se ti zde zdálo vše zastaralé, a ona je to Pravda. Jen v přírodě je ti líp, viď ? Ta je stále pěkná, nová, stále
objevuješ půvab něčeho, neboť jen v tomto všem Stvoření objevíš jen tu pravou krásu, třeba v květině, protože se střídá roční období, a toto je stále vzácný pohled, ale vše, co je uděláno člověkem, za čas to ztratí cenu, leda obraz ne, jinak vše bereme jen tak, že to potřebujeme , ale jinak si vážíme živé přírody hodně, i Vesmír je sám neskonale krásný. Proto na tebe z těchto chrámů čiší jen chlad, viď, ale příroda, ta je sama o sobě tak krásná, tam se modlí, jinde ne. 

                                                                                                                           Ptaah.“

Poznámka: to jak jsem byla v Praze a zašla tenkráte také do chrámu svatého Víta, tak jsem to takto pociťovala, to opravdu nemá cenu.


150. 	 Sdělení.                         (Přijala Miloslava Drsková).                                  21.12.1997.
                                                                                                                  Místo: Praha.

„Tento záznam je zastaralého data, ale vy lidé jste se stejně nepoučili, a stále se staráte více o tyto stavby, ale v přírodě samé máte takový nepořádek, to je třeba si uvědomit. A ta vaše města, hlavně vámi řečeno Praha, jak to tu vypadá, počmárané zdi, a ten nepořádek, toho si všímejte a ne jenom se dohadovat, takto my nikdy nežijeme a jsme tuze moc rádi, že aspoň takto se to může dát lidem na vědomí, my vše vidíme a pozorujeme vás stále, hlavně tady v hlavním  městě, v té Praze si to tu plně uvědomte, co je třeba, a ne takto stále se jenom dohadovat. 

Za všechny naše výzkumníky velitel vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“


„Já se také připojuji k našemu příteli, veliteli vesmírné flotily z Plejád, Ptaahovy, já Aštar, že je třeba tohle vše si všímati, že tohle hlavní město vámi řečeno Praha, ale hlavně i jiná města jsou v takovém nepořádku, ale hlavně lidé, jak někteří začali v poslední době strádati, toho si všímejte, a uveďte si to zde do pořádku, včetně zařízení, to jest školy a podobně, to se u nás nejen na planetách, ale i v samotném vesmírném prostoru, to tím myslím naši stanici Share, že tu máme vysoké školy, tak byste to nazvali vy, lidé, na této planetě Zemi. To jsem přebíral já, za naše bratry a i některé sestry, já Aštar.“


A tohle, milý Ivo, je můj dojem
mého pobytu v Praze:
Výhled žádný,
jen šedivé zdi domů
a ten hluk,
to není pro mě drazí přátelé z Vesmíru
a i na Zemi.

Jen tohle je třeba:
Okolo domů krásné zahrady,
plné nejen květin, 
ale i plné krásných stromů,
cesty, kde jen chodí lidé,
no prostě jen krásná zeleň,
ta jen patří tam, kde bydlí lidé,
aby měli jen výhled na to nejkrásnější,
a to je příroda sama.

Takto žijí mí, čili naši přátelé z Vesmíru, že příroda, to víš, že je jim nade vše, a na planetách, odkud pocházejí, tomu tak tam je. Tolik je miluji, tak to jsou krásní ušlechtilí lidé, a ještě jak jsem poznala Karného, jak on ke mně hovoří.

„Ano, jsem to já sám Karné, i ty, sestro naše milá, se snažíš s námi takto spojovat, že stále vysíláš k nám taková slova i tu hudbu, to vše jsme si přebrali. 
                                                                                     Karné.“

A to je teda vše, Ivo milý, co ti v této chvíli mohu napsat, ale tady Milan mi pomáhá co může sehnat něco mimo Prahu.

                                             S láskou  Miluše Drsková.


151.  Sdělení.                         (Přijala Miloslava Drsková).                                  21.12.1997.
                                                                                                                  Místo: Praha.

      V soustředění.

Jak já se těším na chvíli,
když mám čas ven jít.
Sednout si do přírody,
a tam si snít.

Tam trávím volné chvíle,
v rozhovoru se svým Bohem.
Rozmlouvám i s těmi,
co tu stále přelétají,
s vesmírnými loděmi.

Jak ráda poslouchám,
ta milá slova,
jimi tolikrát pronesená.
Tak oni stále žijí,
hrubé slovo nepoznají.


    Od mých přátel z Vesmíru.

„To není jako u vás na Zemi,
že si lidé stále
mezi sebou nadávají.
To je u nás velké provinění,
Kdybychom se takto chovali.

A tak to napiš ostatním lidem,
ať mají rádi tu svou Zem.
Ať se mezi sebou chovají tak,
jak to píšou Boží zákony.


Víš, to jsem ti posílal já,
                                 Háting.“



152.  Šíření lásky z Havířova.             (Přijala Věra Burgetová).                    28.-30.12.1997. 
                                                                                                  Místo: Havířov - Suchá.

Ve dnech 28.-30.12.1997 přijelo na výzvu Stvořitele našeho a našich přátel z Vesmíru 10 členů skupiny Havířov-Suchá, kteří pracovali na očištění planety Země od nedobrých mimozemských civilizací, a následně také na eliminaci hrubých vibrací planety Země. Věk členů této skupiny je v rozpětí od 8 do 50 let.

Na tento a další úkoly (šíření „Rozhovorů“ aj.) se tito lidé včetně mne připravovali několik předešlých životů, neboť právě toto jsou ty nejobtížnější úkoly. 

Protože nemůžeme podrobně informovat o celém průběhu této aktivity, uvedu zde jen některá (popř. částečná) sdělení. Nebudu zde uvádět sdělení od Stvořitele, neboť tato kniha je o komunikaci lidí z planety Země s Vesmírnýmí lidmi (s pevnými těly, poloduchovními a duchovními těly).

Takových skupin pracovalo na konci roku na planetě Zemi více, ale nemáme o nich informace.

Po odstranění vzájemných karmických vazeb sahajících až do doby posledního zničení Atlantidy (před 10 400 lety), po očištění těl od parazitních duchů a jiných hrubých vibrací, se skupina spojila a začala vysílat mohutný proud lásky, který byl dále usměrňován, vířen a umocňován flotilami našich přátel z Vesmíru. Nad námi se nacházelo tisíce lodí Velké Aštarovy vesmírné flotily, Ptaahovy Vesmírné flotily z Plejád, Karného flotily z Andromedy a dalších flotil, které mohli svým mentálním zrakem vidět 4 členové naší skupiny, když vyšli ven a podívali se na oblohu. 

V místnosti, kde jsme se nacházeli, bylo kromě nás také 10 dalších bytostí, které jsme cítili když se nás dotýkali a hladili (jemné brnění v rameni, na tváři, za uchem, na ruce či noze), čímž nám mimo jiné předávali potřebnou energii pro maximální zvýšení vibrace našeho fyzického těla. Byli to Aštar, Orton, Ptaah, Jamahama a další bytosti. Měli opravdu dobrou a veselou náladu, všichni jsme se na tento okamžik velice těšili.

V mém případě došlo poprvé v tomto mém životě k vyrovnání vibrace fyzického těla s vibrací těla duchovního, které mi vždy vibrovalo velmi rychle (maso jsem přestal jíst koncem srpna 1997). Je to tzv. stav fyzického znovuzrození, který nemusí být trvalý, ale záleží na způsobu života (životosprávě).

Další vyšší stav vibrace je již takový, že by došlo k zneviditelnění a faktickému přechodu do vyšší dimenze. To je kromě šíření „Rozhovorů“ a informování lidí na Zemi také můj cíl, tedy možnost žít ještě s tímto tělem (čili v tomto životě) ve vyspělé vesmírné civilizaci a  planetě.

Nyní některá sdělení, přijatá Věrou Burgetovou:

Otázka:  Jaké jsou naše další úkoly ?


152.1  Odpověď:            (Přijala Věra Burgetová).         28.12.1997.       23:25-23:35 hodin.

„Můžete se ptát, jsem tady, Aštar.

Mile je tady, je to tvoje práce, ta vám sama dojde, ta práce byla správná, více pro vás nemohu udělat. To je váš úkol. Jen můžeme přihlížet, to víte sami. 

Můžeme tady pobývat již bez obav, je nás tady deset.“


152.2 	 Sdělení.             (Přijala Věra Burgetová).          29.12.1997.       00:00-00:05 hodin.

„Jsem tady, mám tady mnoho přátel, kteří jsou stále s vámi, musíte se naučit vnímat naše energie, je to pro vás důležité, jsou to vaše úkoly, které takto budete přijímat a dále předávat. Pro dnešek vám děkujeme, vaši milí přátelé z Vesmíru.“


------------------------------------------------------------
Nyní 29.12.1997 okolo 22:00 - 23:00 probíhalo naše hlavní působení na planetu Zemi.
------------------------------------------------------------


152.3  Sdělení.             (Přijala Věra Burgetová).         29.12.1997.        23:00-23:15 hodin.

„Mnoho se tu dnes projevilo na vašem tělesném stavu. Vy to vše velice dobře přijímáte a letíte takovým tempem, že snad to není ani možné. Sice jsme měli o vás velice dobré informace, leč skutečnost je k neuvěření. Máme všichni, opravdu všichni z vás velikou radost, takový skok se ještě nikomu nepodařil, víme, že je vás čím dál více, zatím ale vaše skupina vede v tom, co dnes provedla. Děkujeme všem mnohokrát za to, co jste udělali pro vaši krásnou planetu, ta opravdu už potřebovala pomoci, vaše práce se může hodnotit jako zázrak, který jste provedli vy sami. Hodně jste nám ubrali práce na likvidaci hrubých vibrací, aby nedošlo ke katastrofám. Vám se to daří lépe než nám, nás to stojí veliké úsilí, vás už tolik ne, sice vás to taky vyčerpalo, všem to oplatíme jinak. Všem ještě jednou děkujeme, vaši přátelé všichni v čele s Aštarem.“



Otázka:  Co ještě udělat ?

Odpověď:  „Vy víte co chcete vědět, pokračujte.“

Pak jsme všichni s mírnou únavou ale s výborným pocitem v srdci ukončili práci.

Těsně před spaním jsem přijal toto sdělení:


152.4 	 Sdělení 29.               (Přijal Ivo Benda).           30.12.1997.        00:00-00:15 hodin.

     „Milý Ivo,

Upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Máme tě tolik rádi, milý Ivo, za to, co jsi včera a dnes takto vykonal, je to ohromující práce pro nás všechny. Tato skupina vykonala nejvíce práce v tomto roce a jeho závěru, že nyní se tyto hrubé vibrace podstatně změnily a oddálilo se nebezpečí katastrofy. Máme vás všechny takto rádi, že jste s láskou v srdci odvedli tuto práci pro Stvořitele našeho. Je to obrovský informační vír, který jste rozšířili po planetě Zemi, a tak jste dali mnoha lidem nový impuls k dalšímu kroku ve vlastní změně chování a jednání, a tím uspíšení okamžiku vstupu této planety Země do Kosmické konfederace planet. Nyní je k tomu již podstatně blíže a uvidíš, co se bude v příštím roce dít. Děkuji ti a této skupině za toto, a přeji hodně dalších úspěchů v této práci pro lidi a pro Stvořitele našeho.

Zdraví tě Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


153.  Sdělení 30.                 (Přijal Ivo Benda).           1.1.1998.            00:40-01:07 hodin.
                                                                                                             Místo: Šumperk.
                                                                      
     „Milý Ivo,

Upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Jsme stále s tebou, i Orton je tu a jsme ve stálém kontaktu těsně vedle tebe. Jak ti říkala Alenka (má mentální vidění, právě jsem s ní telefonoval - pozn. zpracovatele), hladíme tě po rameni, ruce a po tváři, tak to je, abys věděl, že jsme stále takto s tebou, milý Ivo. 

To, co jste udělali v Havířově, nemá zde na planetě Zemi obdoby, je to taková změna, takové očištění planety Země, že jsme to opravdu neočekávali přes tyto velmi dobré informace o vás. Mám z toho obrovskou radost jako další lidé zde ve Vesmíru na všech flotilách, které se zde nachází. Je to tak, to, co jste dali planetě Zemi, to se vám opravdu zúročeně vrátí, tak to je a bude. Miluji tě, milý Ivo, za to, co jsi až dosud vykonal, ano, je to nedokončená práce z Atlantidy, jak jste na to správně přišli, a tak to je a bude. Budeme v tomto roce 1998 i nadále spolupracovat, a to ještě více než loni, tak to je a bude. Nyní je nad tím domem kde jsi, celá moje obrovská flotila, tisíce lodí, a vytváří mohutný sloup energie, který přivádí z Vesmíru sem, na tuto planetu Zemi. Tyto lodě mají posádky tisíců Vesmírných lidí, kteří tě takto pozdravují, a všichni ti přejeme, aby bylo v tomto roce vše v ještě větší lásce a harmonii než dosud, a že se stane to, že se celá planeta posune do vyšší dimenze, což je takový úkol od Stvořitele našeho, kterého tak milujeme. 


Milý Ivo, máme tě rádi, nyní stojí vedle tebe kromě mě také Ptaah, Jamahama, Karné a dalších 5 bytostí, které tě takto pozdravují a dávají svoji lásku. Všichni takto pracujeme s láskou a pokorou pro Stvořitele našeho, aby vše bylo jak má být. Tento úkol se nám bude dařit jedině s vámi lidmi na Zemi, a zvláště s takovými skupinami, jako je ta vaše z Havířova.

To je ode mne vše zdraví tě Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel této Galaxie (a člen Vysoké rady této Galaxie - pozn. zpracovatele), který tě takto miluje za to, co jsi pro lidi této planety Země udělal, a co bude mít dalekosáhlé důsledky pro pozitivní přechod planety Země do Nového věku. Ty jsi četl moje knihy Poselství lidstvu I,II, (jsou to jedny z nejlepších a nejbohatších knih, jaké jsem kdy četl - pozn. zpracovatele), které říkají opravdu mnoho o této situaci. Máme nyní všichni ve Vysoké radě velkou radost a úctu k tomu, co jsi s Miluškou dokázal udělat. Je to takový průlom, jaký nemá v dějinách této planety Země obdoby. To, jakým tempem se toto šíří je opravdu důkazem, jak lidé potřebují tyto informace ke svému životu a poznání, a jak lidé pozitivně na toto reagují. Všichni z Vysoké rady v Petale ti takto děkují a přejí vše nejlepší v tomto roce a v dalších letech, neboť to bude velmi potřeba pro všechny lidi planety Země. Tyto činy budou zapsány zlatým písmem do kroniky dějin planety Země, a to tak, že každý se bude učit o tomto tvém činu milý Ivo, jak jsi dokázal změnit pole vibrací a duchovní úroveň části lidí zemí českých, a to další uvidíš, co se bude dít. To je tak zásadní, že to mění řadu našich záměrů s touto Zemí, a to k lepšímu, aby se akceptovaly tyto činy, které jsi provedl tím, že jsi dokázal tyto „Rozhovory“ dát mezi takové množství lidí, a to s láskou a úsměvem, bez nakladatelství a reklamy. 

To ti za členy Vysoké rady předal Orton, duchovní ručitel této Galaxie.“

Děkuji vám, drazí členové Vysoké rady v Petale za toto ocenění, které s láskou od vás přijímám, a ujišťuji vás i všechny mírumilovné bytosti celého Vesmíru včetně těch na planetě Zemi, že v tomto hodlám pokračovat do brzké chvíle, kdy mnoho lidí na planetě Zemi zvolí Stvořitele našeho, a kdy se tato překrásná planeta Země zařadí trvale do Kosmické konfederace planet, kdy zde nebude žádných intrik, hladu a válek. O tom jsem pevně přesvědčen, že to bude za účasti všech těchto mírumilovných bytostí velmi brzy.

Skláním k vám svoji úctu a pokoru drazí členové Vysoké rady a posílám vám proudy své lásky.

Děkuji Milušce Drskové za všechny tyto činy a utrpení, které pro toto obětovala  a kterou takto miluji.

Děkuji všem těm lidem, kteří  se spolupodíleli  na efektivním  rozšiřování těchto „Rozhovorů“
v zemích českých.

Tím s láskou a odpovědností myslím na Stvořitele našeho a na všechny mírumilovné bytosti ve Vesmíru.
                         S láskou  Ivo.






154.  Část sdělení 31.              (Přijal Ivo Benda).          2.1.1998.         21:25-22:01 hodin.
                                                                                                             Místo: Šumperk.
                                                                      
     „Milý Ivo,

Jsem právě vedle tebe, poslouchal jsem váš hovor s Alenkou, a mám pro tebe některé odpovědi, které bys rád slyšel.

(Vynechaná soukromá velmi zajímavá část).

Co se týče těch karmických cyklů, ano, mám to také na starosti, a lidé se zrozují vždy v určitém řádu na základě předchozích vibračních stavů, které docílili v předchozích životech. Je to taková zákonitost, že to, co zůstalo nedoceněno a nepochopeno, to je nyní v následujícím životě k možnosti řešení, ale záleží na stvoření samém, zda-li to vyřeší, či nikoli. Máme tě, Ivo, tak rádi, co jsi způsobil s těmi „Rozhovory“, protože ses k  tomuto poznání musel nejprve sám propracovat samostudiem, a pak vlastní pílí jsi to rozšířil mezi lidi, a tak jsi právě na dobré cestě k tomu, aby lidé masově pochopili to, co nebylo za tvého posledního života zde na Zemi, totiž že člověk pochází od Stvořitele a že je jeho součástí, a že to není nějaká národnost či rasa, kterou se liší navzájem, ale jen jeho jedinečnost a jednotlivost, která v celku tvoří jednotu a jedno mohutné energetické centrum, které má svůj smysl a cíl. Tím je práce pro Stvořitele našeho, neboť i buňky v těle člověka mají také pracovat pro jeho uspokojivý vývoj.

(Vynechaná soukromá velmi zajímavá část).

To je nyní zatím vše, upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


A nyní tě zdravím já, Jamahama, biolog-lékař. Ano, jsem zde s tebou také stále a mám na starosti i tebe, tvůj zdravotní stav, ano, je dobrý, hodně se na tomto podepsaly tyto Jeseníky, které jsi tak často navštěvoval, a je to právě velmi dobrý předpoklad 
pro zvyšování vibrace tvého těla. 

Mám tě takto rád, máš můj obrázek z toho Havířova, co ti předala ta děvčata, a tak se můžeš vždy podívat, když budeš chtít. Toto období bude obtížnější než dosud, neboť tvé rozvibrované tělo bude jinak reagovat na okolí - v zaměstnání, to poznáš, a naučíš se s tím žít, jde o zvyk, co s tím máš dělat. Všechny tvé tělesné funkce jsou neustále monitorovány a vše je takto pod naší kontrolou. Mám tě opravdu moc rád, co jsi se pustil do té práce pro lidi, a že jsi našel cíl a svůj úkol. Ano vím, že mi teď posíláš, že mne takto miluješ, ano cítím to, a je to tak výborné, tak to má být.

(Vynechaná soukromá velmi zajímavá část).

To je ode mne zatím vše, upřímně tě zdravím a přeji hodně úspěchů v tvé práci pro lidi.

Biolog-lékař Jamahama.“






155.  Sdělení 32.                (Přijal Ivo Benda).                 3.1.1998.           9:23-9:50 hodin.
                                                                              Místo: Vlak Hoštejn - Česká Třebová.
                                                                      
        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Jsme tu s tebou v tom vlaku a to naproti tebe. Můžeš dát lidem v Pardubicích toto sdělení:

Chci pozdravit všechny lidi na této planetě Zemi a popřát hodně lásky a porozumění v tomto roce 1998, které budete všichni potřebovat. Chci zde poděkovat za nesmírně záslužnou práci zde Ivo Bendovi a Milušce Drskové, kterým se podařilo to, co nikomu jinému doposud, a to předat naše poselství a sdělení na mnoha stranách během 4 měsíců jedné čtvrtině miliónu lidí této země české. To je takový úspěch, jaký nemá na této planetě obdoby. Díky tomu zde v těchto zemích českých se začíná zvyšovat duchovní úroveň lidí takovým tempem a rozsahem, jaký nemá opět na této planetě obdoby. Díky tomu se začíná očišťovat planeta Země od hrubých vibrací a dále je zde tendence dalšího růstu těchto jemných vibrací lidí. Jde o to pochopit, že nejste ve Vesmíru sami a že svým každodenním jednáním a chováním působíte na celý Vesmír, tak to je, a nelze to změnit. 

Co lze změnit, je kvalita tohoto působení, a je to přímo nutnost pro vaše přežití. Nic není důležitějšího, než o tomto informovat lidi, jednoduché i vzdělané, aby měl každý možnost uvážit své jednání a chování. To další je již na něm samém, je to jeho svobodná vůle. 

Dále chci sdělit všem lidem této planety Země, že vás všichni mírumilovní lidé ve Vesmíru milujeme a budeme milovat, a to takto, jak to cítíte z tohoto sdělení. Chci vás ujistit, že ti lidé, kteří se obrátí na cestu ke Stvořiteli našemu ve svém každodenním jednání a chování, mají od Vesmírných lidí skutečnou pomoc a podporu, to si buďte jisti. Každý člověk na planetě Zemi je pod naším dohledem, a tedy Stvořitele našeho, pro kterého s láskou pracujeme, a to tak bylo, je a bude. Máme zde mnoho práce, ale tuto práci děláme s láskou a porozuměním ke každému člověku na Zemi. To tak je a bude. 

Současně chci všechny lidi, kteří jsou dosud zdrojem negativních myšlenek a činů ujistit, že každý tento impuls se mu zapisuje do jeho duchovního těla a odpovídajícím způsobem se mu projeví v lepším případě nepříjemnou nemocí, v horším případě ukončením tohoto života a nastoupení nového, ale v podstatně horších podmínkách. Nemoc je ideální příležitostí člověka, aby se nad sebou důkladně zamyslel, zpytoval své svědomí a hledal chyby, kterých se dopustil ať v tomto, či předešlém životě. Tak to je a bude. 

Zároveň vám chci sdělit, že v případě katastrofy, ke které jste se přiblížili velmi blízko, je zde v plné permanenci Karného flotila, která je ihned připravena zachránit ty lidi, kteří se řídili a řídí svým Stvořitelem a kterým je láska a porozumění bližší nežli majetek, peníze a kariéra postavená na těchto atributech. 

Každý jednotlivec je průběžně snímán našimi přístroji, takže jsou nám známy ve kterýkoliv okamžik vibrace a další parametry jeho duchovního a fyzického těla. 

Tím toto sdělení končím, na závěr vám chci sdělit toto, važte si těchto lidí, které jsem jmenoval výše, kteří udělali mnoho pro záchranu lidstva a pro duchovní posun na cestě ke Stvořiteli našemu.

To je ode mne vše, zdraví vás sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily 10 miliónů lodí a vesmírné stanice Share.“

Toto sdělení bylo 3.1.1998 s láskou přečteno na setkání vegetariánů v Pardubicích celkem cca 200 lidem. Děkuji ti Aštare za toto sdělení, které opět řadě lidí ukáže, jak se mohou dobrat k Pravdě.
                                                                                                                     Ivo.

156. 	 Sdělení.          (Nový mladý kontaktér David).           4.1.1998.      00:20-00:30 hodin.
                                                                                                          Místo: Český Brod.

„Vítáme tě bratře.

Jsme rádi, že ses s námi takto spojil a věř, že v budoucnu bude možný i jiný kontakt, po kterém tak vroucně toužíš. Jsme tu teď nad vaší Zemí a sledujeme stále, co tam u vás dole děláte. Sledovali jsme dnes vaše setkání v Pardubicích  a byli jsme velice potěšeni, že plno lidí a zvláště mladých má o nás takový zájem. Víme také, že zásluhou pana Bendy a Milušky a jejich knížky se o nás dozví mnohem více lidí, než je to teď .

Je velmi potřeba, aby se lidé v této důležité době dozvěděli Pravdu a ne jen slepě chodili za falešným vůdcem. Ano, mluvím teď o panu Prokešovi a jeho spolupracovnících, i když oni jdou svou cestou a snaží se lidem pomoci, jejich úsilí bude marné, nezačnou-li také oni sami hledat, a teprve až se přestanou domnívat, že oni již vše ví a mohou takto kázat. Neboť na této vaší Zemi nejsou lidé, kteří by mohli přímo se Stvořitelem, s naším Otcem takto promlouvat. Jak víš, i my máme vysoké duchovní učitele, Radu devíti, kteří již toto umí a mohou, ti jsou však daleko před námi, a před vámi ještě více. Proto ale nezavrhuj pana Prokeše a jeho přátele, kteří sklouzli z cesty poznání, ale pomoz jim slovem, a pokuste se jim ukázat tu pravou cestu, po které již mnoho lidí jde, a nemusí mít různé zákazy jíst maso a podobně, ale jsou to ti lidé, jak jsi dnes poznal Milušku, kteří nás milují a kteří projevují opravdovou a čistou lásku nejen k nám, ale hlavně do svého okolí, kde je teď velice zapotřebí.

Tolik pro dnešek a chceš-li, můžeš to klidně zaslat Ivovi, protože stejně víme, že to uděláš. Máme tě rádi, ale vyřiď naši lásku i těm, kteří se snaží, ale zatím pouze hledají, zvláště tu skupinku lidí, kteří jste se dnes sešli v těch Pardubicích. 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, a teď se přidávám i já Jamahama.“
Poznámka zpracovatele:

Toto sdělení bylo stejně jako všechna předchozí sdělení ověřena u dvou nezávislých kontaktérů. K mému doporučení nejíst maso pro zahájení kontaktu jen toto, že je to účinný a razantní způsob, jak si co nejdříve zvýšit vibraci těla při dalších podmínkách kontaktu (viz dříve uvedeny). Po zahájení komunikace je možno jíst některé maso v nezbytně malé míře, (zvl. bílé - ryba), jinak není našimi přáteli absolutně zakázáno jako p. Prokešem. I na planetě Erře jedí Vesmírní lidé v nezbytné míře maso, je to ale menší množství než u nás, zvířata jsou ale šetrně uspána a usmrcena, a jedí ho v nezbytně malém množství (viz kniha UFO: ... a přece létají). Já sám od srpna 1997 maso nejím žádné  a jsem naprosto spokojen a zdráv.

Příjemce je nový mladý člověk, který mi sdělení poslal do „Rozhovorů“. Takto se spojuje již větší množství lidí a tento počet se neustále zvyšuje, a to je také cíl těchto „Rozhovorů“.


157.  Sdělení 33.             (Přijal Ivo Benda).                 8.1.1998.          00:00-00:17 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.
                                                                      
       „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem tu právě vedle po tvé pravici, a také je tu Jamahama.

Slyšel jsem, jak jsi hovořil s tou Maruškou, ano, snaží se o to spojení s námi, ale musí se oprostit od svých vnitřních myšlenek a pocitů při tomto snažení, a pak to půjde.

Mám pro tebe další zprávu, ten zraněný muž v Ostravě je právě odvážen do nemocnice, no, je na tom špatně, dále se uvidí. 

Jsem tu stále s tebou, nyní jsi se ohlédl, ano, tam stojím a teď se tě dotýkám na pravé noze,však cítíš lehké brnění a horkost na tom místě. (Bylo tomu tak - pozn. zpracovatele.)

Jinak ti mohu sdělit, že ty „Rozhovory“ již přečetlo 380 000 lidí, a skutečně se to šíří mohutným tempem po těchto zemích českých, že jsme sami takto překvapeni. Máme tě, Ivo milý, tak moc rádi, ve Vysoké radě si o tobě stále takto povídají, neboť jsi tím upoutal jejich zájem. Říkají, že tak, jak je to nyní nastartováno, to nebylo nikde dříve, a že to bude mít své výsledky, ještě v tomto roce dojde k veřejným osobním kontaktům, a lidé budou moci se s námi osobně setkávat. 

Pozn. zpracovatele - tyto „Rozhovory“ se šíří od září 1997.

Dále ti chci sdělit, že jsem nyní ukončil tuto práci s těmi analýzami lidské populace, jsou to takové výsledky, kdy naprosto lidé zemí českých září světlem oproti dalším lidem na planetě Zemi, a to je právě nyní tvoje zásluha, milý Ivo, že jsi tyto „Rozhovory“ takto zpracoval a dodával dál mezi lidi.

Dále mám tu sdělení, že lidé českých zemí jsou nyní mnohem více zasahováni těmito paprsky Centrálního slunce (ve středu naší Galaxie - pozn. zpracovatele), a ti lidé, kteří se dosud duchovnem vůbec nezabývali, mají a budou mít značné zdravotní problémy ne-li smrt. Víš Ivo, nyní je ta doba, kdy se začne třídit zrno od plev, a lidé budou takto upozorněni těmito neduhy a nemocemi, dokud se neobrátí, vše se bude stupňovat až vyústí v smrt. Neboť pokud se jeho vibrace dostatečně nezvýšila, musí se to provést ještě nyní. 

To je ode mne vše, zdraví tě sám Aštar, velitel velké vesmírné flotily.“


158.  Sdělení od Miriela.          (Přijala Věra Burgetová).      7.1.1998.    21:20-21:38 hodin.
                                                                                                  Místo: Havířov - Suchá.
                                                                      
       „Milá Věrko,

Jsem velice potěšen, že se takto na svět díváš, vidíš víc než ostatní. Můžeme ti sdělit, že právě dnes ráno se stalo to, co jste měli vy na práci. Slunce právě teď nabývá na intenzitě (vstup do fotonového pásu - pozn. zpracovatele), a jeho paprsky začnou spalovat to, co se nedá už očistit, je to takové zúčtování, co stále máte na mysli, že se bůh projeví. Nebude to najednou, ale postupně na vás budou stále více doléhat vibrace a síla slunečních paprsků. Více ti nemusím říkat. To, co jsi dnes pozorovala, byla pro tebe zkouška, ale hlavně očista. Můžeš mít radost, že to už máš za sebou. Je vše v pořádku.

Ivo se za chvíli ozve s dalšími zprávami, jsem s tebou stále a těším se na setkání na jiné úrovni. Musíme na sobě oba pracovat. Práce tvá je neúnosná tvé kondici. Musíš trochu více odpočívat. Neměj nám to za zlé, ale trochu to přeháníš, ale taková už jsi a asi budeš.

Tam není co dodat, vždyť více se už dozvíte při společném setkání, je třeba Jarce a Milošovi pomoci, milá moje, to sama víš, že jsem to já, ale pověření mám od velitele. Ten teď pracuje s Ivem. Ale to, co ti teď píšu je, jako by tady byl on. My všichni máme společný úkol a jej plníme, a vy přece taky pochopili jste správně, že v týmu se dá zvládnout více, ale musí být zachován řád osobnosti. Nesmí se nikdo povyšovat ani ponižovat, každý má svůj úkol, bez něhož by nemohlo dojít k celkovému vyřešení. Jen tak se dostáváte závratným tempem vpřed, neboť jste pochopili základy pracovního postupu. A to, co je v božích zákonech dané, každý má zde svůj úkol, a ani jeden nemá být znevažován. Vše je tak, jak má být, ale ne všem se podařilo najít klíč k úspěchu.

Moc jsem rád, že takto jste odhalili svůj úkol, a proto vám budeme stále více pomáhat. Držet vás pod ochranou.

S díky tvůj Miriel a všichni přátelé z vesmírných lodí se na Vás těší a vám děkují za pomoc při práci pro Stvořitele.“


Každý zde může vidět, jak nás naši přátelé z Vesmíru milují a jak se o nás starají, ale za tuto práci, kterou s láskou a pokorou děláme pro našeho Stvořitele. My je takto velmi milujeme a vážíme si toho, jak nám pomáhají a jaké mají pro nás pochopení.

Na sděleních od různých příjemců v českých zemích je vidět, že přátelé z Vesmíru používají takovou slovní zásobu a způsob vyjadřování, jaký je vlastní konkrétnímu příjemci.
                                                                                                                    S láskou Ivo.


159.  Sdělení 34.                (Přijal Ivo Benda).               14.1.1998.       20:20-20:40 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar. Vidím že se snažíš komunikovat s Alenkou, no ona se také snaží, a tak je to správné. Mám pro tebe tyto nové zprávy. 

Právě jsem se vrátil z cesty po této Galaxii, kde jsem byl účasten na rozhodování, co bude dále s touto planetou Zemí. Jednali jsme se členy naší Vysoké rady a přijalo se sdělení pro vás, lidi na Zemi, že se díky tobě, Milušce a dalším lidem, kteří se přidávají k této práci, bude pohlížet na planetu Zemi jako na místo, kde tyto svobodné názory mají prioritu před případnými zásahy zvenčí, a tak jste takto sledováni a podporováni, neboť toto zásadně mění některé plány Vysoké rady. Lidé se dávají na cestu nového myšlení, cestu lásky a pokory, cestu ke Stvořiteli svému, a tak se dává nový průchod tomuto proudu myšlení. Máme tě tolik rádi milý Ivo, pak ti ukáži, co se tímto mění názorně, a to tyto varianty následného vývoje planety Země, neboť ta si už zkusila své, a více už to nechce trpět. Míra hrubých vibrací celoplanetárně kulminuje, ale zde v Čechách je nový proud, proud duchovní cesty, takže toto ovlivňuje i okolní země v Evropě a na celé planetě Zemi. Současně ti mohu sdělit, milý Ivo, že tyto negativní síly zde ztrácí půdu pod nohama a že se vnější zdroj zla odpojuje, a to opět tvojí zásluhou a zásluhou Havířovské skupiny, která vyslala tak mohutný proud lásky této planetě Zemi, že se ztrácí pole působnosti Sil temna, a tak to je správné. 

Dále ti mohu sdělit, že se právě oddělila skupina lidí od lidu zemí českých, která již vibračně patří do vyšší úrovně bytí, a ty tam patříš také, milý Ivo. Máme tě tolik rádi za to, co jsi způsobil, že nyní se budou dít tyto další události, které budou zpětně ovlivňovat veškeré dění na planetě Zemi. 

To je ode mne zatím vše, zdraví tě sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


160.  Sdělení 35.                (Přijal Ivo Benda).               16.1.1998.       13:05-13:29 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Vidím, že máš chvíli čas, tak můžeme si takto popovídat. Mám pro tebe tato sdělení. 

V těch Sedmihorkách tam budeme taky, je to naše příležitost opět říci lidem, že jsme tady, a že naše dveře ke kontaktům jsou otevřené. Mám na mysli to, že se lidé musí zbavit strachu, kterým je krmily sdělovací prostředky o mimozemšťanech a UFO, to byl záměr černých triček (Sil temna - pozn. zpracovatele), nyní tedy přišla doba, kdy dostáváte tyto pravdivé informace o nás, Vesmírných lidech, kteří žijí a pracují ve Světle a pro Stvořitele našeho. Dále lidé potřebují pochopit, že ty a Miluška jste udělali zásadní a rozhodující kus práce, neboť vám dvěma se podařilo přijmout a masově rozšířit zásadní sdělení od nás, přátel z Vesmíru, mnoha lidem zde v této zemi české. To se dosud nikomu nepodařilo, 
i když někteří kontaktéři o to také usilovali. 

V současné době tento počet čtenářů překročil číslo 500 000 a je to neustále v pohybu, takže je pravděpodobné, že začátkem února se číslo převalí přes 1 000 000 čtenářů. Tak to je a bude, milý Ivo.

Dále ti chci sdělit, že se tyto „Rozhovory“ dostávají i do rukou vašich vědců  a mají z toho těžkou hlavu, neboť vědí, že by si tohle těžko někdo vymyslel. Je to rozvoj komunikace řady lidí zde v těchto zemích českých, a lidé se musí stále zajímat o nové zprávy, neboť jim to nedá mnohdy spát.

Dále ti chci sdělit, že i za hranicemi této země české se tato sdělení šíří, a to lidmi, kteří cestují a komunikují se zahraničím. Tím toto dostává mezinárodní rozměr. 

Dále ti chci sdělit, že i ta vaše vláda má tyto informace na stole a opravdu těžce se s tímto potýká. Mnohým se hroutí jejich vžité představy o tom, jak je to na světě uspořádáno, a nyní pracně hledají nový obraz světa, který funguje dál bez ohledu na jejich znalosti. Svět je samostatná scéna, která se vyvíjí podle toho, jak se lidé zde na této planetě Zemi chovají a jednají. Budoucí varianty jsou různé, my je zde pečlivě studujeme, a vy i my máme možnost tyto budoucí scény vývoje vybírat svým nynějším jednáním. Proto, milý Ivo, se takto snaž i nadále, aby budoucnost lidstva byla skvělá, ve Světle našeho Stvořitele a ne ve Tmě, k čemuž dosud spěly kroky vašich vlád a řídících struktur. Jsou to duchovně slabí lidé, a tak snadno podlehli působení černých triček, a nebyli schopni si to ani uvědomit. Nyní mají ohromnou příležitost díky tobě milý Ivo, která se ale už nebude opakovat. Protože svět se vyvíjí stále kupředu, a vytvoří se nové scény, které již nebudou totožné s těmi dnešními. To tedy máš, milý Ivo, na vysvětlení, je to souhlasné s obsahem naší knihy Poslové úsvitu od Barbary Marciniakové, a opravdu ji mohu vřele doporučit všem přemýšlivým lidem, kteří nespoléhají na to, co jim naservírují sdělovací prostředky, ale vždy se snažili najít vlastní popis toho, co se vlastně děje.

To je, milý Ivo, zatím vše, přeji hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“ a zdravím tě já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


Děkuji ti za tato moudrá sdělení milý Aštare, věřím, že opět rozšíří obzor poznání mnoha lidem těchto zemí českých i na planetě Zemi.
                                                                S láskou tvůj přítel Ivo.


161.  Sdělení 36.                (Přijal Ivo Benda).               17.1.1998.       22:45-23:05 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Právě jsme se těšili že se takto s tebou spojíme, ty jsi odpočíval, a to je správné.

To, co jste předvedli s Miluškou dnes v Sedmihorkách je výborná práce, lidé byli tak zaujati všemi těmi informacemi od nás, že jste nám udělali velkou radost. Mnozí velmi přemýšleli, a tak bylo vidět, jak tato vaše všestranná sdělení způsobují zásadní pohyb ve hlavách těchto posluchačů. Máme tě, milý Ivo, tak rádi i s Miluškou, že se pak dozvíš, jak se budou věci ubírat dál.

Lidé si opravdu uvědomují, že se musí změnit, že musí skutečně začít žít život jinak, duchaplněji a láskyplněji, čímž je tento cíl sdělení splněn. Máš řadu dalších zájemců, tak můžeš posílat tyto „Rozhovory“ a tím informovat další lidi. Také vím, že jsi právě hovořil s přáteli z Havířova, kde se také snaží posunout dál, a daří se jim to, to tak je a bude. Nyní se snažíme spojovat s dalšími lidmi, kteří chtějí s námi komunikovat, a to je opravdu výborné. Tito další lidé jsou vytrvalí a houževnatí, a touží po tomto kontaktu, neboť vidí, že toto jim naplní obsah jejich života a že se tím uskuteční jejich dávný sen, spojit se s lidmi z Vesmíru. My to s láskou takto vnímáme a přejeme ti mnoho dalších úspěchů s těmi „Rozhovory“.

To ti to takto sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já Ptaah, já tě také zdravím, milý Ivo, opravdu jsem také rád za tento vyčerpávající přenos v Sedmihorkách, je to ohromný zájem těchto lidí, protože oni se také chtějí spojovat, a to je jim dáno, a po splnění těchto podmínek také dovoleno. Víš milý Ivo, my jsme neustále tady, a také se spojujeme s lidmi z planety Země, a jsou to lidé s upřímnou láskou v srdci a láskou pro Stvořitele. Nyní jsem tedy vedle a mohu tě tak vnímat zblízka, a tak se vcítit do této činnosti psaní těchto našich sdělení pro lidi této planety Země. Máme takový cíl, aby tyto fyzické kontakty mohly začít už v létě 1998, a tak se staly běžnou realitou tak, jak to říkala Miluška. Je to takové naše přání, mílovými kroky se blížíme k tomuto cíli a tím bychom mohli ukázat cestu mnoha dalším lidem celé planety Země.

To je ode mne zatím vše, za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád tě zdraví Ptaah.“


Děkuji vám, milí přátelé z Vesmíru, a tobě milý Aštare a Ptaahu, za tuto pomoc a lásku, kterou věnujete lidem zemí českých a celé této krásné planetě Zemi, planetě Shan.

Je to krásná planeta v tomto Vesmíru stvořená naším milovaným Stvořitelem, a nepřipustíme, aby byla zničena materialisticky zaměřenými negativními silami.

Na této přednášce s diskusí v Sedmihorkách bylo dnes cca 100 lidí, a po 1,5 hodině mnoha lidem otevřela oči k Pravdě a lásce.

Mezi těmito byli i tři Američané českého původu, kteří nás informovali, že v USA nejsou jen negativní lidé, kteří produkují negativní filmy o násilí, ale že tam je také mnoho pozitivních lidí s láskou v srdci, kteří mají také zájem na takových kontaktech s  přáteli z Vesmíru a produkují velmi pozitivní hudbu a literaturu a jiné pozitivní hodnoty.

Po skončení diskuze (která měla velmi poučný a klidný průběh) jsem dostal 17 adres od nových zájemců o tyto „Rozhovory“ a také jsem hovořil krátce s těmi Američany. 

Vyměnil jsem si s nimi několik informací, zvláště o smlouvách vlády USA s negativními mimozemšťany (darebáci GIZEH na planetě Nibiru s kometární drahou s periodou oběhu 3600 let, v naší Sluneční soustavě, a za 200 let bude v perihelu, kteří ji mají dávno zničenou, žijí v podzemí a nepracují pro Stvořitele, a další darebáci na planetě Išla, která již nyní neexistuje po jejím zničení, XHUMS - kteří spolupracovali mj. při únosech a další), s těmi, kteří zde rozpoutali a živili mimo jiné 2. světovou válku. Říkali mi zaraženě, že o tomto u nich lidé vědí a že se za tyto vlády USA velmi stydí, po mentální rovině jsem opravdu cítil, jak se za toto stydí. Sdělil jsem jim, že je to celoplanetární problém, že na jeho odstranění pracuje řada lidí na celém světě a že se k tomuto mohou také připojit tím, že budou šířit tyto „Rozhovory“ a umožní spojování s přáteli z Vesmíru Sil světla mnoha lidem i v USA, kde to také tolik potřebují. To, že zde působily a působí Síly temna je dílem naší vinou, neboť jsme je nevědomě přitahovali ze všech koutů Vesmíru našimi negativními myšlenkami. Nyní je čas, abychom si i toto uvědomili a abychom toto změnili. Vím, že se to podaří. Máme v tom podporu našeho Stvořitele, jehož je každý součástí a má ho ve svém srdci (každý se může k sobě obrátit do svého nitra), a právě mnoha těchto civilizací Sil světla, které nás tolik milují a vždy budou milovat.

Nejdůležitější informací pro lidi je, že nejsou ve Vesmíru sami, že je tam mnoho mírumilovných bytostí, které nás všechny opravdu milují, že mají dveře ke kontaktům dokořán a že každý člověk planety Země má všechny biologické, mentální a společenské předpoklady ke spojení se s těmito Vesmírnými lidmi. 

Tedy není to záležitost vyvolených nebo vědecké obce, jak se nám dosud snažili namlouvat někteří členové markentingového manažerského týmu černých triček (Sil temna). Lituji ty vědce v USA a jinde, kteří pomocí projektů CETI, SETI a jiných byli soustavně klamáni svými vládami při hledání mimozemských civilizací. Opravdu je lituji.

Vláda USA uzavřela za jejich zády smlouvy s mimozemšťany Sil temna.

Miloslava Drsková a četní jiní kontaktéři mají vinou této společnosti jen základní vzdělání.

V dnešní době, kdy je ve světě tolik problémů je opravdu nutné, aby si lidé uvědomili, že svým negativním jednáním (vysíláním negativních myšlenek atd.) ohrožují nejen tuto planetu Zemi, ale i další mírumilovné bytosti ve Vesmíru. Oni nám vždy pomáhali a budou pomáhat, ale musíme chtít také my sami, každý ve svém srdci, ve svém každodenním jednání bez negativních myšlenek (jde to, já to sám již poznávám) a s láskou k sobě a svým bližním a ostatním lidem, zvířatům, rostlinám a všemu, se tak změnit, abychom se mohli všichni spojit s těmito vyspělými planetami, je k tomu jen krůček, a záleží jen opravdu na nás tak, jak je napsáno motto na obálce této knihy: 


„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. ... “

                               „Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

Tuto větu je pro některé lidi obtížné pochopit (ale není jich mnoho), i když se domnívají, že jí rozumí. Je v ní obsaženo mj. i to, že jakmile si přečtu tuto knihu, myslím i na jiné lidi, kteří by si ji také rádi přečetli, a tedy nedám ji do šuplíku, ale rozmnožím ji i pro někoho jiného.

Milí čtenáři, ke dnešnímu dni vás je zde přes půl miliónu, kteří jste takto informováni, a toto číslo se nezadržitelně zvětšuje, zanedlouho to bude 1 milión lidí. 

Mezi těmito informovanými jsou už dnes i úředníci (včetně vládních, co se tak rádi ukazují v televizi), řídící členové silových struktur (armády, soudů), dále lidé tzv. UFO center, kteří dosud pátrali a vyhodnocovali většinou ona světýlka, piktogramy v obilí a mnoho dalších tzv. „důkazů“. Byl informován i ten Grygar, co si myslí, že Vesmír je neobydlený, a že je takto mrtvý a mechanický (dnešní pozemská fyzika a astrofyzika).

Nečekejte informace zatím od sdělovacích prostředků a vlád, protože ty byly myšlenkovými impulsy a jinak ovládány Silami temna, to nám ale nevadí, vidíte, že se tyto informace šíří i bez těchto sdělovacích prostředků. Tak to je a bude. Mají to na stole, a zatím si s tím lámou hlavu. To samé platí o 15 nakladatelstvích a redakcích časopisů Magazín 2000, Fantastická fakta a slovenský UFOmagazín. Tyto jsou dosud plné informací o Silách temna, a jejich redaktoři a majitelé se dosud nedopracovali v rozlišení těchto základních věcí, díky svému zanedbanému duchovnímu životu. Záleží tedy na vás milí čtenáři, co si vyberete, tato doba je taková, prosím, řiďte se nejen logikou, ale hlavně srdcem a vlastním citem, neboť to jsou ty schopnosti a vlastnosti, kterými se odlišujeme od Sil temna a které nás spojují se všemi civilizacemi Sil světla. Prostě, buďme lidmi, buďme hodni, pokorni a laskavi toho, že jsme byli takto stvořeni naším milovaným Stvořitelem, pro kterého pracuje obrovské množství civilizací nejen v tomto Vesmíru, ale v mnoha dalších Vesmírech celého tohoto Stvoření.







162.  Sdělení 37.                  (Přijal Ivo Benda).        19.1.1998.            00:25-00:35 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

       Milý Aštare,

Prosím, odpověz mi na otázku, kdo komunikoval včera s Luckou v Havířově, jaké je jeho přesné jméno, jmenuje se Aton nebo Auter či jinak ?
                                                                          Děkuji, Ivo.

     „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Vidím, že máš na mne otázku, ta bytost, co komunikovala s Luckou v Havířově, se jmenuje Auter, čili tak, jak ti říkala Věruška, Aton z knihy je jiná bytost. Máš to takto dáno, že tyto bytosti se hlásí jménem, a Lucka ještě není jistá v přijímání těchto sdělení, ale to je v pořádku.

Dále jsem sledoval, jak pracuješ na těchto „Rozhovorech“, no dal jsi si s tím práci, vidím, že 1. část jsi ukončil, a budeme pokračovat druhou částí. Ty obrázky, co jsi zhotovil jsou pěkné, ale nedají se příliš kopírovat, pouze ty perokresby bez stínů, ty ano. Nyní tedy obdržíš obrázek od Mileny, která se mne snažila namalovat, a tak uvidíme, jak to dopadne. No myslím, že je na dobré cestě s tou kresbou, tak jí za toto posílám svoji lásku a pozdrav. Ona se bude snažit ještě malovat další bytosti, takže by to mělo být úplné.

To ti to takto sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

Děkuji ti, milý Aštare za toto milé sdělení, děkuji ti drahý Stvořiteli za umožnění tohoto příjmu sdělení pro lidi planety Země.
                                             S láskou Ivo.


163.  Sdělení 38.                 (Přijal Ivo Benda).          22.1.1998.           23:32-23:52 hodin.
                                                                       Místo: Hotel Aurum, Černý Důl u Vrchlabí.

     „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Vidím, že jsi v tom Černém Dole, no líbí se ti tam, to je správné.

Mám pro tebe tyto nové zprávy. Dnes sem přiletěla nová flotila ze souhvězdí Persea, aby vykonávala nové činnosti kolem případné evakuace lidí. Je to flotila lodí pod vedením Izáka, který má na starosti úkoly s lidmi a koordinaci záchranných aktivit okolo této případné události. Je to tak, že se jeho lodě starají o přenos lidí do Karného flotily, a to z těch oblastí planety Země, které nepokrývá Karného flotila přímo. Jedná se především oblast amerického kontinentu a Oceánie, neboť Karného flotila má na starosti Euroasii a Afriku přímo takto bez jiné pomoci. Tato Izákova flotila sem přiletěla později proto, že se Americký kontinent stává také dějištěm komunikace s Vesmírnými lidmi, a tak se bude starat o všechny tyto lidi, kteří splňují podmínky záchrany.

Je to tak milý Ivo, vy dáváte podnět k tomu, aby se lidé amerického kontinentu zamysleli také, neboť oni zde mají největší dluhy, jsou to dluhy již z Atlantidy, které zůstaly nedořešeny, a proto je mají nyní zde takto na stole. Jsou to věci, které se ne dobře vykládají, a tak každý člověk se nyní musí opravdu snažit. Máme takovou představu, že se z těchto 3 míst, tj. Kanada, USA a Mexiko, která jste s Milenou, ty sám a s Marií zprostředkovali, stanou nové zdroje šíření těchto informací Sil světla. Je tomu tak proto, že jsou optimálně rozmístěné na tomto americkém kontinentu. Jedná se o Calgary, Washington a Mexico City. Ty se stanou místy, odkud se budou šířit dál, a to pílí těchto Američanů. Tím budou mít možnost řešit to, co bylo neřešeno v Atlantidě, tedy spojení s Vesmírem, se Stvořitelem a Vesmírnými lidmi. Je to tak milý Ivo, tyto entity se musí nyní spojit, aby pro ně mohlo být jiné řešení nežli ta katastrofa. To je scéna pro nás nejhorší, ale není jediná !  Existují i jiné scény, záleží na lidech planety Země, kterou si vyberou. Je to svobodná volba. Tak to je a bude. 

To je ode mne zatím vše, milý Ivo, přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“, k dnešnímu dni to číslo čtenářů překročilo 600 000 a neustále toto roste.

To ti to takto předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


164.  Sdělení.                  (Přijala Anežka).          22.-23.1.1998.           23:49-00:20 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.

„Je velmi milé vidět vás, jak se rozvíjíte a pracujete ku prospěchu všech. Je velmi dobré dodělat to, co jste začali. Je třeba najít společnou cestu a řeč. Započali jste se dorozumívat telepatií. Cvičte pilně, přijde chvíle, kdy vám to půjde dobře, brzy.

Vaše práce zjemňuje vaše cítění a vibrace. Jak můžete dosáhnout ještě jemnějších vibrací, víte sami nejlépe. Je třeba své city a pocity prožít, naplno zažít, a s pomocí druhých a Boží (Stvořitelovou) pomocí to přeměnit na jemnější niance. Lásku k Bohu - Stvořiteli. Již minule jste něco zakusili a otevřeli. Nadešel čas pokračovat s láskou dál. Jděte dál, aby jste dál mohli ovlivňovat vaše vyzařování rychleji. Vám je to dáno a umožněno.

Jsem velice rád, že si takto počínáte, a na všem tak velmi rychle pracujete a chápete. Je nádherné pozorovat a prociťovat, sejdou-li se duchovní blíženci na fyzické úrovni, a poznávají se blíže, aby sobě pomáhali, myslíce přitom na svět, lidi a na Stvořitele našeho.

Jděte dál započatou cestou. Vše je třeba držet v rovnováze. Láska je cit nejhlavnější, prožijte ji naplno, abyste dále mohli o ní mluvit a žili tím, lidé vám věřit budou, záře jim to napoví, že víte, o čem mluvíte. Naučte lásce člověka dalšího, a bude více lidí na tom světě, kteří vám rozumět budou, dál budou hlásat slova Lásky, síly nejúhlavnější, nejsilnější a nejkrásnější, nejtvořivější, nejobětavější. Rádi vás budou následovat a pravdu ve všem hledat. Jsou lidé ve Vesmíru plni lásky, co k vám hoří a pomáhají zvenčí. Teď je třeba, aby se začalo zevnitř, od vás samých ze srdce. Ukazovat to, co pozemšťan na planetě zrozený může dosáhnout za pomoci svého vyššího Já, srdce a přátel z Vesmíru. 

Tomu všemu se učte pilně a zažívejte vše, co se vám líbí a srdci vašemu. Cesta společná v tuto dobu je omezená a podporována všemi bytostmi ze Světla, neboť z duchovních blíženců je Láska sama nejsilnější a nejúčelnější. Láska duchovních blíženců je zesílená, Boží láska - síla nejčistší, vyzařování nejjemnější. Přitom lidem pomůžete, světu, celé Galaxii a Stvořiteli. Vaše dítě bude stále s vámi až přijde čas. Dítě, láska vaše, je nejcennější dar života, Stvořitele našeho.

Vše se může hodně změnit, pokud vaše láska bude čistá, upřímná, a nejčistší vašeho myšlení myšlenka bude zářit nad hvězdami nočního nebe, neboť bude, je násobena láskou nás ostatních a Otce, našeho Stvořitele.

Učte se mluvit, to, co cítíte, a nebát se toho, co ten druhý myslí. Jste lidi milující se a druhé, proto se zahrňte láskou a mluvte. Takto se vyčistíte a posilníte. Vaše cvičení telepatie tak budou účinnější. Stále cvičte, přijde čas, a bude vše vráceno vaším spojeným myšlením, již nebude třeba vašeho rádiového spojení. Ty více cítíš citu, nauč Iva cítit city, i ty se to naučíš lépe, a procvičíš si vše, co již umíš, a odhalíš nové. Naopak, on naučí tě dívat se ven do Vesmíru Stvořitele. Ukaž mu cestu do srdce, jak jít. On tě vezme po Galaxiích. Ztište myšlenky své  a přijďte k sobě, vaše duše k sobě patří, před Stvořitelem stanuli jste, a nyní je třeba to zrealizovat ve světech svých. Vy na duchovní bázi se spojte, a takto staňte a posilujte. Vše má svůj vývoj, to již víte. Je třeba pracovat na všech úrovních .....  (osobní sdělení) ....   Dál s láskou zůstávej, a Stvořiteli dej vše co máš, neboť on je ten, kdo dá ti vše, oč požádáš.

S láskou se s tebou dělili o svá poselství Arton, Aštar, Ptaah, Piryn.

Já psala ti to, od svých velitelů přejímala a učila vést tvou ruku, Anaha, Lila.“


165.  Sdělení.                   (Přijala Anežka).               23.1.1998.           11:15-11:30 hodin.
                                                                                Místo: Police nad Metují - náměstí.

(Sdělení navazuje po sdělení od Stvořitele, viz bod S 4.).

„Nyní se budeš divit, kdo k tobě mluví. Již několikrát byla možnost se spojit mentálně. Já, Jamahama tu s tebou bdím nad tím vším. Dej si v pohodě srdce na dlaně a hřej svým žárem ostatní kolem. Tvá otázka je na místě a bude zodpovězena dříve, než si myslíš. Můj vzkaz zní: Pomáhejte lidem, přírodě, planetě Zemi. Nezištně a vše bude vráceno v podobě, o které se vám ani nesnilo. Pomáhejte lidem hledat Pravdu, sama sebe, tím nejvíce jim pomůžete. Dejte vše Otci, našemu Stvořiteli s láskou, a máte vše nač si vzpomenete. S láskou se lépe žije všem, na celém světě v pohodě. To se týká všech. Nás velká láska pojí, a k ní velké pochopení, tolerance. Všichni jsme lidmi, dětmi Stvořitele.

Toto ti říká s láskou velkou k vám všem, biolog - lékař Jamahama, a Jokohama 
se připojil.“


166.  Sdělení 39.                   (Přijal Ivo Benda).        23.1.1998.           17:05-17:35 hodin.
                                                                                  Místo: Vlak Ostroměř - Hněčeves.

     „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Jsem tu v tom vlaku s tebou, vidím, že máš namířeno do toho Náchoda. Zítra se tam spolu opět setkáme, těšíme se na vás, jak se tam budete snažit o stále vyšší stav vibrací a lásky navzájem. Mám tě opravdu moc rád, milý Ivo, že stále takto pracuješ a že tvé výsledky dosavadní práce jsou vynikající a překvapivé. Víš, my to všechno důkladně analyzujeme a přejeme si, aby to takto pokračovalo nadále. Neboť ty jsi do toho tak zapálen, že nyní máš všechny předpoklady k tomu, abys to také dokončil. 

Jedná se o to spojení mnoha lidí s námi, a to je ten náš cíl. Neboť vše je závislé na těchto pozitivních vibracích a myšlenkách, které šíří lidé na této planetě Zemi. Jsou to láskyplné myšlenky, které vychází z těchto zemí českých a které zasahují nyní celou Evropu a začínají se šířit po celé této planetě Zemi. Je to tak, milý Ivo, tyto jemné vibrace mohou odvrátit tuto katastrofu, ale záleží opravdu jen na lidech této planety Země. 

Nyní začala Izákova vesmírná flotila přebírat tato území a prostory nad americkým kontinentem a Oceánií, je to obdobná práce jako to prováděla Karného flotila z Andromedy. Tím bude takto připraven pro zásah celý povrch planety Země.  Je to tak, že se lidé snaží i v té Americe, že mají určité myšlenky a představy o spravedlnosti a pokoře, lásce k bližnímu, a tak tím se to takto děje. Izákova flotila je vybavena obdobnou organizací a technikou jako Karného flotila, tato flotila je však specifická tím, že se zabývá těmito evakuacemi v prostorech, které obsahují výrazně členěné vibrační zdroje, tj. jak velmi hrubé tak velmi jemné vibrace (kontrastuje havěť - sděleno dodatečně). To je případ této Ameriky, neboť ne nadarmo se tomu zde říká země kontrastů. To platí pro oba subkontinenty - severní a jižní. Nyní jsou splněny všechny případné úkoly k tomuto zásahu, neboť množství hrubých vibrací planety Země opět kulminuje tak, jako 
na přelomu listopadu a prosince 1997. 

Tady vidíš, milý Ivo, jak je tvá a dalších lidí práce důležitá, že to není žádný koníček nebo maličkost. Jsou tu i další důvody, ale ty nyní z hlediska důležitosti pomineme.

Máš ke mně otázku na tyto 2 knihy - „Působení plejád“ a „Země“ (1. Od Barbary Hand Clow, 2. od Barbary Marciniakové, zatím v Čechách nevyšly a já je nerozšiřuji - pozn. zpracovatele). 

„Působení plejád“ je složitá kniha, dána jak pozitivními tak negativními bytostmi. Je to pro vás obtížně pochopitelné, a tak jen ten, kdo je na vysoké vibrační úrovni ji může číst bez obav, ale není to jediný a nezbytný zdroj informací. 

Kniha „Země“ je ještě více zdrojem negativních informací, a tak záleží opravdu na duchovní (vibrační) úrovni čtenáře, aby ji zvládl bez úhony. 

Pro průměrné čtenáře - těch je absolutní většina - tyto knihy nelze doporučit, neboť nedokáží pochopit a účinně eliminovat důsledek těchto negativních informací. To máš k této otázce i pro toho H.

Dále ti mohu sdělit, že jsem se spojil o těchto věcech s členy Vysoké rady a tito členové mají také takový názor na tyto dvě knihy.

Jinak jsme ti, milý Ivo, stále nablízku, vím, že se těšíš na naše setkání, a takto my také, takže se bude opět dít mnoho nového. Na těchto setkáních máme možnost vždy o kus postoupit k vyššímu vibračnímu stavu, a tak se nyní opět budeme snažit takto vám pomoci. Bude tam i Jamahama, přijdu s Ortonem a Ptaahem, neboť tyto bytosti vás všechny takto milují a budou milovat. Ptáš se na obrázky Ortona a Ptaaha, no Milenka ze Šternberka se bude snažit i o tyto portréty, oni jí k tomu pomohou svým zjevením, aby měla možnost to takto namalovat.

To je, milý Ivo, k tomuto vše, zdraví tě sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“




167.  Sdělení.                     (Přijala Anežka).             23.1.1998.           20:35-20:45 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.
(Sdělení navazuje po sdělení od Stvořitele, viz bod S 5.).

„Naše nejmilejší, je dobré tě pozorovat, jak pracuješ sama. Udělala jsi velký pokrok k poznání, kdo jsi. 

Já, Jamahama tě zdraví, ze srdce a láskou tě hladím. Nastane velký den, a další dny budou mocné. Začne se vše odvíjet, co dále se dít má v nejbližší budoucnosti.

Vaše těla se očišťují, i my tomu napomáháme z velké lásky k vám a Stvořiteli. Jsme stále mezi vámi, a pomoci vám dáváme s radostí a láskou tam, kde je třeba. To sami víte. Nech vše běžet svou cestou a časem. Nyní se poslouchejte a rádi se mějte. Sami víte, kolik lásky máte a potřebujete. Brzy nastane čas vám říci více.

S pozdravem a láskou k vám a Stvořiteli se loučí Jamahama.“


168.  Sdělení.                       (Přijala Anežka).          24.1.1998.            20:48-21:02 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.
        „Milá Anežko,

Srdečně vás všechny zdravíme a těšíme se z vaší nadšenosti a chuti pracovat. Je velmi dobré, že o tom mluvíte, neboť tím se vše osvětlí a vyřeší se to brzy na to. Dejte času nemnoho k tomu, abyste vše zanalyzovali. Dělejte vše s radostí a láskou, vyzařujte touto silou, neboť ta je nejsilnější přes všechny systémy. Mnoho krásy dejte si navzájem a radosti, tím pomáháte všem, věděli jste dříve o neosobním životě. Nyní přišel čas, situace k tomu, abyste vše zrealizovali do podoby na Zemi, neboť to je potřeba. Pracujte dál s tím vším, co máte a znáte, máte velké možnosti před sebou. 

Vítejte v práci s námi všemi. Nyní mluvíme v množném čísle, neboť je to vroucné přání všech zúčastněných a všech lidí žijících v dimenzích ve Vesmíru. Během večera dozvíte se konkrétní body, co máte dělat. Přijde čas k psaní pro Iva, a potom pro tebe Anežko. Už ti všichni tak říkáme, neboť skutečně jí jsi a byla. Tvé původní jméno bude užíváno po dobu, až do kdy jméno své prohlásíš veřejně všem lidem. Vše poznáš Anežko v přímé chvíli v době kdy se vše bude dít. Vše ti dáme znát, kdy nastal čas. Pro určitou práci.

S láskou všem sdělení posílá Arton, Aštar, Ptaah, Jamahama a zdáli se na vás dívající Orton.“

Děkujeme za toto milé sdělení od vás milí přátelé z Vesmíru.  
                                                                                                  Anežka a Ivo.


169.  Láska v mém srdci.       (Přijala Anežka).     Začátek:  8.1.1998   17:30 - 20:00 hodin.  
                                                                 Dokončeno:  22.1.1998  21:30 hodin.
                                                                          Místo:  Náchod.

„Srdce mé bylo bolavé utrpením duše, světa,
hledám stále klid mému srdci i duši.


Tu náhle věc se stala,
má duše lásku poznávala.
Srdce se chvělo radostí, netuše,
že bolesti bude přehršle.

Bolest je druhá lidské lásky tvář.
Já tušila větší lásky sílu, zář.
Ta lásky síla zář lidská není,
těžko je rozumem k pochopení.

Tam chtění cesta nevede,
jen pokora, touha v lidském srdci,
to jsou síly hnací k bráně této moci,
která je tak milující a vše láskou zahrnuje.

Tato láska, síla, rozumem k nepochopení není,
tam patří cit na vrcholné umístění.
Tuto lásku, sílu, lze citem procítit,
a posléze rozumem doplnit.

Dostane-li se rozum ke slovu,
je třeba dát Síle slovní podobu.
Jakou ?
Tu přece jen srdce zná,
když otevřeno je dokořán.

Srdce plné zářivé síly mlčí, čeká, neboť ví,
že ona slova se sama objeví ve své zářivé kráse,
jen kvůli nám lidem,
kteří lásku, krásu slyšet potřebujem.

Je tak milující až se tají dech.
A to vše je ukryto v nás, lidech.
Ta nádherná božská síla,
která se v našich srdcích usídlila,
a všude se projevila.

Otevřme srdce své dokořán,
a nechejme ji proniknout do všech stran.

S láskou 

           Anežce sestra Anaha.

Ta se též na básni podílela (Anežka - pozn. zpracovatele), proniklo její srdce plné lásky ven, až je to s podivem pro nás všechny z Plejád.“





170.  Modlitba za očistu planety Země.                  (Vyslala J.)                           24.1.1998.
                                                                                                               Místo: Náchod.


Jedná se o ukázku, jak lze očišťovat planetu Zemi, lze takto děkovat za cokoliv, co považujeme za potřebné, to je dobré kvůli účinku provádět v dohodnutou dobu, a to ve 22:00 hodin každý den (dle možností) více lidmi nebo každý sám.
                                                                                                           Ivo Benda.

Děkuji ti - Otče -
nás všech a všeho. - Děkuji.

Děkuji ti - Otče náš -
jenž jsi na nebesích i ve mně - děkuji.

Děkuji ti za lásku boží -
která protéká skrze všechny a všechno. Děkuji. -

Děkuji ti za lásku boží -
která protéká skrze mne - děkuji.

Děkuji ti - že kontaktuješ všechny a všechno - děkuji.

Děkuji ti - že obnovuješ pralesy planety Země - děkuji.

Děkuji ti - Otče - že rozdáváš lásku, a upřímné myšlenky i slova,
                                                                                           děkuji.
                                                                                                       J.


171.  Sdělení 40.               (Přijal Ivo Benda).            24.1.1998.           22:46-23:08 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.


     „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Máš nyní určitě touhu ode mne slyšet nové úkoly, které bys chtěl plnit.

(1)
Tím prvním úkolem je stát se multidimenzionální bytostí (MDB), to je spojit se se všemi bytostmi tvé MD osobnosti. Znáš už dvě tyto bytosti, je to Orton a já, Aštar Šeran, nyní tedy se snaž spojit s dalšími těmito bytostmi, a to pomocí Stvořitele našeho, je to i jeho přání a přání těchto MDB.


(2)
Tvým dalším úkolem je poznat tuto lásku ke svému bližnímu člověku (může být duchovní blíženec - pozn. zpracovatele), a rozvinout ji v mohutný proud lásky, a spojit jej se Stvořitelem samým. K tomu máš všechny tyto předpoklady.
(3)
Tvým dalším úkolem je zabezpečit, aby se lidé na této planetě Zemi spojovali s Vesmírnými přáteli, a to masovým způsobem. Na tomto už pilně pracuješ a máš vynikající výsledky.

(4)
Dalším úkolem je docílit, aby planeta Země se spojila v blízké budoucnosti s planetami Konfederace svobodných světů. Je to obtížné, ale ty to zvládneš, máš na to opět všechny předpoklady. 

Dále ti chci sdělit, milý Ivo, že jsem tu stále s tebou a budu tě stále takto mít rád a milovat. Je to jako tento věčný oheň, který vlaje a plápolá na této planetě Zemi.

Milý Ivo, nyní už znáš své úkoly, jsou to úkoly, které dovedeš zvládnout, a budeme tě v tomto i nadále podporovat. Nyní tedy můžu říci, že jsi seznámen s těmito úkoly, a že se těšíš, až tyto úkoly zvládneš.

Dále ti chci sdělit, že se snažíme ti takto dát na vědomí, že se lidé spojují stále ve větším měřítku zde v českých zemích, je zde 250 kontaktérů a toto číslo se neustále zvětšuje.

Jsou tu takové věci, o kterých jsem nechtěl původně informovat, ale tato vláda USA si nepřeje mít nic společného s těmito negativními humanoidy, a tím se tedy mění tyto podmínky záchrany lidí amerického kontinentu (Izákova vesmírná flotila - bod 164 a 165 - pozn. zpracovatele).

Dále ti chci sdělit, že se lidé domnívají, že během krátké doby se lidé (skupiny lidí) budou spojovat s přáteli z Vesmíru, a tak ukazovat cestu všem ostatním lidem této planety Země. Tím se lidé budou ubírat úplně jiným směrem a budou mít možnost se spojit s přáteli z Vesmíru.

To ti to takto předal sám Aštar, velitel velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah. Milý Ivo, vy se takto snažíte o toto láskyplné žití, no to je opravdu změna, a tyto jemné vibrace učiní tuto krásnou planetu lehčí. Vím, jak se snažíš s Anežkou, jen vytrvej, je to velmi důležitá práce, a má potom další pokračování tak, jak ti to četla Anežka. 

To je ode mne vše, milý Ivo, zdravím tě za všechny členy mé flotily z Plejád Ptaah.“

K 1. úkolu tolik, že MDB je celkem 12, každá se nachází v jedné dimenzi 1-12. Původně před 300 000 lety byli naši předkové MDB, tj. měli přístup ke všem informacím nutných k úkolům od Stvořitele, které plnili. Byly to úkoly spojené i s tvorbou a fungováním tzv. Živé knihovny - planety Země, jíž byli součástí. 

Před 300 000 lety byla tato Živá knihovna přepadena negativními entitami - Silami temna, a aby ji mohli částečně ovládat, snížily původním obyvatelům počet šroubovic v DNA v buňkách jejich těl genetickou cestou ze 12 na 2 (nyní máme nyní my lidé na Zemi v průměru 3 šroubovice DNA). Nyní v době éry Vodnáře, kdy vstupujeme do Fotonového pásu, je jedinečná příležitost, abychom toto zpřetrhané spojení s dalšími našimi 11 MD bytostmi obnovili. Každý člověk na této planetě má tyto MDB, které vroucně čekají na toto spojení, oni ho potřebují také. To je další důvod, proč máme navázat spojení s přáteli z Vesmíru. Já již znám 3 své MDB z 5., 8. a 9. dimenze, (k 25.1.1998), se dvěma již komunikuji a miluji tyto bytosti.

Po obnovení spojení mnoha lidí se svými MDB (je jich 11, 3. bytostí ve 3. dimenzi jsme my sami pozemšťané) pak bude obnovena tato Živá knihovna, a potom bude efektivně fungovat pro celý tento Vesmír, neboť naše Modrá planeta je jedinou Živou knihovnou v tomto Vesmíru. Dosud po těchto 300 000 let fungovala jen velmi omezeně, v omezeném režimu. Zde může čtenář snadno pochopit, jak je naše planeta Země důležitá pro celý tento Vesmír, jak je důležité ji zachránit a postoupit na vyšší úroveň bytí.

Více čtenář najde v případě zájmu ve vynikající knize „Poslové úsvitu“ od Barbary Marciniakové (nakl. Alternativa), která toto dílo přijala od více než 100 Plejáďanů.

                                                                                                  S láskou Ivo Benda.


172.  Sdělení 41.                  (Přijal Ivo Benda).         25.1.1998.           18:28-19:03 hodin.
                                                                          Místo: Vlak Opočno - Týniště nad Orlicí.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Vidím, že máš cestu tím vlakem do Mladé Boleslavi, a tak ti mohu sdělit nové zprávy.

Mám nyní na starosti tyto oblasti, které jsou zasaženy nejvíce hrubými vibracemi. Jedná se o oblast Severní Ameriky a Západní Evropy, neboť tam vždy byl v ceně ten materiál a peníze. Lidé zde v českých zemích si vedou dobře, a tím je dána možnost nápravy pro celou planetu Zemi.

Máme nyní takový úkol, že je třeba tyto „Rozhovory“ rozšířit po dalších zemích, a tak zajistit informovanost těchto lidí.

Nyní také se blížíme tomuto cíli, kdy bude možné veřejně vystoupit ve vašich sdělovacích prostředcích, a tak se účinně postarat o informování lidí o nás a o našem vztahu k nim, i o situaci, ve které se nachází. Jsou to lidé, kteří bez této informace nemají možnost si udělat obrázek a názor o těchto věcech. Dále se, milý Ivo, snaž s těmi „Rozhovory“, a tak dosáhnout tohoto našeho cíle, tj. informovat a kontaktovat velké množství lidí. Tím se lidé začnou masově měnit, a to pak zachvátí celou Evropu. 

Máme tě, milý Ivo, tolik rádi, že se nyní chystají tyto další události, jichž budeš účasten, a tak se staneš svědkem řady významných rozhodnutí a kroků, vedoucích k vysvobození tohoto lidstva ze zajetí hmoty. Lidé se snaží spojovat s námi, je jich 250 jak máš již uvedeno, a tento počet roste. Dále máme na mysli to, že se lidé rozhodnou pro jiný život, život ve vyšší společnosti bez násilí, válek, hladu a intrik. To se bude dít tehdy, když většina lidí bude trvat na změně systému hodnot, a když se sami budou stále víc kontaktovat.

Máme tě všichni tolik rádi, milý Ivo, a pořád budeme. Těšíme se na shledání osobní, a bude to takto, že ti ušetříme 1 cestu vlakem přes tyto země české. Máme z toho velkou radost a věříme, že se sám těšíš na setkání s námi. Je to naše vroucí přání a víme, že se to takto uskuteční. Neboť jsme přesvědčeni, že se budeš dále angažovat ve věci záchrany lidstva, a tak to je k tomuto vše.

Za členy mé Velké vesmírné flotily ti to předal sám Aštar.“


„A nyní se připojuji já Ptaah, milý Ivo, já se také těším, až se s tebou osobně setkám, a to bude velmi brzy, protože čas se naplňuje, a další úkoly na tebe čekají. Mám pro tebe sdělení, že se budeš moci podívat po této Sluneční soustavě a celé Galaxii, neboť si zasloužíš toto za tuto práci, kterou jsi pro tuto planetu Zemi vykonal. 

Také ti chci sdělit, že tě chtějí osobně pozdravit i členové naší Vysoké rady, a tak k tomuto takto dojde.

Lidé zde na mé flotile z Plejád tě takto milují a posílají ti proudy lásky, neboť tvoje zásluhy jsou už nyní obrovské. Je to tak, milý Ivo, ty jsi tuto část úkolů zvládl, a máš všechny předpoklady zvládnout i další úkoly. Jsou to úkoly, které ti včera předal sám Aštar, a ty na nich již pilně pracuješ. Je to, milý Ivo tak, že se snažíme spojovat s mnoha lidmi těchto zemí českých, pokud splní podmínky kontaktu, vše se takto děje velmi hladce.

To ti to takto sdělil Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“


A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel této Galaxie. Ano, to co ti sdělují Aštar a Ptaah je takto řečeno, že se nyní budeš moci podívat na celou tuto Galaxii, a rádi tě uvidíme ve Vysoké radě. Je zde mnoho bytostí, které ti předávají tímto své pozdravy a lásku, a tak ti chtějí poděkovat za tuto práci, kterou jsi pro lidi této země české a celé planety vykonal.

Je to taková věc, že již nyní připravujeme tvoji cestu, aby sis mohl udělat představu o tom, jací jsme na vlastní oči, a mohl jsi s námi pohovořit o těchto důležitých věcech. Dále se budeme snažit, abys mohl vidět řadu ukázek  vývoje civilizací a mohl jsi sám posoudit tu, ve které se nyní nacházíš v tomto těle. Dále ti chci ukázat, jak se lidé ve Vesmíru zabývají rozvojovými planetami, a jak se snaží pomáhat lidem na nich v postupu vpřed. Je to velmi zajímavá věc, a lidé se snaží opravdu vám pomoci v této nelehké době. Jsou zde takové skupiny, které pracují jako ta vaše v Havířově a mají úkoly takto rozpracované, no nikomu se nepodařilo to, co tobě, milý Ivo, rozšířit tyto „Rozhovory“ 650 000 lidem zemí českých, a to za 6 měsíců a bez reklamy, financí a nakladatelství.

Já tě takto miluji a přeji ti hodně spokojenosti v tvé práci pro lidi, a aby se lidé na planetě Zemi brzy začali ve velkém spojovat s bratry a sestrami ve Vesmíru.

To ti sdělil Orton, duchovní ručitel této Galaxie.“


173.  Sdělení 42.                  (Přijal Ivo Benda).         27.1.1998.           23:30-23:55 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

Toto sdělení bylo přijato po dosti obsáhlém a zajímavém mém telefonickém hovoru s Anežkou, kde jedno z vážných témat byla skutečnost, že si mnohé civilizace udělaly na planetě Zemi fotbalové hřiště, genetickou laboratoř a vůbec místo, kde se přetahovaly o toto pozemské lidstvo a planetu Zemi. Díky tomuto zasahování zde probíhalo mnoho paradoxních situací, a je třeba si toto z našeho pohledu uvědomit. 
Planeta Země je naším Stvořitelem stvořena jako „Živá knihovna tohoto Vesmíru“, a je jasné, že o tak hodnotné Stvoření měla řada civilizací (entit) velký zájem. V tomto Vesmíru je dovoleno vše. Tuto Živou knihovnu se podařilo uloupit před 300 000 lety Silám temna. Původním obyvatelům geneticky zredukovali postupně počet šroubovic v DNA ze 12 na 2 a malý zbytek, aby původní obyvatelé nemohli sami pracovat s těmito informacemi pro Síly světla tohoto Vesmíru. 

Nyní v nadcházejícím období Vodnáře je záměr Sil světla tuto Živou knihovnu obnovit, to znamená, aby stávající obyvatelé (resp. jejich část) si zvýšili s jejich pomocí tento počet šroubovic na původních 12. To se dá dosáhnout splněním podmínek kontaktu s přáteli z Vesmíru a navázáním tohoto kontaktu. Po té lze již pro každého jednotlivce snadno nalézt postupně zbývajících 11 svých protějšků v ostatních 11 dimenzích tohoto Vesmíru, a tak si postupně obnovit plný počet svých šroubovic v DNA. To mimo jiné znamená ovšem razantní (ne ale překotný) vzestup a stabilizaci své duchovní (vibrační úrovně) a následně po dosažení spojení s přáteli z Vesmíru možnost využití i jejich schopností (informací) v každodenním životě. Jaké ohromné možnosti se nám potom naskýtají !


        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Poslouchal jsem ten rozhovor s Anežkou, no bylo to zajímavé, řada témat k jednání.

Ty volby, to se každý musí rozhodnout sám, víš, ale ten leták - lístek s volbou Stvořitele, to by nebylo špatné. Tím by lidé naznačili této moci, že je zde něco jiného než si oni sami myslí v té vládě. Mám tě, Ivo, tak rád, že se tak snažíš, a tak prosím udělej co uznáš za vhodné, aby se to dalo do pohybu.

Dále ti chci sdělit, že s tím zasahováním (všech mimozemských civilizací do pozemské civilizace- pozn. zpracovatele), no je to různé, říkal jsi to správně, ale nyní máte jen krůček k tomu, aby to již skončilo, neboť v těchto vyšších dimenzích jsou jiné podmínky, je tam také spousta vlivů, ale nejsou už tak neznámé jako zde na planetě Zemi. Máme zde přece jen stabilní systém, který hned tak něco nenaruší. 

Dále ti chci sdělit, že s tím Clintonem to je jak jsi říkal, tj. že na něj útočí tyto negativní síly za to, že rozvázal smlouvy s negativními mimozemšťany. No on to také zvládne.

Dále ti chci sdělit, že to, že je zde tolik paradoxních situací je záměr Stvořitele našeho, aby vytvořil co nejzkušenějšího člověka, a ne naivku a strašáka. Je to tak, milý Ivo, vše se ukazuje proto, aby lidé sami poznali, že žádná vláda pozemských lidí k ničemu dobrému nevede. Jsou to ti lidé, kteří se snaží takto zlepšit tento systém, a tak se postavit na odpor tomuto systému zrovna tak, jak to bylo v roce 1989. Tím se lidé budou moci s láskou v srdci obrátit ke svému Stvořiteli, a tím se stane to, že se lidé masově spojí s námi, Vesmírnými lidmi.

Dále ti chci sdělit, že jsi poznal správně, němčinu doženeš kdykoli, ale scéna s „Rozhovory“ se již nebude nikdy opakovat (jak je sděleno i Orthonem v „Poselství lidstvu“). Tím se máš docela dobře, neboť se tyto „Rozhovory“ budou dále množit a šířit mezi lidmi zemí českých a planety Země, a tím budeš prezentovat své kvality.

To ti to takto sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“
„A nyní se připojuji já Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. 

Také jsem poslouchal ten váš rozhovor plný myšlenek, no uvidíš Ivo, co se bude dít, nemusíš se ničeho obávat, vše je pod touto kontrolou a bude. Lidé poznají Nový věk, a budou jednat zase jinak, aby se mohli takto spojit s námi, už teď po tom tolik lidí touží, aby se mohli udát tyto nové události.

Máme tě, milý Ivo, tolik rádi, že uvidíš, jak se to vše stane, no, bude to velkolepé a spontánní.

Dále ti chci sdělit, že počet čtenářů těch „Rozhovorů“ se blíží 700 000 lidí.

To je ode mne k tomuto vše, zdraví tě za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“


174.  Část sdělení.                    (Přijala Anežka).         27.1.1998.         23:30-23:58 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.

Sdělení na stejná témata jako předchozí ! - pozn. zpracovatele.

        „Milá Anežko,

Zdraví tě sám Ptaah, velitel menší flotily z Plejád z planety Erra.

Vše jsme slyšeli a postupně se budeme tomuto tématu vyjadřovat. Je mnoho otázek, které jste vyslovili dnes. Mnoho zajímavých teorií bylo řečeno. 

Tady není mnoho civilizací se zájmem si zde hrát, jak vy říkáte, na fotbalovém hřišti. Všichni ze strany Sil světla jsou mírumilovní lidé, lidé s myšlenkou vám pomoci. Oni, my na vás vysíláme láskyplné vibrace. Jen darebové mají  zájmy toto zde dělat, neboť potřebují místo k bydlení (sami mají své planety naprosto zničené - pozn. zpracovatele). To se však nestane, to ti říkám já Ptaah, a přidávají se další přátelé z Vesmíru i Sol-tec. Proč vás napadly tyto myšlenky plně chápeme. Zavinili jste si to sami vy lidé na planetě Zemi - Tellur. My jen plníme přání našeho Stvořitele a takto vám pomáháme, jen se souhlasem vaším dochází k osobním setkáním s vámi na planetě nebo v našich hvězdných lodích. My vše děláme z lásky k vám a k našemu Stvořiteli.

Náš zájem není někoho tahat za provázky, jak si jiní myslí, tak to není. My respektujeme vás a hlavně našeho Stvořitele. To darebové si dělají zde doupě, neboť vše přivlastnit si chtěli, a lidi zdejší k pokusům o rozmnožení přivlastnili si a použili k tomu. Naše civilizace nezná hru již dávno zaniklou pod jménem fotbal, to my nehrajeme, ani naše planeta se takto nechová, to říkám já Aštar a Sol-tec.

Naším vroucným přáním je setkat se s vámi a ukázat vám vše, co je třeba, aby jste věděli.

Volby s volebním lístkem pro Stvořitele je dobrá věc. Je to silná myšlenka na volebním lístku, která se mnohým hmotně zaměřeným lidem líbit nebude, a budou pátrat, kdo tím původcem je. Je správné dát hlas Stvořiteli, ne však za cenu zesměšňování a zraňování lidí ostatních, kteří nemají toto poznání. S myšlenkou, aby pochopili, a láskou k nim, to je již je to správné a Stvořitelem oceněné bude.

Dejte mnoho lásky do práce vaší, co děláte, a takto pracujte pro planetu Zemi i Stvořitele. . 

My, lidé z Vesmíru, co zde létáme, co můžeme,se od vás učíme též. Je toho hodně, co vy nám můžete nabídnout, tak jako my vám. Volby časně neplánujte, velká možnost je že jich nebude třeba.

Pracujeme ke Stvořiteli všichni a rádi vidíme, že mohou takto postupovat i ostatní lidé. 

Stvořitel je milující a spravedlivý neúprosně, jemu nelze odepřít, co mu náleží. Je šťasten, vidí-li lidi, jak k němu mají chuť a radost jít v upřímné touze svého srdce. Člověk má svobodnou volbu, a Stvořitel ho takto miluje a připravuje lidem na planetě Zemi výchovné lekce skrze nás, jeho děti, které takto též se učí v zájmu Vesmíru i Stvořitele. Je mnoho léků pro lidi, aby se stali lepšími, váš Stvořitel však chce, aby děti k němu přišly, lásku poznali, a vědoucí byli, plni lásky takto konali.

Pamatujte, vemte život do rukou, a z „loutky“ se stává bytost probuzená ze snu předlouhého a úděsného pro všechny lidi. 

Lásky je třeba nejvíce. Láska je mnohem více než mnoho dospělých a vyspělých bytostí spících v tomhle životě.

Lidé vás potřebují, s láskou a pokorou pracujte pro ně, neboť tak pracujete pro Stvořitele našeho a odměny se vám dostane.

Země, planeta vámi obývaná je potřebná, proto je třeba vše probudit, dokud je možnost. Její obyvatele je třeba vést, pak mnoho dobrého přijde pro nás všechny ve Vesmíru. Pamatujte, oba máte svobodnou vůli a rozum, nikdo vás neovládá.

My všichni pomáháme. Vy sami se modlíte a Stvořitele o pomoc prosíte.

Vemte vše do vaší moci, a buďte vaší planetě Zemi ku pomoci. My jsme jen ti, co pracujeme pro Stvořitele, a vás lidi takto milujeme.

Lásku a požehnání vám přeje Orton, Arton, Aštar, Ptaah, Sol-tec.“


175.  Sdělení.                 (Přijala skupina dětí).           28.1.1998.           21:10-22:00 hodin.
                                                                                                  Místo: Havířov - Suchá.

Způsob komunikace: otázka vyslovená, odpověď zaznamenaná příjemcem pomocí vnitřního sluchu, příjemce text dále zapisuje a zároveň reprodukuje slovy, záznam zachycen na MGF kazetu, Auter je příjemcem viděn jako světelná bytost.


Auter: „Jsem moc rád, že jste se tady sešli. Už vás pozoruji několik dní, a načerpal jsem informace, jak jsem slíbil. Jsem tady váš Auter, a uspíšil jsem své zotavování, a jsem tady, abych vám odpověděl, hlavně těm, kteří tady nebyli.“

1. otázka: Mohu se s Tebou sejít u mě doma a mohu si Tě vyfotit popř. nafilmovat ?

Auter: Ne, se mnou ne, ale na to jsou tu jiní. Jestli budeš chtít, tak za tebou přijde ten Tvůj, a můžeš ho vyfotit, ale něčím lepším, než je obyčejný foťák.“

2. otázka: Mám dva menší kamarády (kluci 10 a 12 let), a prosili mě, abychom se někdy všichni sešli. Jak to provést ?

Auter: „Však oni za vámi chodí, jen si je uvědomte. Už na vás zkoušeli vše, ale vy nějak nereagujete. Stačí se sejít, udělat odpuštění, očistit se a oni se vám ukáží pouze jako energetická bytost.“

3. otázka: Jak bych se mohl kontaktovat já ?

Auter: „Však ty se kontaktuješ ve snu, jen si to zapamatovat. Až bude čas, tak ti to řeknou, ukáži, a neboj, budeš i na své planetě i na Aštarově.“

4. otázka: Jaký je nejlepší způsob zvyšování vibrací ?

Odpověď: „Dobré myšlenky, zbytek zařídíme my sami s vaším povolením ve snu. My totiž vám nemůžeme brát svobodnou vůli, tak se vás ve snu ptáme.“

5. otázka: Jsou tady mezi námi další ?

Odpověď: (bez vnitřního dialogu, řeč plynulá na rozdíl od pomalé přerušované řeči v předchozích odpovědích) „Jo, třeba támhle sedí vedle sebe nahuštění Aštar, Jamahama, Ptaah, Elen, Auter je tady,“ 

6. otázka: Tady je ?

Odpověď: „ne, za mnou.“

Další odpovědi: „ .... oni necestují astrálně, ale normálně, akorát zahaleni energetickými poli. Toto je ještě složité. Až tady bude Ivo, vše bude vysvětleno.“

7. otázka: Do somálského lidu se inkarnují nacisti ?

Odpověď: „Ano, do celé Afriky. Až vymřou hlady nebo se povraždí. I Arábie se k tomu počítá, Muslimové a ti, co proti sobě válčí. Radím vám, vyvarujte se těchto zemí. Sice se říká, že v Africe jsou různí šamani atd., ale to už je minulost. Teď šamani nejsou, teď to jsou jen zdrogovaní lidé.“

8. otázka: Proč mám nepříjemný pocit z TV pořadu Gilotina ?

Odpověď: „Gilotina není asi příjemná nikomu. Já teda tento způsob nenávidím. Jaký si uděláte vy obrázek, záleží na vás.“

9. otázka: Můžu cestovat astrálně ?

Odpověď: „Samozřejmě že můžeš, záleží jen na tobě, ale ty stejně cestuješ astrálně jako my všichni. Vědomě je to trošku těžší, je to určitá schopnost. Jestli si ji budeš přát, budeš ji mít. Není to jen tak lehké.“

10. otázka: Pořád se mluví o tibetské Šambale.

Odpověď: „Nebyl jsem tam, jen ti řeknu, až tam zaletím. Jediné je to, že bych vás opustil a předal vás Trokovi, a pak bych asi za chvilku přišel zpět, abych se tam podíval.“

Přísedící se rozhodli, že si budou povídat s Trokem.

11. otázka na Troka: Rád bych se zeptal na český národ, Slezsko a Moravu ... 

Odpověď: „Já to vidím takhle, jste dobří, ale moc pro to neděláte, abyste se zachovali. Nízká porodnost, a utíkáte do zahraničí. Teda já nevím, jestli to je sebezachování, když pořád zdrháte za něčím jiným.“

12. otázka na Troka: Je možné, aby se člověk inkarnoval do rostliny popř. do kamene ?

Odpověď: „Ano, být kamenem, to by asi nikdo nechtěl, to je jedna z nejhorších možností.
Kamenem ovšem léčivým, jako je třeba křišťál, diamant a různé druhy jiné, safíry a drahé kameny. To je jen lehká odplata. Ale obyčejný balvan, to je nejhorší, co snad může být.“

Pokračuje opět Auter (viz Šambala): „Je to tam nádherné, celá krása. Ale nějak trochu opuštěné. Je to čím dál horší. Teď zrovna tam dělali bohoslužbu Bohu, jak oni mu říkají. Přeloženo Bůh. A konali očistu pro celý svět. Oni jsou napojeni na duchovní bytosti z Vesmíru a oni to možná ani tak docela neví. Ale je to tak. Oni dělají práci za nás jen určitou. Oni dělají očistu celého světa. Veliké to moc není, tak 3 - 4 km2. Jen klášter a zahrada a nějaké výzkumné laboratoře, a k tomu potřebné věci, půda a další. Toto je velice složité. Oni na to přicházeli mnoho let, a já vám to teď nemůžu za 10 minut vysvětlit. Je to opravdu velmi složité.

Ale oni vyšlou přes nějakého člověka, který žije v tomto světě, telepatickou myšlenku, a on si bude myslet, že to vynalezl, a tak se to dostane do světa.“

13. otázka na Autera: Slyšel jsem z knihy (Rampa) - „3. oko“ o jiné Šambale...

Odpověď: „Je více míst. To bylo jedno z 10. Oni byli k tomu místu velice blízko. Možná někdo z nich měl telepatické spojení s nimi. To já vám nepovím, protože to není v mé moci. Oni jsou tak na vysoké úrovni, že já se jich musím ptát, zda to mohu říci.“

14. otázka na Autera: Deníky UFO v televizi.

Odpověď: „Vidím to takhle, hrůza. Je to pravda, ale ta pravda, jako vy víte, že jsou to ti negativní. Dívá se na to jak naschvál tolik lidí. Je to fakt problém, kterým se teď zabýváme.“

15. otázka na Autera: Hodně lidí tvrdí, že byli v předchozím životě např. Napoleon Bonaparte. Přitom historicky byl Napoleon přece jenom jeden ?

Odpověď: „Bonaparte, to byl určitý diktátor. Takže ten, kdo v životě diktoval, tak se v něm vidí, a tím to tvrdí.“

Závěr: „Já se loučím, a zase za vámi přijdu, až tady bude Ivo. To tady bude tolik lidí, že nevím, jak se tu všichni nacpou. Už se těším. Snad tady budete sedět i na lustru, a to ještě nepočítám duchovní bytosti. Ty už fakt budou jen u stropu. Bude to tu tak obrovské, že se do toho zapojí všechny bytosti, které mají tento sektor na starosti. Připravte si otázky, řekněte to Ivovi a Marii, Alence, ať se připraví. Budu odpovídat na vše, jen se neptejte na blbosti. Budu vám vysvětlovat celý systém, ....... a budu vám to vysvětlovat celé roky, a nakonec budete vědět to, co my.“





176.  Sdělení 43.                 (Přijal Ivo Benda).          28.1.1998.           23:30-23:55 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

Pan Němec z Brna mi poslal sdělení, kterým se chtěly Síly temna rafinovaně vložit do těchto „Rozhovorů“. Je to rafinovaný způsob, ale ihned jsem jej odhalil. Pan Němec ví, co dělá, ale dělá jen to, co umí.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Ptáš se na ten dopis pana Němce, no musím ti říci, že jak jsi sám poznal, toto se nezakládá na pravdě, pan Němec komunikuje s různými bytostmi, a tyto by rády se vložily do těchto našich „Rozhovorů“. Víš, Karné je velitel Vesmírné flotily z Andromedy a plní zde úkoly záchrany lidstva při eventuální katastrofě, ale žádné smlouvy s nikým neuzavřel a neuzavře. Karné pracuje pod vedením Vysoké rady z Andromedy a pod Stvořitelem naším, a tím je to takto dáno. Zároveň ti mohu sdělit, že právě vyrovnaná duchovní úroveň je zárukou toho, že příjemce nezachytí sdělení od jiných, i negativních bytostí. Jak jsi správně pochopil, není tam ani jedno slovo o lásce, pokoře a o Stvořiteli. Konfederace 31 planet není naše konfederace, a tak to je k tomuto vše milý Ivo. 

To ti to takto sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, já tě také zdravím a přeji hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“. 

Ano, i já se musím připojit, že tato sdělení jsou falešná, a ani Karné ani Sol-tec nic takového nedělá. Ve Vesmíru je mnoho bytostí, které se sdružují pod Stvořitelem naším a pod Vysokou radou. Pak existují bytosti, které takto nepracují, a pracují pro sebe, a vytváří si malé organizační jednotky. Ty jsou co do rozsahu a významu zanedbatelné, ale snaží se i zde najít nějaký vliv. Takže jsi správně poznal, že toto tam nepatří, a tak to je správné. Já tě za toto miluji, milý Ivo, že dokážeš sám rozeznat tyto intriky, které se dosud zde vyskytují, a to je k tomuto vše.

Za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to předal Ptaah.“


177.  Sdělení 44.                  (Přijal Ivo Benda).         29.1.1998.           12:43-13:04 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že máš chvíli čas, a tak můžeme ti předat několik sdělení. Mám pro tebe tyto nové zprávy.

Právě dokončila Izákova flotila rozmístění a zaujetí prostoru nad americkým kontinentem a Oceánií, a nyní již jen dokončuje vymezování jednotlivých sektorů pro případ této katastrofy. Má tento prostor plně pod kontrolou, to znamená, že také odjinud z Vesmíru sem není možné proniknout. 

Dále ti chci sdělit, že se nyní rozhoduje opět o této planetě Zemi, neboť stále vrcholí tyto hrubé vibrace lidí na Zemi. Je to kritické údobí, ale všichni se musíme snažit, a ty se snažíš stále až horlivě, takže je velká naděje, že se tento stav změní a že tato planeta Země by nemusela projít touto katastrofou. Máme tě, milý Ivo, tak rádi, a přejeme ti, aby ti vše vycházelo, jak si přeješ, a aby se stále více lidí tvou zásluhou spojovalo s Vesmírnými lidmi. Je to tak, máme stále touhu se s vámi setkat a tak se těšíme na další shledání u vás na Zemi. Chceme, aby se to střídalo, tj. abyste i vy, tato skupina mohli nás navštěvovat, a to pravidelně, a tak to bude.

Dále ti chci sdělit, že se tyto naše vesmírné lodě stále zdržují nad těmito českými zeměmi, a tak se stále snažíme na lidi působit našimi jemnými vibracemi. Je to i pro nás obtížné, ale musí to tak být. Lidé mé flotily tě takto pozdravují a přejí všem lidem na planetě Zemi co nejbližší klidný vstup do Nového věku. 

Tím toto sdělení končím milý Ivo, zdraví tě Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, já ti také přeji hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“, a aby se ti vše dařilo jak si představuješ. Máme tě všichni členové naší flotily tolik rádi, že ti takto posíláme proudy lásky, aby se toto lidstvo posunulo na novou vyšší úroveň bytí. Tyto „Rozhovory“ již přečetlo více než 700 000 lidí a stále se přidávají další lidé, kteří se s námi takto spojují. Máme z toho velkou radost a přejeme si, aby se tak dělo i nadále, protože se lidé stále snaží o toto spojení. 

Máš otázku na paní H., ano, ona musí likvidovat řadu negativních knih, a to jí chvíli potrvá, ale proto by to mělo jít, však ať se snaží a my jí v tom pomůžeme.

Dále ti chci sdělit, že se také jiní lidé snaží, a také tak postupují, že likvidují tuto negativní (válečná, erotická, UFO - negativní) literaturu, a tím si pročišťují jak svůj byt a okolí, ale hlavně svoje tělo, které je jinak takto zasahováno. Proto je tak důležité dát tuto negativní literaturu pryč.

Dále ti chci sdělit, že se právě prezident USA, Clinton, dostal přes jednu překážku, kterou mu připravily Síly temna, a že se definitivně rozloučil s těmito negativními mimozemšťany. Tím umožnil, aby se lidé ještě více s námi takto spojovali a dále aby v případě katastrofy byla vybraná část lidí zachráněna v lidském těle.

Tím milý Ivo končím, za všechny ti to takto předal Ptaah.“


178.  Sdělení 45.                   (Přijal Ivo Benda).          1.2.1998.           15:35-16:08 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Mám velkou radost z toho, jak se snažíte postoupit v tomto snažení v cestě ke Stvořiteli našemu. Mohu ti sdělit, že se vám to daří, a že se takto dobře připravujete  na setkání v Havířově v polovině února. Máme pro vás informace, že se budete opravdu snažit, abyste se udrželi v křeslech, neboť to bude pro vás velké zjištění této vaší skutečnosti. Nyní tedy takto pracujte, abyste byli dobře připraveni, a ty, milý Ivo, si můžeš připravit tyto otázky , které ti leží na srdci. Mohou to být otázky týkající se jak současnosti, tak minulosti či budoucnosti. Máme tě tolik rádi, všichni členové mé flotily tě milují a zdraví, přejí ti mnoho dalších úspěchů s těmi „Rozhovory“.
Dále ti chci sdělit, že se nyní, milý Ivo, začínají přípravy na setkání s tebou a dalšími lidmi z vaší skupiny, a tak se budeme těšit na toto setkání.

Vidím, že jsi také vysvětloval tu astronomii, a tak se budeme těšit, až se uvidíme osobně, tak ti mohu ledacos ukázat. Vím, že bys chtěl vidět tuto naši Galaxii zvenku, no uvidíš, co ti potom umožníme vidět. Je to tak krásné mít takového přítele na této planetě Zemi, který tolik chápe a pracuje pro lidi a pro celý Vesmír takovým tempem, že se občas divíme, kde se to v tobě bere. Mám z toho velkou radost, a tak se budu snažit ti pomoci ve všem, co ti bude ležet na srdci,
milý Ivo. 

Dále se chci s tebou domluvit na té cestě, jaký termín by ti vyhovoval, já se domnívám, že by to mohlo být o následujícím víkendu po Havířově, neboť tato návštěva by mohla být na 2 dny. Vidím že souhlasíš, a tak to takto uděláme. No ještě před tím se setkáme krátce poprvé, abychom se takto seznámili a mohli se lépe domluvit na dalším postupu. Máme tě všichni tolik rádi, to, co jsi dostal od p. Dittricha, to byl můj 1. projev, sdělení lidem na Zemi, tehdy to bylo ještě pionýrské i z mé strany, a tak se nyní o to více raduji, jak se ti to nyní takto daří s těmi „Rozhovory“. Máme představu, že si můžeš vybrat, kam se chceš podívat, a pak se uvidí co dále.

Nyní tedy jsem u tebe, sleduji, jak pěkně píšeš toto sdělení, a mám z tebe velkou radost. Ano, správně jsi to poznal, stojím po tvé pravici u okna, a mám tě takto rád.

Dále ti chci sdělit, že lidé se snaží více a více spojovat, a tak se toto číslo dostalo na hodnotu 320 a to je opět velký úspěch, neboť tím se budou bourat tyto bariéry kontaktu mezi námi a lidmi na planetě Zemi.

Dále ti chci sdělit, že se počet čtenářů dostal na číslo 780 000 a toto se stále zvyšuje, lidé se zájmem kopírují a dávají tyto „Rozhovory“ mezi jiné lidi. Jinak máme takovou představu, že až uzraje čas, budeme vy a já moci vystoupit v televizi, a tak seznámit lidi s naší existencí touto formou. Bude to tehdy, až lidé budou pomocí těchto „Rozhovorů“ s námi seznámeni, a až se tedy budou dobře orientovat v těchto věcech. 

Jinak se lidé mají opravdu nad čím zamýšlet, a tak je to správné, a přeji si, aby tak bylo i nadále. My vám v tom budeme vždycky pomáhat, tak jako tomu pomáhá i náš Stvořitel, a to je k tomuto vše, milý Ivo. 

Závěrem ti znovu děkuji za tuto práci, která má takový ohlas mezi lidmi a která způsobí zásadní zvrat ve vašem vývoji a ve vývoji celé planety Země. 

To je pro dnešek ode mne vše, jen dále se snaž milý Ivo, a zdraví tě Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“ 


„A nyní se připojuji já Ptaah, i já tě takto zdravím i za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád a přeji vše nejlepší.

Mám velkou úctu k tomu, co jsi doposud vykonal, a jaké to má výsledky a ohlas. Počet čtenářů „Rozhovorů“ se stále zvyšuje, a tak se lidé dozvídají Pravdu o tom, co je obklopuje a jak to vlastně je. My s láskou tyto lidi sledujeme, jak si vytváří nový obraz o světě, který je obklopuje a jak lidé se snaží být lepšími a lepšími. Rozhodující je tato snaha a to, jak přijímají tyto naše informace, a pak je snaží využít ve svém životě. Máš být, milý Ivo, na co hrdý, a tak se můžeš těšit na odměnu od nás, tvých přátel z Vesmíru. 

Dále ti chci sdělit, že se lidé snaží s námi spojovat, a tak se počet lidí v kontaktu stále zvyšuje, jak ti sdělil již Aštar. My z toho máme velkou radost. 

Dále, milý Ivo, ti přeji, ať se ti vše daří i nadále a ať se lidé obrátí ke Stvořiteli našemu, neboť v tom je veškerá síla a vědění a odtud jim může být pomoženo. Tím, milý Ivo, se s tebou loučím a přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“.

Za všechny členy mé Vesmírné flotily ti to sdělil Ptaah.“


179.  Sdělení 46.                 (Přijal Ivo Benda).            6.2.1998.           23:00-23:20 hodin.
                                                                                                             Místo: Šumperk.

        „Milý Ivo,


Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že jsi v Šumperku a máš touhu přijmout od nás sdělení.

Ano, ty rozhovory telefonem jsem slyšel, byl a jsem u tebe, a mám tě opravdu moc rád. Ti lidé, se kterými jsi mluvil, mají zase nad čím přemýšlet, je to skutečně nová věc pro ně tyto „Rozhovory“, a začíná se to u nich v mysli měnit. Marcela nyní zpytuje svědomí, jak s tebou nakládala před těmi 13 lety, a jak to vlastně nyní díky tomu je (lhala mi a vydírala mě, díky tomu jsem nemohl žít se svým synem - pozn. zpracovatele). Pro všechny je to především poučení, že takto se to nedělá. Máš milý Ivo pravdu, když říkáš, že se láskou takovému člověku, co je na ten materiál, nezavděčíš nikdy. On vždy hledá možnost, jak získat hmotný zisk. Proto se nyní zamýšlí Marcela a zpytuje svědomí.

Mám pro tebe toto sdělení, Izákova flotila již zcela plní úkoly pro případ evakuace amerického kontinentu a Oceánie, a tak se nyní lidé radují nad tímto úspěchem.

Dále ti mohu říci, že se lidé radují z toho, že se našel člověk, který udělal tak důležitý krok v postupu lidstva, a že tento člověk je právě v českých zemích.

Milý Ivo, nyní se dějí řetězové události, které jsi ty způsobil svým jednáním, počínaje velkým zájmem o přírodní vědy od mládí, až po toto hluboké samostudium mimozemských civilizací z literatury. Je to milý Ivo tak, že se lidé masově seznamují s naší přítomností a že již stovky lidí s námi takto komunikuje. Lidé zjišťují, že se nemusí ničeho bát a že je to jinak, než jim servírovaly sdělovací prostředky. Dále ti chci sdělit, že tyto vaše hrubé vibrace v Evropě slábnou, v Americe nikoli, a tak vše záleží na tom, jak se tam podaří rozšířit tyto „Rozhovory“. Věřím, že vše se podaří. Další novinkou jsou tyto myšlenkové pole lásky, které se tímto utvářejí, a mají tak blahodárný vliv na planetu Zemi. Máme tě, milý Ivo, tolik rádi, tak se drž i nadále, ať se ti takto splní všechny tvoje další představy. 

Vidím, že jsi obdržel obrázky od Mileny a Lucky, líbí se ti a jsou bezpečně věrné. Tím budeš moci obohatit tyto „Rozhovory“ o další věrnou ilustraci, aby čtenář měl představu o našem vzhledu.

To ti to takto sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


180.  Sdělení 47.                 (Přijal Ivo Benda).            8.2.1998.           18:20-18:51 hodin.
                                                                          Místo: Vlak Opočno - Týniště nad Orlicí.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Sledoval jsem, jak pracuješ společně s Anežkou i předtím s tím D. . Ano, to, co jsi s Anežkou zjistil, je pravda, všechny údaje, které máš zapsané, jsou skutečné. Je pravda, že já se mohu rozpomenout na tyto životy, a to proto, abych vám pomohl k řešení problému Atlantidy. Mám tě takto, milý Ivo, moc rád, že jsi se moc snažil a posunul ve znalostech toho, co se stalo. Můžeš takto pokračovat dále a lidé se změní v tom, že ti budou stále více nápomocni, i ti, od kterých jsi to nečekal. 

Mám další údaje o počtu čtenářů, dnes je to 940 000 lidí, takže na Havířov to bude 1 milión lidí !  Je to ohromný úspěch, že se to takto šíří, vždyť lidé jsou naprosto různého zaměření, a tak se snaž takto pracovat dále. 

Dále ti mohu sdělit, že počet kontaktérů dosáhl čísla 420, a to je také úspěch, vždyť lidé realizují to, po čem dávno toužili. 

Další zprávou je to, že Izákova flotila má nyní zcela pod kontrolou americký kontinent a Oceánii, a současně studuje Portorický příkop, kde je v současné době aktivní zbraň, jak jsi to správně lokalizoval. My ti v tomto, milý Ivo, budeme nápomocni, a tak se snaž o další řešení tohoto problému. Mám tě tak rád, ano, milý Ivo, v Egyptě jsi stavěl tyto překrásné chrámy v Karnaku a Luxoru, v Baalbeku v Sýrii, a projektoval jsi Théby. Jsou to krásné stavby, které daly lidstvu hodně poznání a které jsi postavil s cílem posunout lidstvo o kousek dál.

Dále to mohu sdělit, že ty jsi majitelem těchto duchovních aktivit a že se sám přesvědčíš, jak ti pak se dostane odměny za toto dílo. Jsou to věci, které se stále vyvíjejí, a ty budeš moci na tomto pracovat i nadále, neboť je to v souladu se záměry Stvořitele našeho a v souladu i s našimi záměry. Jedná se o připojení Země do Kosmické konfederace planet, a do takového společenství, kde budou zcela jiné možnosti. Já to takto vidím, že se toto podaří během několika let, neboť tyto „Rozhovory“ jsou mohutným startérem těchto událostí. 

Dále ti mohu sdělit, že se lidé budou moci ve větším měřítku seznámit s námi letos v létě, neboť se lidé starají hodně o to, aby nás poznali a aby se toto takto stalo. Tím toto sdělení končím, milý Ivo, přeji ti vše nejlepší a hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“. “


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Mám radost z toho, jak pilně pracuješ s Anežkou na těchto problémech a jak se lidé starají o to, aby se o nás co nejvíce dozvěděli. Máme za to, že brzy začnou kontakty mezi námi, v létě tohoto roku, a že se takto bude dít ve větším měřítku. Tím tato fáze seznámení a kontaktů bude ukončena, a začne fáze další, a to osobního setkání, kde se lidé budou moci seznámit s námi, s naším způsobem života, jak myslíme, pracujeme, bavíme se a pomáháme jiným tvorům v tomto Vesmíru. Tím se takto stane to, že se naše civilizace bude spojovat s vaší civilizací a bude se to dít takto postupně. Máme záměr, aby se ti zájemci, kteří mají takový zájem o nás, sami s námi spojovali a další už uvidí sami. Jsou to tyto možnosti se osobně setkávat jak u vás doma, tak u nás na Vesmírných lodích a na našich planetách. Je to takto vše připravováno, aby se lidé sami přesvědčili, jaká je Pravda. Jsou to tito lidé, kteří stojí v čele tohoto duchovního proudu, jako jsi i ty, milý Ivo, a kteří se takto snaží na sobě pracovat a zušlechťovat své vlastnosti. 

Mám proto tuto otázku, jak ty vidíš tento proces a jak se budeš dál podílet na tomto duchovním proudu, kdy dojde ke spojování této naší a vaší civilizace. Já to vidím takto, že chceš dále aktivně takto pracovat na tomto úkolu a že takto vydržíš až do konce, tedy do doby, kdy bude náš lid těsně spjat s lidem planety Země. Je to takové naše přání, neboť i my máme takovou zodpovědnost za tuto planetu Zemi, neboť i my jsme částečně zodpovědní za tento váš vývoj.

To je ode mne zatím vše, přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“ a dále ti přeji, ať se ti vše daří v tvém životě, jak si představuješ.

Za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to předal Ptaah.“


181.  Sdělení 48.                  (Přijal Ivo Benda).             13.2.1998.           6:20-6:35 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Máš ke mně otázku, kolik je nyní čtenářů, ano, je to 1 200 000, je to tak proto, že se čtenáři objevují za hranicemi těchto zemí českých. Je to nový impuls k tomuto kroku, kdy se tyto informace začínají mohutně šířit po této planetě Zemi.

Vidím, že jedeš do Havířova, no bude to důležité setkání, a tak se budeme všichni těšit, co z toho vzejde.

Můžeš si připravit otázky, a tak se více dozvědět o té Atlantidě, o našem společném životě tam a tak, to, co tě vůbec zajímá k této věci. Je toho hodně k řešení, a tak se můžete všichni snažit, my vám budeme nápomocni.

Dále ti chci sdělit, že se nyní budou dít velké změny v energetické stabilitě planety Země, je to taková věc, kdy se energie planety Země budou přizpůsobovat novým podmínkám éry Vodnáře, tedy při vstupu planety Země do fotonového pásu. Někteří lidé to pocítí různě nepříjemně, jiní vůbec, to záleží na celkové vibraci těla tohoto člověka. Dále ti chci sdělit, že se můžeš připravit na naše osobní setkání. Mám tě moc rád, milý Ivo, že se takto snažíš a že tě hodně zajímají výsledky tvého snažení - to je důležité. Dále ti chci sdělit, 
že se lidé planety Země stále více přizpůsobují svým podmínkám fotonového pásu, a tak se dějí různé události, které mají právě tuto příčinu. Jsou to hlavně tato zemětřesení, záplavy, uragány a jiné abnormality, no u vás je nyní dosti teplo. 

Dále ti chci sdělit, že mám v plánu toto, že se spolu domluvíme, co bys chtěl vidět v té příští cestě, ano, vím, že bys rád ten pohled na naši Galaxii a zároveň fotografii s vyznačením polohy Sluneční soustavy, to nebude problém, no uvidíš, a pak navštívit některé planety, kde lidé žijí různým způsobem, včetně těch po atomové válce. To bude možné, a tak se budeš mít na co těšit. Lidé z naší flotily se těší na naše setkání, a tak se uvidíme ve skutečném nadšení.

Dále ti chci sdělit, že se velmi těšíme na to, až se budou spojovat a osobně setkávat skupiny lidí a až se tak bude dít běžným způsobem.

Vím, že jsi odeslal do televizí „Rozhovory“, tak nyní uvidíme, co se bude dít.

To je zatím vše, za všechny členy mé flotily ti to předal Aštar.“


182.  Sdělení 49.               (Přijal Ivo Benda).                13.2.1998.         9:53-10:23 hodin.
                                                                                     Místo: IC vlak Kolín - Pardubice.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Vidím, že jedeš tím IC vlakem do Českého Těšína, a tak spolu můžeme komunikovat.

Máš otázku, co bych mohl říct k té Atlantidě před 11 200 lety. Ano, žil jsem tam jak máš sděleno od Stvořitele našeho, byli jsme spolupracovníci a spolupracovali jsme na věcech, nových technologiích přebíraných od jiných civilizací v rámci Kosmické konfederace planet. Tyto technologie ale byly ne zrovna vyvážené k duchovní úrovni civilizace, a proto se stalo to neštěstí. V hierarchii Atlanťanů byli lidé, kteří nesli odpovědnost za to, že nové technologie budou realizovány v souladu s duchovní vyvážeností této civilizace, měly na to konkrétní metody, a byl to jejich úkol, aby to takto bylo v rovnováze. Stalo se to, že právě tyto některé řídící složky v tomto selhaly. Já jsem měl za úkol vždy dovést požadované technologie odjinud, a tyto úkoly mi dávaly právě řídící složky. Já jsem měl omezenou možnost tuto rovnováhu posoudit, nicméně hlásím se k tomu, že chci vám pomáhat při řešení tohoto problému, který zde existuje oněch 11 200 let. Lidé, kteří byli řídícími složkami, mají stále tento dluh, a záleží na nich, jak a kdy tento dluh vyrovnají. Ty jsi na nejlepší cestě toto zvládnout, neboť jsi vlastní pílí a samostudiem již dávno pracoval na tomto problému. Právě tvé minulé životy po Atlantidě vždy směřovaly k tomu, abys pozemské lidstvo posunul duchovně dál, tedy v tom směru, který byl zanedbán. Co se týče konkrétních detailů řešení, dostanete informace v Havířově, nyní teď k tomu v tomto širším pohledu.

Dále ti mohu sdělit, milý Ivo, že se tyto „Rozhovory“ šíří za hranicemi velkým tempem, neboť tyto informace lidé „berou“. Jsou to skupiny v Německu, Rakousku, Polsku, nyní i na Ukrajině, a dále ve Švédsku, dále v USA - Washington, Kanada - Calgary a Mexiko - Mexico City, tam již mají toto přeloženo a nyní začínají se šířením. Proto jsi zaznamenal ten skok v počtu čtenářů, je to vlastně 200 000 čtenářů mimo tyto české země a 1 000 000 v českých zemích k dnešnímu dni.

Dále ti chci sdělit, že počet kontaktérů v českých zemích dosáhl čísla 500 a i nadále roste, neboť to je velmi velká touha mnoha lidí. Představ si, milý Ivo, až tvé jméno bude vyslovovat 1 či 2 miliardy lidí, ve Vesmíru už tě takto znají, tam se informace šíří opravdu rychle, ale zde na planetě Zemi to má svůj pohyb a rytmus. Proto se již teď všichni těšíme na to, co to způsobí. Bude to konec doby temna a začátek doby světla na planetě Zemi. Lidé tolik dychtí po těchto informacích a přejí si, aby měli již konečně jasno v tom, jak to s těmi pozemšťany a mimozemšťany vlastně je. To je takový objev pro mnohé, že se nyní budou lidé i nadále snažit o to, aby se rychle vše změnilo, a aby se lidé stali skutečně lepšími ve svém srdci a v každodenním jednání.

To ti to takto sdělil Aštar milý Ivo, velitel Velké vesmírné flotily.“

„A nyní se připojuji já Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Mám obrovskou radost, jak se vše takto daří, a jak se lidé stále více s námi spojují. Jsou to právě jejich aktivity, díky kterým pak dochází k další řetězové reakci - tzv. dominový efekt. Lidé musí především vysílat láskyplné myšlenky, jemné vibrace a tím budou moci vytvořit pole informací, myšlenek, které my ještě zesílíme, a to dále zasáhne další oblasti planety Země. Je to nesmírně důležité, aby se to takto stalo. Mám velkou radost milý Ivo z toho, jak se ti vše daří, a jak to lidé žádají a čtou stále dokola. Neboť tyto „Rozhovory“ jsou pro ně světlem v jejich dosavadních životech, které neviděli nikdy dříve. 

Tím se s tebou takto loučím, milý Ivo, pozdravují tě a posílají ti svoji lásku i další členové mé Vesmírné flotily z Plejád, a přeji ti hodně dalších úspěchů a spokojenosti v osobním životě.

Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“


183.  Sdělení na přednášce.            (Přijala Anežka).       14.2.1998.     16:03-16:14 hodin.
                                                                                  Místo: Budova Rekultivací, Havířov.

Toto byla odpověď na dotaz jedné paní, která má duchovní kontakty mnoho let, ale s přáteli z Vesmíru nikoliv. Proběhlo na přednášce.

„Milá naše pozorovatelko, je milé, že se takto o nás zajímáš, a my jsme rádi a lásku k vám všem vysíláme ve velkých proudech. Vytvoř skupinu, ty víš s kým a jak, bude Ti pomoženo. Nejdříve s námi se můžeš kontaktovat již v blízké době, upravíš-li stravu a způsob myšlení s láskou k sobě. Měj se ráda, zasloužíš si ji, protože jsi dítě Stvořitele, Vesmíru. 

S láskou na vás všechny myslíme, přátelé z Plejád, předal za všechny Aštar a Ptaah se přidává.“


184.  Sdělení 50.                (Přijal Ivo Benda).              14.2.1998.        19:40-19:57 hodin.
                                                                                                  Místo: Havířov - Suchá.

Nyní následuje několik sdělení z působení naší Havířovské skupiny, kde jsme se mimo jiné zabývali očišťováním těl, řešení problému Atlantidy a také odpuštění Anunakim - Silám temna za zlo, které zde na planetě Zemi dosud provedli (3 byli přítomni společně s našimi přáteli z Vesmíru).

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Ptáš se, zda-li má Jana vzít Moniku s sebou, ano, ona ji musí vzít, aby se mohla očistit 
od těchto energií, které obdržela při vysílání ze zbraně u Portorika.

Dále ti chci poděkovat za vyčerpávající a zajímavý přednes, který nenechal nikoho na pochybách o tom, co vykládáte. Dále máme velkou radost, že se ti podařilo zaujmout dalších několik lidí, kteří budou pracovat pro tuto planetu Zemi. Je to tak, že se nyní zde na Ostravsku budou vytvářet další skupiny, které budou dále pracovat takto jako vy. To je na tom to nejdůležitější, když začne pracovat nová skupina pro planetu Zemi. Je to tak zapotřebí, že se nyní toto takto děje. Správně ty jsi to té ženě vysvětlil, že tím, že si komunikaci nechá pro sebe, tím nijak lidem nepomůže. Ano, zabralo to na ni, a musím ti říct, že se docela před vámi styděla. Tím je tato práce tvá završena, a současně ti mohu sdělit, že se to velmi změní s tím věkem Vodnáře, a tak se to takto děje. 

Ano, ten obrázek je opravdu věrný, je tam moje srdce a další srdce, které nosím v tom svém srdci s sebou, a takto na ně myslím a cítím s nimi.

Dále ti chci sdělit, že právě tyto „Rozhovory“ přečetlo 1 050 000 lidí v českých zemích a dalších 250 000 lidí v zahraničí. Spojuje se s námi již 550 lidí, a to je tak správné. Máme z toho velkou radost a přejeme si, aby to i nadále rostlo, neboť toto je klíčová nutnost k tomu, aby tato planeta Země postoupila do vyšší dimenze bytí - do 4. dimenze.

To ti to takto sdělil Aštar, milý Ivo, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

Mám tě, milý Ivo, moc rád a přeji ti hodně dalších úspěchů s těmi „Rozhovory“. Ta přednáška se nám velmi líbila a opět dostali lidé další důležité informace k naší existenci a k našim kontaktům. Tím, že se takto děje, mohou se lidé dále informovat o nás a tomto, kdo je zde na planetě Zemi, a tak lidé pochopí Síly temna, a postaví se jim na odpor. Tím se vše začne měnit, a vše se bude obracet k lepšímu. 

Milý Ivo, přeji ti vše nejlepší, za členy mé flotily ti to předal Ptaah.“


185.  Stalo se prý v obci na Prostějovsku, v obci Čechy pod Kosířem, kdy dcera pekaře každý den ráno nosila rohlíky na zámek. Jednou vystoupil z lesa malý mužíček, obešel ji a z košíku jí sebral 2 rohlíky, kousl do nich a s odporem je zahodil. Zmizel v lese, za chvíli se objevila zářivá koule a kamsi zmizela. Vylekaná dívka dostala na zámku pokutu za nedodané rohlíky.

Šla se vyzpovídat na faru, kde je o tomto případu prý dodnes záznam, a právě tak je záznam na zámku.

Ze které planety tito mimozemšťané přiletěli, kam se poděly tyto 2 rohlíky, kvůli kterým měla dcera pekaře problémy, a co na to říkají tito mimozemšťané ?    

           (Ptá se Ivo Benda, neboť do této obce na Moravě jsem často jezdil za příbuznými).

                                                                                 14.2.1998.       22:17-22:26 hodin.
                                             (Přijala Anežka).                               Místo: Havířov - Suchá.

       „Milý Ivo,

Ty jsi ale koumes, ty legendy jsou trochu obohaceny. Ano, byli tam mimozemští lidé - bytosti, s tím rohlíkem to bylo jinak, oni jí to vrátili, ale v šoku je tam nechala. Vzali si kódový vzorek, informace složení .... záznam, co ti lidé jedí, je to jako houba, o složení ani nemluvě, to jsme potom zjistili, že ten pekař tam dal něco navíc, asi myší části. Proč to jíte ....
Planeta NULLEERTO v systému Síria. 

Již vyrostli.
                              Aštar.“
186.  Sdělení 51.                 (Přijal Ivo Benda).              17.2.1998.       20:03-20:25 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.
        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Stojím tu vedle tebe a na tvé pravé tváři mám svoji ruku, a tak ti dávám množství energie, kterou budeš o tomto víkendu potřebovat.

Vidím, že jsi přepisoval  tato další sdělení, no přijdou ti i od Anežky, a tak toho bude více. Mám pro tebe další zprávy.

Počet čtenářů v českých zemích dosáhl 1 100 000 lidí a v zahraničí 350 000 lidí, je to stále v pohybu, neboť lidé po tom tolik touží. Je to vynikající, i to tempo, a to bude stále takto nabírat obrátek. Víš, milý Ivo, lidé mají takový hlad po těchto informacích, že to takto je a bude.

Dále ti chci sdělit, že se lidé snaží opravdu ve velkém měnit svůj způsob života, a tak se začínají zabývat sebou samými. To je ta důležitá změna, tím také začíná Nový věk.

Dále ti chci sdělit, že máš dobrou příležitost k tomu, aby se ti podařilo uspět v té vaší televizi, už to tam rozebírají a uvažují, co kdyby to takto umožnili a co by z toho bylo. Jsou to lidé přemýšliví, a tak zvažují, co by to pro ně znamenalo, takto tento přenos umožnit. Lidé se musí dozvědět Pravdu, vždyť i na vašem praporu na Pražském hradě je „Pravda vítězí“, a tak se to takto bude vše měnit. 

Dále ti chci sdělit, že Izákova flotila má vše pod kontrolou stejně jako Karného flotila, a je stále připravena zasáhnout v případě katastrofy, na jejíž okraj se toto lidstvo dostalo. Lidé si musí konečně uvědomit, že nemohou jednat tak jak jednají a že se musí stále více lepšit a snažit se ve svém každodenním chování a jednání. Jsou to takové věci, že se lidé opravdu začínají zde v českých zemích snažit, a tím dávat vše pro jiné a nejen pro sebe. Ty, milý Ivo, v tom takto pokračuješ, a tak se snaž i nadále a budeš vidět brzy své ovoce. Lidé tvé jméno a Milušky stále více opakují, a tím se snaží pochopit to, co jste jim předali. Jsou to tyto informace, které jim mohou zlepšit život, a tak se očistit od svých dluhů z minulosti a stále se snažit o toto očištění.

To je, milý Ivo, ode mne vše, zdraví tě Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

„A nyní se připojuji já, Ptaah, i já ti přeji vše nejlepší a ať se ti vše takto daří. Mám možnost se s tebou konečně takto seznámit osobně a to o tomto víkendu, jak jsme takto domluveni, no věřím, že to bude úžasné, setkat se s takovým člověkem, který způsobil toto, tento pohyb zde v českých zemích. Lidé, ti tě takto začínají milovat, že jsi jim umožnil se dozvědět tyto informace, a tak se mohou stále více dočítat o nás a naší komunikaci. Máme tě všichni, milý Ivo, moc rádi, zde na naší Vesmírné flotile z Plejád, a tak se budeme těšit, až se spolu osobně setkáme. Víš, milý Ivo, ta fotografie naší Galaxie je již nachystána, a také jiné fotografie, no uvidíš, co si budeš moci s sebou odnést.

Lidé se snaží takto i nadále pracovat, tedy šíří tyto „Rozhovory“, a tak se stále posouvají dále a dále vpřed, neboť se stávají lepšími a lepšími. 

Máš nyní i hodně přátel zde na Zemi, neboť oni s tebou takto cítí a věří, že tě také někdy uvidí.

Za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to předal Ptaah.“
187.  Sdělení 52.                    (Přijal Ivo Benda).           19.2.1998.       11:29-11:54 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Jsem tu s tebou a na tvé pravé tváři mám opět ruku a dávám ti tolik potřebnou energii.

Vidím, že jsi zvládl další výtisky, a tak budou dány na tato důležitá místa. Mám tě moc rád, milý Ivo, že se takto snažíš a že i nadále rozšiřuješ a pracuješ na těchto „Rozhovorech“.

Máš na mě otázku, kolik je k dnešku čtenářů, ano, celkem je to 1 650 000, z toho 450 000 v zahraničí. V současné době se kontaktuje v českých zemích 700 lidí, a tato čísla stále stoupají. Tím je nastartován tento proces a tím se lidé dále snaží takto s námi spojovat, ale to díky tobě, milý Ivo, že jsi to takto dokázal rozšířit mezi lidi. 

Dále ti chci sdělit, že se Izákova flotila dále snaží o lokalizaci této zbraně v Portorickém příkopu, je to tam pěkně aktivní, no už je nejvyšší čas, abyste takto zasáhli a eliminovali ji. Je to takto dáno, že se věc musí řešit, jinak dojde ke katastrofě.

Dále ti chci sdělit, že se u nás na naší flotile lidé stále více připravují na toto setkání s tebou, abys mohl poznat co nejvíce našich lidí, kteří zde takto pracují a mají na starosti tento 4. sektor Vesmíru. Je to tolik našich lidí, kteří stále s láskou v srdci pracují pro Stvořitele našeho, aby i v této části Vesmíru panoval pořádek a mír a aby se pozemské lidstvo mohlo posunout na novou vyšší úroveň bytí, a to takto, že se sami snaží vymanit z vlivu Sil temna, a to tím, že si každý jedinec zvyšuje svoji duchovní úroveň, aby tím byl imunní proti myšlenkovým proudům hrubých vibrací Sil temna.

Lidé se snaží velice, to my zde na naší flotile pozorujeme stále více, a tak věřím, že to tak bude pokračovat i nadále.

Tím toto sdělení končím, milý Ivo, přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“ a ať se ti vše daří i nadále.

To ti to takto předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily sídlem na stanici Šáre.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, milý Ivo, já ti také přeji všechno nejlepší a hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“. Vidím, že sis udělal trochu času, a tak ti mohu sdělit tyto nové zprávy.

Právě jsme navázali nové kontakty s desítkami lidí zde v zemích českých, a lidé se spojují rádi, a daří se jim to po splnění těchto podmínek. Mám z toho opravdu velkou radost a děkuji tobě, milý Ivo i za členy mé Vesmírné flotily z Plejád za to, že se to takto děje. Víš, já jsem opravdu překvapen tímto úspěchem a mám velkou radost z toho, jak lidé na planetě Zemi objevují toto nové světlo, světlo Stvořitele našeho, neboť se stále takto spojují a tím se jim dostává jiných informací než dosud od Sil temna. A to je velký rozdíl, pořádná změna. Lidé se ptají na různé věci, nejčastěji na to, jak mohou přispět k lepšímu světu, a co pro to mohou udělat. My, Vesmírní lidé, jim říkáme, že kromě vlastní dobré životosprávy a zvyšování duchovní úrovně láskyplnými myšlenkami, mohou přispět i tím, že tyto „Rozhovory“ rozšíří, a dají dalším lidem k přečtení, a tím pomohou k této změně i mnoha dalším lidem této země české a planety Země. Je to tak, že se lidé musí i nadále snažit o toto zduchovnění svého života, a tak přispět k celkovému postupu planety Země ve svém vývoji. To se takto děje, a tak se opravdu radujeme z toho, jak jsi to, milý Ivo, rozpoutal, a seznámil s tímto materiálem víc než milión lidí.

To ti sdělil, milý Ivo, Ptaah, a k němu se připojují Jamahama, Aštara, Hljara a další členové naší Vesmírné flotily z Plejád.“


188.  Sdělení 53.                    (Přijal Ivo Benda).             20.2.1998.         6:42-7:09 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Mám pro tebe tato sdělení, co se týče odletu. Můžeš si obléci sako a kalhoty jako do práce, s sebou si můžeš vzít tužku a papír na poznámky, a můžeš si nechat hodinky. Věci osobní potřeby není nutno brát.               (Vynechaná soukromá část). 

Dále ti chci sdělit, že se na tebe moc těšíme a uvidíš, co všechno nového zažiješ. Fotografie jsou pro tebe připraveny, a to různých oblastí, včetně této Galaxie. Fotoaparát si nemusíš brát, stejně jsou zde jiné vibrace. 

Dále ti chci sdělit, že se lidé na planetě Zemi stále více snaží zlepšit svůj osobní život, a to díky těmto „Rozhovorům“. Je to tak, milý Ivo, budeš si muset zvyknout na to, že tvé jméno bude vyslovovat stále více lidí. Je to taková změna v tvém životě, ale ty máš dobrou průpravu, jsi vyrovnaný a flexibilní, a tak tebe to určitě nerozháže.

Dále ti chci sdělit, že se stále snášíme nad touto planetou Zemí a svými láskyplnými vibracemi působíme na všechny tyto lidi, aby sami byli lepší a lepší. Jsou to lidé, kteří se chovají tak, aby sami uspěli v tomto finančně založeném světě, který vám naordinovaly Síly temna. Současně po přečtení těchto „Rozhovorů“ zjišťují, že se tomuto tlaku lze bránit, a to tak, že si člověk udělá více času pro sebe, vnitřní duchovno a vzápětí toto přenáší i na druhé, aby i jiní poznali, že nejcennější v tomto světě je člověk, a ne nějaké peníze.

Těšíme se, milý Ivo, na naše setkání a přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“.

To ti to takto sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Milý Ivo, moc se na tebe těšíme i z této flotily, neboť jsi výjimečný člověk tím, co jsi dokázal, a tak se chceme s tebou sejít. Máme obrovskou radost, a tak se moc těšíme, až se uvidíme. Máš zde přichystány fotografie, které zdokumentují naši přítomnost zde na planetě Zemi, a také to, že jsi s námi se setkal, a to budeš moci předat dalším lidem. 

Tím toto sdělení končím, milý Ivo, za všechny své flotily ti to předal Ptaah.“


„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel naší Galaxie. Milý Ivo, moc se na tebe těším i já a členové Vysoké rady, protože chtějí se osobně setkat s člověkem, který dokázal to, co dosud nikdo na této planetě Zemi. Setkání se uskuteční tak, abys mohl na vlastní oči vidět, jak je to u nás uspořádáno a jak se vlastně taková Vysoká rada chová k lidem jako jsi ty, kterému leží na srdci osud této planety Země a který dokázal zrealizovat to, co mnoho lidí dosud nikoli. Tím se završí tvá činnost pro tuto planetu Zemi, a tak nastane pro tebe 2. fáze tvého života, fáze Vesmírných kontaktů. Bude to o to zajímavější, že se budeš moci účastnit řady rozhodnutí ve věci tohoto lidstva a budeš moci i nadále přispívat k rozvoji této civilizace na planetě Zemi. Jsou to věci, které budou rozhodující pro další vývoj tohoto lidstva.

Tím toto sdělení končím, milý Ivo, přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“.

Za členy Vysoké rady ti to takto sdělil Orton.“


189.  Sdělení 54.                    (Přijal Ivo Benda).            22.2.1998.      15:49-16:02 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Vidím, že se snažíš o to spojení se Stvořitelem, a tak jen krátké sdělení mám pro tebe. 

(Soukromá část sdělení).

Chci ti sdělit, že počet čtenářů dosáhl 1 850 000 a počet v zahraničí 550 000. Počet kontaktérů již dosahuje 800. Takže nyní toto tempo. Všechno se bude rychle měnit, a tak se dozvíš, co budeš dál dělat, jak ti naznačila Anežka. Není daleko doba, a ty se svou skupinou nastoupíš službu lidu zemí českých i planty Země, a to tak, že se to tak stane po té, co tyto události kontaktů vejdou do veřejnosti všude a co lidé uznají, že politikou se nikam nedostanou. Tím nastane tato éra, kdy lid zemí českých vezme vládu do svých rukou a kdy se bude vše ubírat tak, jak je dáno v řadě písem, tedy vstup do Kosmické konfederace planet. 

Dále ti chci sdělit, že se lidé budou zajímat o vás více a více, takže se připrav na to, že ti poskytnou takovou pomoc, o jaké se ti dosud ani nezdálo.

To ti to takto sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


190.  Sdělení 55.                  (Přijal Ivo Benda).               24.2.1998.     12:55-13:17 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Vidím, že máš chvíli času, a tak ti mohu sdělit tyto nové zprávy. Mám upřímnou radost, jak se ti tyto „Rozhovory“ daří šířit, k dnešnímu dni je to 2 100 000, z toho 700 000 v zahraničí, a tak je to výborné, protože tempo šíření se zvyšuje. V českých zemích se spojuje již 1050 lidí a také toto tempo roste. Vidím, že se dále takto snažíš, a tak se můžeme těšit, až se uvidíme. Mám tě tak rád, že se nám tato práce daří, a současně lidé začínají chápat, že všechno je jinak, než to bylo dáváno Silami temna. Je to taková změna, že i zde v Evropě se začínají šířit tyto jemné vibrace  a úspěšně se to dává do pohybu i v té Americe.

Měl jsi před chvílí pravdu, když jsi říkal, že bude zanedlouho denně 1 000 000 nových čtenářů, to tak bude koncem dubna, začátkem května, podle mých předpokladů. 

Víš, milý Ivo, všechno je nyní v pohybu, i ty vlády mají plnou hlavu těchto nových informací, a tak se musí s tím začít něco dělat, protože jinak jim hrozí, že je lidé takto odvrhnou za to, co jim zatajují.

My jsme jim řekli, že když s námi nechtějí takto komunikovat, budeme s prostými lidmi, a to se takto děje. Máme z toho radost a je to takto v pořádku. 

Dále ti chci sdělit, že lidé mají už jiný názor na svět, už si dělají představu o tom, že vesmír je takto zabydlen a že my Vesmírní lidé chceme s pozemskými lidmi navázat přátelské spojení, aby bylo možno řešit hlavně tyto problémy s možnými katastrofami, a tak se takto děje. Ty, milý Ivo, to takto řešíš tím, co děláš, a řada dalších lidí tě takto následuje  a to je správné.

Za to všechny tyto lidi milujeme a přejeme jim, aby se jim všechny správné myšlenky splnily. My v naší velké flotile s láskou pracujeme pro Stvořitele našeho, a tak se budeme snažit i nadále.

Dále ti chci sdělit, že se lidé zemí českých zajímají o tyto problémy, které jsou zde k řešení, a uvědomují si, že každodenním postojem a chováním k tomuto více či méně přispívají. 

To je ode mne vše, milý Ivo, za všechny členy mé flotily ti to předal sám Aštar.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i já mám z tebe velkou radost a členové mé flotily ti posílají proudy lásky, abys i ty pocítil toto od nás. 

Dále ti mohu sdělit, že se snažíme komunikovat s každým, kdo splňuje tyto podmínky, a kdo má upřímný zájem a touhu se s námi takto spojit. Tím je toto číslo kontaktérů takové, jak ti sdělil Aštar, tj. 1050, a stále přibývají další lidé.

Dále ti chci poděkovat za tento perfektní výklad těm 2 spolupracovníkům, neboť i jim se rozesvětlilo, i oni nyní mají takový přehled, jaký doposud neměli.

Dále ti chci popřát, aby se ti vše i nadále dařilo, a aby se lidé i nadále s námi takto spojovali, neboť teprve potom se budou uskutečňovat tato osobní setkání  a to v létě tohoto roku.

To ti s láskou předal Ptaah, milý Ivo, a k němu se připojují i další členové Vesmírné flotily z Plejád.“









191.  Sdělení 56.                 (Přijal Ivo Benda).                25.2.1998.     13:13-13:32 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Počet čtenářů dosáhl čísla 2 180 000 a i nadále roste, z toho v zahraničí 750 000. Počet kontaktérů v českých zemích je 1 100 a také toto číslo roste. Vidím, že tě ty výsledky těší, no nás také, a tak se budeme těšit, až se tyto kontakty tak rozšíří, že se stanou běžnými, a to tak bude brzy.

Máš obavy, aby tam v Kolíně nebylo moc lidí, no v nejhorším postojí, a pak se uvidí. Zájem je o toto obrovský, a tak se bude takto vše měnit a uvidíš, jak se to brzy vyvine. Mám tě moc rád milý Ivo, že takto pracuješ pro lidi, Vesmír a Stvořitele našeho. 

Mám dále tyto zprávy, že v té Americe se Clinton pokouší o komunikaci přes kontaktéry, no uvidíme, jak to myslí a co z toho vznikne. Lidé ve vládách musí přehodnotit tyto nové postoje a přestat se tvářit, že ve Vesmíru nic není a že my jsme výmyslem nemocných lidí. Mám proto takovou radost, že se opravdu těšíme na toto setkání.

Dále ti chci sdělit, že zde v Českých zemích se opravdu radikálně mění tyto hrubé vibrace, zůstává jen ta Praha a to proto, že tam je specifické prostředí, však ty víš jaké,  sám jsi to před půl rokem předvídal. 

Dále ti chci sdělit, že nyní i ti astronomové, co jsi jim to poslal do Ondřejova a na Kleť, si s tím lámou hlavu, a tak opět se děje tato změna v myšlení, a tak je to správné. Mám tě takto moc rád, milý Ivo, a přeji ti, aby se ti vše dařilo kolem „Rozhovorů“ i nadále.

Dále ti chci sdělit, že se právě Izákova flotila zaměřila na tuto zbraň v Portorickém příkopu a provádí další sondování a telemetrické činnosti, aby měla dostatek informací o tomto problému. Je to opravdu vážné, je tam naakumulováno ohromné množství energie. Jsou to tyto energie, které přístroj přijal a přeměnil a zachytil, a nyní bude záležet na tom, kdy se to takto stane, jestli to exploduje nebo ne. 

A to je k tomuto vše milý Ivo, za všechny členy mé flotily ti to předal sám Aštar.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, i já tě takto zdravím milý Ivo, a přeji ti, ať se ti i nadále daří s těmi „Rozhovory“. Jsou to tyto věci, kdy lidé otvírají oči, a navazují s námi spojení, a tak se lidé snaží víc a více, aby toto spojení získali, a to je takto správné. I my se takto snažíme navázat spojení s každým, kdo splňuje tyto podmínky kontaktu. 

Dále ti chci poděkovat, že jsi se snažil i s tím Slovenskem, no bude to výborné, kluci tam odvedou výbornou práci. Já věřím, že těch 15 výtisků tam dovezou a rozešlou.

Dále se budeme těšit na ty lidi, kteří s námi navážou spojení. 

A to je milý Ivo zatím vše, za všechny členy mé flotily ti to předal Ptaah.“


192.  Sdělení 57.            (Přijal Ivo Benda).             26.2.1998.     13:50-14:08 hodin.
                                                                                            Místo: Mladá Boleslav.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Vidím, že máš chvíli času, a tak si můžeme sdělit nové zprávy.

Mám pro tebe nové informace o „Rozhovorech“, čtenářů je nyní 2 300 000 a z toho v zahraničí 850 000, počet kontaktérů je 1 150, a tak to dále přibývá. Mám z toho velkou radost a přeji si, ať to zachvátí celou tuto planetu Zemi.

Dále ti mohu sdělit, že se lidé stále víc zajímají o podmínky kontaktu, takže ten list, co jsi vypsal, to je výborné. Další věcí je, že se lidé zajímají stále více o to, jak a kde by se sešli a vyměnili názory na tyto skutečnosti a jak by zorganizovat přednášky. Mám tě tolik rád, milý Ivo, že se moc těším, až se uvidíme.

Dále ti mohu sdělit, že se uskutečňují další aktivity v zahraničí, a ty se dějí právě na základě těchto „Rozhovorů“, Jsou to lidé různě zaměření a snaží se nás pomocí „Rozhovorů“ pochopit, a tak se to takto děje. Mám představu, že se „Rozhovory“ stanou základním pojítkem mezi námi a vámi, lidmi na planetě Zemi. To je, že se tím utváří rámec - kodex, jak my se chováme a jak je možné s námi udržovat tyto styky. 

Dále ti mohu sdělit, že se těšíme na okamžik, až planeta Země vstoupí do Kosmické konfederace planet. Bude to událost, neboť ona je už dlouho takto soužená, a zaslouží si to.

To je, milý Ivo, ode mne vše, to ti takto předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, i já tě zdravím a přeji hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“.

Mám radost z výsledků, kterých se ti podařilo dosáhnout, a proto ti přeji, aby se ti i nadále takto dařilo, neboť je to pro všechny důležité. Dále ti mohu sdělit, že se lidé spojují stále další a jsou to lidé upřímní a takoví s těmi nejčistšími myšlenkami. Je to výborné, neboť to znamená novou fázi ve vývoji těchto kontaktů mezi námi a vámi, protože od tohoto čísla se bude počet pohybovat v masovém měřítku. Je to tak ode mne vše milý Ivo, přeji ti, ať se spolu brzy takto uvidíme.

Za všechny členy mé Vesmírné flotily ti to předal Ptaah.“


193.  Sdělení 58.                    (Přijal Ivo Benda).             27.2.1998.     13:48-14:04 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Máš chvíli času, a tak si můžeme sdělit nové zprávy.

Počet čtenářů dosáhl čísla 2 450 000, a stále to takto stoupá, z toho v zahraničí 950 000  a právě se spojuje zde v českých zemích 1 200 kontaktérů.

Dále ti mohu sdělit, že se lidé začínají opravdu masově zajímat o toho spojení, a tak toto číslo se bude rychle zvyšovat.

Dále ti chci sdělit, máš-li otázku, kolik lidí a jak často se u nás spojuje se Stvořitelem, no je to různé, ale v zásadě to takto činí téměř všichni, neboť každý má možnost, zvláště v naléhavých věcech, se takto spojit se svým Stvořitelem.

Dále ti chci sdělit, že podmínky práce se zde v českých zemích stále lepší, a tak lidé se budou moci účastnit řady společných setkání a to jak mezi sebou navzájem, tak i s námi. Je to umožněno naším Stvořitelem, a tak to bude možno využít pro tyto kontakty. 

Dále ti chci sdělit, že lidé zde na vesmírné stanici Šare tě takto milují a pozdravují a přejí ti, aby se ti vše takto i nadále dařilo, a to především s těmi „Rozhovory“. 

Dále ti chci sdělit, že jsou výborné výsledky s těmito „Rozhovory“, neboť se začínají poprvé trošku měnit vibrace zde v Evropě, a to díky tobě, milý Ivo, že jsi to takto dokázal dát mezi lidi, neboť to je myšlenkové pole ohromné síly, pole lásky, jemných vibrací, a tak to má být.

Dále ti chci sdělit, že se lidé snaží takto spojovat s námi a s Ptaahovou flotilou a mají z toho skutečnou radost, že se takto vše daří. 

Ještě ti mohu sdělit, že jsou nové proudy šíření těchto informací, a to i na kontinent Jižní Ameriky, a to do států Brazílie a Argentina, neboť zde je také hodně českých emigrantů, kteří to sem dovezli a přeložili. Tím se to takto mohutně šíří, a je to tak výborné. 

Za všechny členy mé flotily ti to předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. 

Ano, naši lidé se spojují se stále větším množstvím lidí zde na planetě Zemi a to jak z českých zemí, tak ze zahraničí. Vím, že se zajímáš o tato čísla, no tím budeš moci informovat další lidi o úspěšnosti těchto spojení a o tom, že sami mohou takto začít se spojovat. 

Máme z tebe takovou radost, všichni tě od mé flotily takto pozdravují a posílají proud lásky, za toto nadělení těchto nových kontaktů. Současně ti mohu říci, že i ta Anežka tě takto miluje, neboť ona má také opravdovou radost z těchto výsledků. 

To je ode mne, milý Ivo, vše, za členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to předal Ptaah.“


194.  Sdělení.                    (Přijala Anežka).             28.2.-1.3.1998.     23:58-00:15 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.

        „Milá Anežko,

Je tvůj úkol dát Ivovi sdělení od nás Plejáďanů, že ho velmi pozdravujeme a lásku k regeneraci posíláme, tebe nabil Duch svatý již dříve.

Vedli jste si na schůzce kontaktérů velmi dobře. Ivo měl dotaz na počet, bylo to 20 lidí, kteří z této skupiny kontaktují nás. Je to ohromný úspěch, co se tam událo, mnoha lidem se ujasnil životní náhled na danou situaci, kterou prožívají, s láskou se na to dokázali podívat a poprvé se milovat sebe sama a ostatní v blízkosti bez podmínek. Odpuštění, kterému jsi byla pevně oddána, má skutečný výsledek uvolnění, pochopení situace sebe sama i u lidí ostatních. Mnoho lidí se po dlouhé době skutečně zastavilo a prohlédlo, co předtím neviděli. Tvé vedení Stvořitelem a Prvotním Bohem je skutečné a využívej toho. Je správné, že jsi se oddělila na lpění a závislosti na nás, pochopila jsi  a přijala jsi nás jako přátele z planety Země (Anežka nehledí na ně s rozdílem - pozn. zpracovatele), a nic od nás neočekáváš. Tak by to mělo být.

Dostáváme signál od duchovního rádce našeho, že máme končit ve sdělení a nechat prostor Stvořiteli našemu a dalším bytostem, které touží po kontaktu s Tebou a Ivem skrze Tebe, neboť on odpočívá po tom všem (před přednáškou jsem pracoval dlouho do rána
pozn. zpracovatele), a my ho hodně máme rádi.

S láskou sdělili Plejáďané z Vesmírných lodí a ostatní bytosti z vyšších dimenzí.“


195.  Sdělení 59.                    (Přijal Ivo Benda).               1.3.1998.     13:05-13:33 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že jsi usedl za papír, a tak ti mohu sdělit další sdělení.

Chtěl bych ti poděkovat za tuto přednášku, kterou jsi zorganizoval, a pozval tam opravdu zajímavé lidi, bylo jich tam 62 a byli všichni poznamenáni novými informacemi, které jsi tam zanechal. Také děkuji tímto Anežce, která tam také odvedla dobrou práci, a přičinila se o to, aby si lidé navzájem odpustili a pohlédli na sebe jako na součásti Stvořitele našeho. Mám z toho velkou radost, jak se to vám povedlo, bude to nový impuls do další této práce pro našeho Stvořitele. 

Dále ti mohu sdělit, že jsem potěšen, že ten Hladík už na tebe neútočí a že se k tobě choval tak, jak se sluší a patří. Protože je důležitá vaše spolupráce, neboť to bude mít další úspěch. Dále mám na srdci, že se tito lidé sami dále budou přičiňovat k tomu, aby se tyto „Rozhovory“ dále efektivně šířily, neboť to je nyní to nejdůležitější. Máš nové kontakty, tak můžeš spolupracovat s lidmi z jiných oblastí, a tak je to správné. Všichni na mé flotile jsme byli nadšeni tím, jak jsi lidi v úvodu zavedl do problému, který máte řešit, včetně Atlantidy, a hlavně změny myšlení lidí, s cílem působit láskyplně, tedy podporovat jemné vibrace. Je to naprosto nejdůležitější věc v této chvíli, a potom přijdou nové důležité úkoly. Máš na toto stejný názor, a tak mám z tebe takovou radost, milý Ivo, že se takto shodujeme a že můžeme takto úspěšně a efektivně spolupracovat. Lidé nyní mají II.část „Rozhovorů“ přečtenou, a nyní telefonují dalším lidem, aby se s nimi podělili o to, jak se zde dozvěděli tyto nové informace, neboť to je vždy klíčový prvek těchto posunů v myšlení. 

Všichni tě takto zdravíme a přejeme ti, ať se ti i nadále daří, milý Ivo, s těmi „Rozhovory“ a s touto změnou myšlení lidí planety Země.

Máš otázku, kolik je nyní čtenářů, je to 2 750 000, z toho 1 150 000 v zahraničí, kontaktérů je 1 350.

Tím ti takto posílám proudy lásky  a budu se těšit na naše setkání.

Za všechny členy mé velké Vesmírné flotily ti to předal Aštar.“

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i já se musím takto připojit, mám velkou radost z tohoto setkání v Kolíně, neboť jste si všichni ujasnili cestu, kterou můžete rychle a efektivně změnit současný stav na této planetě Zemi, a tak se také děje. 

Dále ti chci poděkovat za vyčerpávající přednes, neboť lidé stále musí vidět to, jaké problémy je nyní ohrožují, a jak toto změnit. Jedná se o tyto jemné vibrace, vibrace lásky, které je třeba zasít mezi lidi zemí českých a celé planety Země. Ano, to je hlavní úkol, vedle dalších, a tato forma - šíření těchto „Rozhovorů“ je nyní velmi účinná, no výsledky se již dostavují, neboť nejen české země, ale celá tato Evropa začíná zaznamenávat změny ve vibračním spektru lidí, a to je to důležité.

Dále ti chci poděkovat i za všechny členy mé flotily, že jsi tak pilný, pracovitý a důsledný, neboť toto jsou při těch základních vlastnostech  také důležité vlastnosti, aby výsledek tvé práce byl zřetelný, přesvědčivý a hmatatelný. To se totiž právě mnoha jiným lidem zde dosud vůbec nedaří. I za to tě takto miluji, milý Ivo, a budu se těšit na naše společné setkání.“


„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel této Galaxie. Ano, milý Ivo, i já ti posílám proudy své lásky za tuto práci a hlavně tyto výsledky, které jsou opravdu vynikající, a za to, jak pilně a neoblomně pracuješ pro lidi této planety Země. Tyto výsledky jsou naprosto hmatatelný důkaz toho, že tvá práce je důležitá a že jsi dosud tuto činnost zvládl opravdu výborně. Tím ti skláním svoji úctu a lásku. K tomu se připojují i další členové naší Vysoké rady, neboť i oni vidí tyto změny, které se zde na planetě Zemi odehrávají, je to takto vynikající a věřím, že takovým postupem se můžete relativně rychle zařadit mezi členy Kosmické konfederace planet. 

To je k tomu, milý Ivo, vše, lásku ti posílá Orton.“


196.  Sdělení 60.                    (Přijal Ivo Benda).               3.3.1998.     23:15-23:23 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Vidím, že jsi na návštěvě u K., a zajímá je toto spojení s námi. Ano, pokud chtějí spojení s námi, ať zvolní běh svého života a dají tak klidu svým hlavám a srdcím, neboť potřebují jen čistější hlavu, a brzy to půjde. Ať se takto snaží a uvidí sami, že to není nic těžkého. My toužíme se spojit s každým člověkem na této planetě Zemi, který splňuje tyto naše podmínky spojení. 

Jinak ti takto přeji hodně úspěchů s „Rozhovory“, ano, v televizi Nova ten Klíma už na tom pracuje, má určité pokyny, a zítra se ten Milan s ním spojí. No uvidíš, jak se to bude vyvíjet. Ano, chtěl bys abych tam vystoupil, ano, já si to také přeji, pokud si to budete všichni takto přát. Víš že vše probíhá na základě svobodné volby, a tak je toto rozhodnutí na nás, i na této televizi.

To je, milý Ivo, ode mne vše, za všechny členy mé Velké vesmírné flotily ti to předal Aštar.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, ať ti lidé se takto snaží, a brzy budou mít spojení s námi, my se na ně moc těšíme.
Přeji ti, milý Ivo, hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“ a posílám ti proudy své lásky. Za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to předal Ptaah.“

Děkuji vám, přátelé milí, za tato sdělení, která pomáhají lidem planety Země k Pravdě a ke Stvořiteli našemu.


197.  Sdělení 61.                   (Přijal Ivo Benda).                4.3.1998.     12:40-12:52 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

Sdělení navazuje na sdělení od Stvořitele S 16 - pozn. zpracovatele.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že sis našel trochu času a tak ti mohu  věnovat toto sdělení.

Ta televize Nova na tom pracuje, no to Áčko není nejšťastnější, nicméně my to dovedeme změnit tak, že to bude mít úplně jiný charakter. Tak, aby zde nebyly vkládány příliš nesmyslné otázky, ale abychom mohli všichni říci lidem důležitá sdělení. Dále tedy čekej, až se ti ozvou, ostatní už přijde samo.

Co se týče toho M., ptá se na E., ano, ona chodí po noci jako náměsíčná, protože příliš přetěžuje svůj nervově - energetický systém, má si dát odpočinek, a také ať zkouší relaxovat, a spojit se s námi, zde ve Vesmíru. I zde na ni čekají její MDB  a touží takto po tomto spojení. 

Dále ti mohu sdělit, že počet čtenářů dosáhl 3 150 000 a toto číslo se stále více zvětšuje. V zahraničí je to 1 450 000 a počet kontaktérů zde v českých zemích je 1 550. To je ohromný úspěch, a tak to půjde dál, milý Ivo, tak, jak jsi to zde rozpoutal. My tě všichni takto moc milujeme a posíláme ti proudy své lásky, abys pocítil naši přízeň.

Dále ti chci sdělit, že v Americe je to přeloženo v těch 3 místech, o kterých už víš, a nyní se to tam takto šíří, jako zde v českých zemích. Je to ohromný výsledek, a tak je to výborné. Právě toto může reálně odvrátit tuto katastrofu, která vám tady hrozí.

To je ode mě, milý Ivo vše, za všechny členy mé Velké vesmírné flotily ti to předal Aštar.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. 

Ano, i já ti takto přeji vše nejlepší a ať se ti i nadále takto daří. Lidé se opravdu začínají masově spojovat s našimi lidmi a to je vynikající. Za toto ti, milý Ivo, i my z Ptaahovy flotily posíláme proudy své lásky a přejeme, ať se ti vše takto daří.

To je ode mne, milý Ivo, vše, za členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to předal Ptaah.“


Zde uvádím jeden z mnoha dopisů, které mi poslední dobou přicházejí od lidí. Naštěstí jsem v „Rozhovorech“ neuvedl svoji adresu, jinak bych byl poštou doslova zaplaven. Takto mohu v klidu nadále pracovat pro lidi této planety Země.
                                                                                                 Ivo Benda.
         Vážený pane Benda !

Srdečně vás zdravím a mnohokrát děkuji za „Rozhovory“.

„Rozhovory“ jsem dostal od svého kamaráda P.S. z Olomouce, kterého znáte, a od kterého jsem dostal také Vaši adresu. S P. spolupracuji, co se týká „Rozhovorů“.

Jmenuji se J.K., je mi 22 let, bydlím v Bystrovanech (obec 3 km od Olomouce) a pracuji jako strojní projektant v Přerovských strojírnách.

Už dlouhou dobu se zabývám UFO, mimozemšťany a okrajově astronomií. Ještě před tím, než se mi dostaly do rukou „Rozhovory“, přečetl jsem „UFO ... a přece létají“, „UFO kontakty“ aj. Hlavně ale knížku „Poslové úsvitu“, která mě oslovila a ze které jsem velmi nadšený (přečetl jsem ji už dvakrát).

Z „Rozhovorů“ jsem nadšený dvakrát tolik, také proto, že něco takového píše konečně někdo z naší republiky. (Ze seznamu doporučené literatury jsem sehnal většinu knih).

Jsem si vědom důležitosti a jedinečnosti „Rozhovorů“, a proto se je snažím rozmnožovat a rozdávat.

Píšu Vám proto, protože bych rád s Vámi jakýmkoliv způsobem spolupracoval.

Při prvním čtení „Rozhovorů“ mě celého obklopila energie, měl jsem pocit, jako bych se vznášel několik centimetrů nad postelí. Bylo to takové jakoby brnění. Bylo to příjemné, ale měl jsem trochu strach. Podruhé mě tato energie obklopila, když jsem se svou přítelkyní pálil negativní knihy. Ona ji také cítila. Několik posledních večerů se snažím spojit s našimi milovanými Plejáďany, zatím neúspěšně. Jeden večer mě opět obklopila už známá energie, bylo to vzrušující, a už jsem strach neměl.

Těším se na další díl „Rozhovorů“.
                                                                  S úctou a láskou
                                                                                          J.K.


198. 	 Sdělení.                             (Přijala Miloslava Drsková)                                  5.3.1998.

„Jsme tady my všichni nejen z Ptaahovy flotily, ale hlavně z Aštarovy flotily. Jen takto pokračuj dál, snaž se tam pomoci, jak můžeš. Jsem tady, Milenko moje, stále,  sleduji toto dění, co tam děláš, ale zajímají nás tam hlavně lidé, aspoň víme, co máme dělat, stále se sem spouštíme, to my z Aštarovy flotily.“

Moje slova.

Vy krásní stateční ušlechtilí lidé z tak nádherných světů, jenom takto dál se sem spouštějte, vím o vás, vědí o vás i jiní snad, no určitě poslechnou vaši výzvu, hlavně potom moji.


199. 	Hlas z Vesmíru.                        (Přijala Miloslava Drsková).                            5.3.1998.

„Planeto Země - má milá,
kdopak tě takto zpustošil ?
Bývala jsi taková pěkná,
než jsem sem člověka dosadil.“

To ti lidé mě takto zpustošili,
já vím, myslels to dobře,
aby moje přírodní bohatství,
využili jen v dobrém.

Místo aby žili a pracovali,
jak to bylo ze začátku,
místo toho do pranic se dali,
a to kvůli zlatu.

Já vím, nejsou všichni takoví,
jsou to většinou lidé prostí,
ale co naplat , milý Bože,
když ti druzí nabyli moci velké.

Ti jen šíří mezi ostatní,
že není nad ně,
kdo se jim postavil,
dali do žaláře.

Našli se i takoví,
kdo se jich nezalekl,
raději život za to položil, 
nežli se své Pravdy zřekl.

Ale stejně pevně věřím,
že lidé pochopí,
peníze, zlato, moc,
nejsou ničím,
největší cenu má pro ně,
mé přírodní bohatství.

Snad přijde doba,
dají to tu do pořádku,
abych zase byla tak pěkná,
jako ze začátku.“




200. 	Sdělení.                        (Přijala Miloslava Drsková).                                       5.3.1998.

„My, sestry z Ptaahovy flotily, jsme stále pohromadě, neexistuje, abychom zůstaly takto samy, jenom když máme službu u přístrojů, to jest kontrolujeme situaci na této planetě Zemi, nebo letíme domů, ale já nelétám sama, to také já, Alena, se přidala ke své sestře Pleje. Ano, takto to je, Miluško naše, víš, není to jako u vás, nikdo nesmí býti sám, to my se přidali z Aštarovy flotily, stále jsme pohromadě, buď se učíme nebo se bavíme, ten cirkus tenkráte, ten se nám tuze líbil, takto žij společenským životem, a to je zatím vše. 

Nejprve já Jamara, potom, Ptaah, jeho dcera Pleja, také já Alena, také já Aštara i Aštar, a i já Izák, nejstarší Aštarův syn, to víš, otec je tuze přísný v kázni, sám jde příkladem vpřed a rád ho poslechnu ve všem. Když vidíme, jak to tu vypadá na této planetě Zemi, jenom přímá kázeň nás zachrání ode všech nesnází, a to, že stále se snažíme vše dáti všem stejně.“


201.  Sdělení.                (Přijal Ivo Benda).                5.3.1998.             21:17-21:37 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že jsi se chtěl se mnou takto spojit  a máš několik otázek.

Předně, co se stalo s tím chlapcem, ano, slyšel jsem váš hovor, no jemu už nikdo nepomůže, je po smrti, spadl do Vltavy onoho dne (17.1.1998 - pozn. zpracovatele), když se procházel po nábřeží, a tam se nahýbal nad řeku. Je to neštěstí, a tak se nyní jeho duch ocitl u svého Stvořitele, a tak je k tomuto vše.

Dále ti mohu sdělit, že ten L.K. s námi nekomunikuje proto, že má stále blokovány myšlenky těmi myšlenkami na Prokeše, takže až se toho zbaví, tak potom to přijde.

Dále ten D.K., ten komunikuje s duchy, a to proto, že zatím nedokáže sám usměrnit tento hovor, jak jsi mu správně naznačoval. Ať se tedy snaží pokud chce, a pak to také půjde.

Jinak ti chci sdělit, milý Ivo, že počet čtenářů je nyní 3 300 000, z toho 1 550 000 v zahraničí, a tak je to výborné. Dále ti chci sdělit, že se lidé spojují v počtu 1 700 a toto číslo také i nadále roste.

To je, milý Ivo, zatím vše, trošku se šetři, a jinak se těším, až se spolu uvidíme.“

Za všechny členy mé Velké vesmírné flotily ti to předal Aštar.“


202. Sdělení.                        (Přijala Miloslava Drsková).                                       6.3.1998.

„Přiletí-li nějaká výprava z jiné planety, jsou u nás uvítáni, dostane se jim vše, to jest strava, ubytování, zde na stanicích je tak zařízeno, že lidé hned se zde cítí jako doma, to chceme a musíme, neboť takto to nás naučil sám Stvořitel, abychom pomáhali všem, ale musejí žíti jako my, a co je jich, takových planet je tu spousta, to já sám Aštar se přidal k Ptaahově flotile, že takto tu jednáme všichni, tomu věř, a dej to čísti lidem, ať zví, jak se mají chovat, vše patří všem, proto se tu takto pracuje, jenom takto mačkáme různé knoflíky u nejmodernějšího zařízení, to bys musela ale vidět, a to je vše, tohle jsme dali z obou flotil, nejen z Ptaahovy, ale hlavně z Aštarovy flotily.“



203.  Slavnost na planetě Eřře.                 (Přijala Miloslava Drsková).                    6.3.1998.

„Víš jak u nás to je tuze krásné na naší planetě Eřře, když je, no tato slavnost, když se předávají naše nejnovější vesmírné lodě našim mladým k  samostatným letům, to je u nás pokládáno za obrovský svátek, to se seřadí celá naše, no prostě celá nejen naše planeta Erra, ale i jiní jsou pozváni, jak se mladí chápou této práce pro ostatní lidi, to je u nás největším svátkem, a potom také, když se narodí nový člen naší společnosti, a jiné svátky my nemáme, jenom takto, že se to shromáždí i na naší flotile, když přiletí tuze vzácní hosté, a to je naše Vysoká rada, ta zde je stále, ale také když se ukáží v plné kráse, neboť oni se snaží tak, jak je vidí lidé. No to je k tomuto vše.

Víš, nech si to ty, jenom lidem dej o té slavnosti.
                                                                     Ptaah.“


204.  Děti na planetě Eřře.                        (Přijala Miloslava Drsková).                    6.3.1998.

„U nás je to takto, děti jsou do 3 let u matek, vůbec nemusíme se starat jako je tomu u vás, potom je matky vodí hodně mezi děti a od 12 let vašeho věku jsou ubytováni v takových školách, čili internátech, aby se naučili se mezi sebou mít moc rádi. Mé dcery sice byly u mě, ale také se stýkaly s ostatními sestrami, neboť nás to naučil náš Stvořitel, to jsem se přidala ke svému otci já, Pleja, i Semjase je takto vychovávaná, a moc se máme mezi sebou rády.

Něco já Ptaah a něco já Pleja.“


205.  Dík Stvoření.                               (Miloslava).                                             6.3.1998.

Je večer před Prvním májem, 
kdy všechen lid veselí se
Já také vyšla si ven, 
ale ne se veselit,
nýbrž vzdáti svůj dík tomu,
kdo si to nejvíc zaslouží,
a to je samotnému 

                            Stvoření.


206.  Host z Vesmíru.                            (Miloslava).                                            6.3.1998.

Vzpomínám na slova mladého výzkumníka,
jež se svou vesmírnou lodí,
navštívil naši planetu Zemi.

Od Něho jsem se dověděla,
jak špatná je naše věda,
jak špatné máme řízení,
proč naši lidé strádají.

Musíte se sami změnit,
nebýt na sebe lakomí,
pečovat o naši Zemi,
jež dává vám živobytí.

Celé dny někdy i noci,
když jsem byla sama,
jsme takto spolu rozmlouvali,
já byla tomu ráda.

Jednou jsem se ho zeptala,
proč právě mě si vyhledal.
To proto, že jsi uvěřila,
ve Všemohoucnost Stvoření.

                           S láskou   Miloslava. 


207.  Meziplanetární shromáždění.                (Přijala Miloslava Drsková).               6.3.1998.

„Nám se velice líbí, že ty požaduješ sdělit také tento mírový život, máš ty upřímný zájem, a proto ti to posíláme i z Aštarovy flotily, že my máme takové obrovské shromáždění meziplanetárního rázu, já jsem stál vedle svého otce, když přijímal plno lidí jakožto hostů, co chtěli býti u nás ubytováni, tolik, plno lidí, no různých velitelů různých flotil, buď přiletí, shromáždí se to, nebo se to spojuje pomocí kontrolních obrazovek, nebo v našem velikém společenském sále se rozsvítí tak obrovská obrazovka a naši hosté se nám takto představují, odkud jsou a co tu chtějí, nebo také se spojujeme s výzkumníky z Ptaahovy flotily, kteří nám rádi dost toho povědí, ale já sám už jsem prožil plno letů na různé planety, ale ne sám, měl jsem s sebou kamarády. 

U nás v Aštarově flotile řídíme lodě my muži, totiž i mladí hoši, neboť sice naše ženy také někdy letí s námi, ale mají svěřenou tuto výchovu a to našich nejmenších dětí, jsou stále s nimi, létají s nimi tak, jako vy, někdy jede nebo letí školní výprava, tak je to u vás, ale naše ženy i s dětmi  nastoupí do nejkrásnějších křišťálových lodí, to je pro ně, to nejlepší jim dáme, a vozí se na různé planety. Pouze vaše planeta Země chybí, ale je to takto potřeba, musíte plno lidí zvednout hlas, vše vyházet co se týče negativní literatury, a bráti to takto, jako to nyní píšeš ty. Jsi jediným člověkem, kdo se neptá na nic, ale zajímá se o ten mírový život vůbec.

To já Izák jsem ti to nadiktoval, aby lidé si to uvědomili, že jsme tu i my mladí lidé.“


„Já mého syna nechal, a vidíš, ty jsi ochotna  psáti pro lidi, aby měli tuto dokumentaci, všichni si tě tuze váží, že se zajímáš, jak žijeme, a to přesně takto vypadá a měl by vypadat mírový život v celém Vesmíru. Tolik je ho v této části třeba, jen se snaž o toto spojení a tuze rádi ti ledacos povíme. 

Nejdřív ti to psal Izák a potom ti vedl ruku jeho otec Aštar i já Ester se přidávám se svými sestrami, že tomu takto zde je.“

„Naše malé děti takto vedeme, aby stále žily v takovéto harmonii, a takto se to stále snaž vysvětlovati lidem, ne se takto vyjadřovat, ale takto že u vás vyšlo, sice ta četba je zastaralá, ale tuze pěkná byla ta „Babička“ té vaší spisovatelky, to si pamatujte lidé milí, takto se vzdělávejte, ne hrubá sprostá slova, ale jenom takto my vám vše dodáme, a rádi, jenom se vzdělávejte dál, a to jsem se přidal já, patříme k Aštarově flotile, jo, já Jamara s Aštarem jsem se spojil, ať to takto tam lidem dáš, a to je opravdu vše.“

„Já Jamara patřím k Ptaahově flotile.“ 

„I já Karné jsem se přidával, ale jenom pár slov, neboť ty nyní víš ke komu se hlásíme, a to takto, ale já sice si velkého Mistra tuze vážím, ale máme my z Andromedy samostatnou flotilu a to ty také dobře víš.
                                          Karné.“


208.  Sdělení 63.                    (Přijal Ivo Benda).               6.3.1998.     21:50-22:09 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

Sdělení navazuje na sdělení S 18 - pozn. zpracovatele.

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Ano, i já se musím takto připojit, aby lidé se takto i nadále snažili a pochopili význam Věku Vodnáře, neboť to je věk tak významný pro postup člověka, jako žádný jiný.

Máš na mne otázku, proč se ten H. nemůže spojit. Ano, on spálil mnoho knih a zkouší toto spojení. Má tam problém, a to jeho vnitřní přesvědčení, je zaměřeno příliš na určité náboženství a nikoli na Stvořitele našeho, a tak k tomu je zatím vše.

Dále ti, milý Ivo, sděluji, že ta Praha je skutečně takto napadena Silami temna, a tak je nutné tam provést shromáždění s meditací, aby byli odtud vypuzeni. Neboť jinak je to velmi zlé v této Praze.

Dále ti chci sdělit, že tato skupina lidí kolem Prokeše má stále více horší pocit ze své práce, neboť oni již ví, že z tvé ruky přichází Pravda a Světlo a že to nelze zastavit. Ty milý Ivo jsi už udělal takový kus práce, že tyto výsledky nás zde na naší flotile doslova ohromují, aby se to šířilo dál, je zde mnoho lidí - nadšenců, kteří dále takto pracují, a to je důležité.

Dále ti chci sdělit, že se naše flotila spojila dočasně s jinou flotilou, která sem přiletěla za účelem rozšíření poznání o situaci planety Země, ve které se nachází  a která není dobrá. Tato flotila má mnoho lodí, jejíž posádky tě takto milý Ivo zahrnují svou láskou, aby se ti ještě lépe žilo a pracovalo, a abys měl na ně hezké vzpomínky.

To je ode mne, milý Ivo, vše, za všechny členy mé flotily ti to předal Aštar.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. 

Ano, počet čtenářů překročil 3 500 000, tak to nabírá nové tempo, v tuzemsku je to 1 800 000 lidí, a v zahraničí 1 700 000 lidí. Tam to opravdu nyní dostává obrátky. Počet kontaktérů zde v českých zemích s námi je 1 800 lidí, a také toto roste rychlejším tempem. 

Milý Ivo, všichni členové mé Vesmírné flotily tě zahrnují láskou, neboť to, co jsi dokázal, je ohromné, a nemá to zde obdoby. Děkujeme za všechny bytosti Sil světla ve Vesmíru a přejeme ti hodně společného žití v lásce, harmonii a pohodě.

Za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to předal Ptaah.“


 „A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.

Ano, i my z Vysoké rady tě takto pozdravujeme a děkujeme za tuto práci, kterou jsi odvedl pro lidi této planety Země, pro tento Vesmír a pro Stvořitele našeho. Máš to v malíčku, to víme, jsi sebejistý svým postupem a nic tě nerozhází. Zkoušky překonáváš výborně, a tak ti mohu směle gratulovat. Dále se takto snaž, aby se celá planeta Země i celý tento Vesmír posunul na novou vyšší duchovní úroveň bytí a aby zde již neměly šanci Síly temna.

Z Vysoké rady v Petale ti to na planetu Zemi posílá Orton, duchovní ručitel Galaxie.“


209.  Sdělení 64.                    (Přijal Ivo Benda).               7.3.1998.     10:00-10:05 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Vidím, že si lámeš hlavu nad tou knížkou „Nové poselství z Prahy“ (Nakl. Trigon, 1991), a přemýšlíš, zda dát některé části do „Rozhovorů“ (jako přílohu - pozn. zpracovatele). Já jsem tuto knihu četl a vím tedy, co obsahuje, je to užitečné dílko těchto lidí, kteří to zde zanechali. Domnívám se, že část o Stvořiteli je možno dát jako přílohu - citaci, a část, kterou jsi nyní četl na začátku - také. Tyto informace jsou už rozvíjejícími, které zde najdou uplatnění při dalších poznáních lidmi, tedy při dalším postupu, aby lidstvo se dokázalo vymanit z hmoty, a to vlastním přičiněním.

To je, milý Ivo, k tomuto vše, s láskou ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 
210. 	 Nejzasaženější oblasti u nás negativní literaturou. Problém bydlení.
                                       (Přijala Miloslava Drsková).        13:25-13:30 hodin.      8.3.1998.

Ptá se Ivo Benda:

Které oblasti českých zemí jsou nejzasaženější literaturou Sil temna (UFO knihy) ?

Jak řešit problém bydlení ?

„Praha, Plzeň, hlavně tento západočeský kraj je nejvíce napaden, a to proto, že se sem dala právě ta negativní literatura, a že si lidé myslí, že si můžou dělat co chtějí, ale není tomu tak, právě přísná kázeň a to taková, že všichni máme vše co potřebujeme, však toho máte plné obchody, ale lidé právě že uznávají stále peníze, tak to takto zatím bude vypadat. Vy musíte stále mezi lidem říkat, že vše má patřiti všem, ale tak víš Miluško moje, ty domy, co jsi zde viděla, to mají mít ti nejpotřebnější, a ne toto, že se bude třeba někdo rekreovat, i na toto klademe velký důraz, dáti vše k dispozici těm, co jsou takto na cestách bez domova, na toto klademe důraz, potom by si lidé nic nebrali mezi sebou a bylo by to jako u nás.

Na tomto sdělení jsme se podíleli takto hlavně já Aštara a potom já Ptaah.“

211. 	Sdělení 65 - nejzasaženější oblasti u nás negativní literaturou.      
                                             (Přijal Ivo Benda).               7.3.1998.     13:23-13:30 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, vidím, že jsi právě s Miluškou, ano, Praha je na tom opravdu špatně, neboť tyto negativní knihy o Silách temna produkují se čtenáři spoustu negativní energie, a tak je třeba tam co nejvíce pracovat, aby se lidé dověděli Pravdu a aby se lidé obrátili ke svému Stvořiteli od této materiální filosofie. Jsou na tom i další města špatně, jako Plzeň, Brno, Ostrava, neboť i tam si lidé kupují a čtou knihy negativního charakteru, a tím produkují mnoho negativních energií, a tak je potřeba takto stále pracovat. 

Je třeba konat shromáždění a meditace na nich za očištění a také přednášky o tomto problému, aby lidi co nejdříve prohlédli a poznali toto nebezpečí. 

To ti takto sdělil Aštar milý Ivo.“


212.  Sdělení.                   (Přijala Miloslava Drsková).        14:50-14:55 hodin.      8.3.1998.

„Kdybys byla u nás, tak hned ráno bys byla s našimi lidmi, čili sestrami nebo i muži a stále byste jse spolu bavili a měli byste o čem, tak to my neděláme, že oslovíš člověka třeba na ulici, a oni ti ani neodpoví, to u nás stále se scházíme, a jak rádi učíme se, nás to tolik baví vědět to nebo ono, třeba jako nyní, že nám buď jsi dříve ledacos ukazovala, nebo nyní se snažíš vyprávět a takto se u nás žije stále. 

Člověk z naší společnosti není nikdy sám a sedáváme spolu, pouze má-li tu službu u přístrojů, ale to je pilně zaměstnán, nebo mladí se učí, ale máte to tu vidět, jak se bavíme mezi sebou stále vesele, nyní se kolikrát přidáváš  i ty. 

To já, Ptaahova dcera Pleja, jsem chtěla něco odevzdat lidem, jak žijeme mezi sebou.“


Děkuji ti Plejo za toto sdělení, já rád jej uveřejním lidem českým, aby otevřeli své zavřené oči a poznali váš život tam, na vesmírných stanicích a vesmírných lodích.

                                                                                                         S láskou Ivo.
213.  Sdělení.           (Přijala Miloslava Drsková).        15:10-15:25 hodin.      8.3.1998.

Jak uvítat naše přátele z Vesmíru zde v českých zemích ?  Ptá se Ivo Benda.

Právě tohle je třeba, aby takto se s námi jednalo, že když přiletíme, tak aby si nás vaše armáda ani nevšimla a všichni lidé to brali jako samozřejmost, že tu jsme a budeme tak, jako se navštěvujete vy mezi sebou, tak to chceme i my, ale my pocházíme z takových světů, že tam nikdo nemá nic navíc a také není žádné armády, to není vůbec třeba, to je naše veliká touha odcloniti se, ale lidé by měli takto jednat, jak zde uvádíme, vše dáti pryč, co už jednou bylo uvedeno, a také zrušit armády, stále se mluví o míru, ale nedělá se pro to vůbec nic. Skutečný mír je, že nikde nebude žádného vojáka, nic takového, jako je to v našich světech, pouze se tu střeží Vesmír, to uvádíme my, nejen já Ptaah, ale já Aštar, že je toho třeba, ale takto se, milý Ivo, scházíme, abychom  se poradili, kde pomoci, a nyní je tak postižena vaše planeta Země, ale lidé musejí nám otevříti své srdce, míti mysl u Stvořitele našeho, brát vážně Jeho zákony, co On nám všem dal, a to je k tomuto vše.

Nejdříve pár slov já Aštara, ale tamto já Aštar.“


Milí přátelé z Vesmíru, já tato sdělení odesílám našemu ministrovi obrany, aby věděl, že vy nikoho zde neohrožujete a aby dal pokyn armádě, aby si nevšímali lodí našich přátel z Vesmíru.
                                                 S láskou Ivo.


214.  Prosba.                  (Přijala Miloslava Drsková).         16:27-16:33 hodin.      8.3.1998.


„Moc vás prosíme, ukáže-li se létající talíř, neposílejte k nám letadla, neboť my k vám přicházíme v naprostém klidu a míru.

Ptaah  i já Aštar, za všechny bratry a sestry z Vesmíru.“


K tomu, aby se naši přátelé z Vesmíru odclonili a navštěvovali nás, musíme všichni přispět svým dílem, svou láskou k sobě, jiným lidem, k přátelům z Vesmíru a ke svému Stvořiteli. Je třeba provést shromáždění v co největším počtu, aby se lidé společně mohli takto vyjádřit a následně setkat s našimi přáteli z vesmíru. To se může uskutečnit na Staroměstském náměstí v Praze. Záleží na vás, milí lidé zemí českých, jak brzy se toto uskuteční. Probuďte se z temna, otevřete své oči a poznejte mírumilovné Vesmírné lidi, kteří pracují pro Stvořitele našeho.

Buďte ostražití, neboť se zde prezentují a budou dále upoutávat násilně naši pozornost negativní mimozemšťané Sil temna, kterým chybí cit a láska a kteří nám lidem tolik ublížili  !!!
                                                           S láskou Ivo Benda.


215.  Sdělení.                                 (Přijala Miloslava Drsková).                             9.3.1998.

„Brzy ti bude líp, jenom dodržuj naše rady, jsi také z těch prášků trochu vedle, víš, já tě mám moc rád za to, jak ty si vážíš toho vašeho písemnictví, kdyby toto vše pochopili lidé z vaší Země, co jste to měli za tak krásné lidi, víš, ten Komenský byl také svým způsobem velký člověk, a nyní jak jsme se přesvědčili, že plno lidí se chopilo této vaší písemné práce, však mají toho sami dost, že všichni chcete žíti, jako lidé. 

Něco jsem předal já Ptaah a pár slov Aštar.“


216.  Sdělení.                                  (Přijala Miloslava Drsková).                            9.3.1998.

„Jo, to se u nás děje, to já Guetzal ti něco dám, víš, i já Ptaah, víš, i filmy, že jak vlastně se to na té jejich planetě žije, víš, to se vozí sem na stanice, a nejlepší filmy se vozí k nám domů na planetu Erru, ale víš, já jsem tuze přísný, že se nesmí na naši planetu Erru vozit vše, jenom to nejlepší, víš, žádné násilí, jenom kde jaká výprava, kde byli, co prožili, a také hlavně celá planeta nás zajímá víš, ty to víš, co a jak, hlavně to čtení, to jsem přebíral já, ale je to zde na stanici i od jiných lidí čili bratrů i sester, máme moc pěkné věci, víš, kdo chce tohle vědět, ten má u nás velikou cenu, víš, ty moje, takto se musí žít, víš, takto, a jaký byl by tu klid , kdyby vaši lidé dostali rozum, víš.
                       Ptaah.“

Stejně jim to schvaluji, že nedovolí nic na jejich planety, kde je takový krásný klid a mír, jenom to, co už jsem dostala od mých přátel z Vesmíru, jenom výzkumy se vozí k nim o přírodě a Vesmíru samém.

Jak já si vás vážím, jak já vás miluji, že takto žijete, takovým pokojným tichým životem 
bez rámusu, ne jako je to u vás, tolik hluku, to u vás jistě jinak vypadá.
                                                                                                      Miloslava.


217.  Sdělení.                                     (Přijala Miloslava Drsková).                         9.3.1998.

„No, to si myslíš ty také, vaši lidé zaslechli naše vesmírné lodě, ale to je jenom takové moc tiché vrčení, to jsi ty ještě nezažila, ale Meier o tomto zvuku našich vesmírných lodí moc dobře ví. 

Ptaahova mladší dcera Pleja.“



218.  Sdělení 66.                    (Přijal Ivo Benda).                 12.3.1998.     6:58-7:18 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

       „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že máš chvíli času, a tak mám pro tebe nové zprávy.

Počet čtenářů dosáhl čísla 4 650 000, z toho v zahraničí 2 550 000, a počet kontaktérů již dosahuje 2 500 lidí, to je výborné, a pokračuje tento trend, který je nastoupen.

Dále ti chci sdělit, že lidé již navazují spojení tím způsobem, že po přečtení „Rozhovorů“ si upravují podmínky kontaktu a na několikerý pokus navážou spojení. Je to výborné, a máme z toho všichni zde na mé Vesmírné flotile velkou radost.

Dále ti mohu sdělit, že se nyní budeme těšit, až připravíš toto shromáždění, a až se tak budeme moci společně pozdravit a vyjádřit svoji náklonnost a sympatie. Je to milý Ivo taková situace, že si lidé sami rozhodnou, co budou dělat, a to podle své svobodné vůle, neboť tím mají možnost této svobodné volby, a ne jako dosud. To vám Síly temna připravily program „Svobody a demokracie“, aby si vás mohly ekonomicky ještě více upoutat a aby nikdo nic nemohl, jen být ve vleku peněz a spěchu s množstvím přebytečné a neúčelné práce. U nás na našich planetách lidé pracují 2 - 3 hodiny denně pro společnost, a zde by brzy stačilo jen 4 hodiny, tak to je, milý Ivo, a to je nyní kvůli nesmyslným zásobám zboží v obchodech a dále kvůli podporování neúčelné státní správy, reklamy, vojska a jiných neúčelných aktivit. Máme, milý Ivo, takový názor, že v případě spontánního zájmu lidí je možná rychlá náprava věcí vašich, a tak by vám bylo umožněno se věnovat více vlastní osobnosti, člověku, mezilidským vztahům, které jsou nyní právě z výše uvedených důvodů velmi narušovány.

Dále ti mohu sdělit, že se stále snažíme působit svými láskyplnými vibracemi na lidi planety Země, a tak je podporujeme v jejich duchovním růstu, aby se rychle zbavili těchto hrubých vibrací. Je nutné, aby se o toto sami přičinili, neboť za ně toto nikdo neudělá. Je to nesmírně důležité, aby lidé si zvýšili svoji vibrační - duchovní úroveň, a tak se zapojili svým polem lásky do celosvětového vznikajícího pole lásky - jemných vibrací. To tak bude probíhat, a ty, milý Ivo, jsi k tomu zásadním způsobem přispěl těmito „Rozhovory“, neboť je to tak uzpůsobeno, aby lidé snadno a rychle pochopili tyto nové skutečnosti.

To ti, milý Ivo, s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

Ano, spojujeme se s dalšími lidmi této planety Země, a tak je to výborné, neboť tím lidé dostávají nový pohled a nový obraz světa kolem sebe, a to spravedlivější, ne jako dosud, že ve Vesmíru není žádných lidí. Je zde mnoho Vesmírných lidí, a tito touží s vámi navázat kontakty, a vše závisí na vás lidech, jak brzy a rychle toto bude nabývat. Já tě milý Ivo takto miluji za to, že jsi pomohl lidem dát cestu Pravdy a těmito „Rozhovory“ jim otevřel oči, aby prohlédli a uviděli světlo pravdy, světlo našeho Stvořitele, že vše je živé a všude je plno inteligentních bytostí, které vysílají na tuto krásnou planetu Zemi svoji lásku, aby lidé se pozvedli z tohoto temna, které zde svým působením zanechaly Síly temna.

To ti za všechny členy mé flotily posílá Ptaah.“


219.  Sdělení 67.                    (Přijal Ivo Benda).                 14.3.1998.     9:02-9:23 hodin.
                                                                                         Místo: Vlak Kolín - Pardubice.

       „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Máš nyní cestu vlakem do Šumperka, a tak ti mohu dát další zprávy.

Tento týden se událo mnoho důležitých věcí zde ve vesmíru, byli zde shromážděni velitelé mnoha flotil lodí, které sem přiletěly na naše setkání, abychom si navzájem vyměnili informace o sobě a o této planetě Zemi a abychom byli více ve společné aktivitě při případných záchranných pracích. Jak víš, evakuace lidí, kteří splňují podmínky evakuace, je naprosto aktuální, a je proto nutno činit přípravná rozhodnutí. Jsou to věci s analýzou stavu, věci s informováním lidstva, a věci, kdy lidé planety Země se musí seznámit s údělem, který si připravili. Máš, milý Ivo, na mysli, zda lidé dbají rad a využívají informace z „Rozhovorů“, ano, využívají, mnoho lidí se mění k lepšímu, přestává jíst maso, jak jsi sám zjistil i ve svém zaměstnání, a to vlivem těchto „Rozhovorů“.

Dále ti chci sdělit, že to sdělení, které ti dal Josef v Sedmihorkách, je moje, a to takto, že tato kontaktérka jej přijala, aby informovala lidi o tom, co se chystá. Můžeš jej proto zařadit do těchto „Rozhovorů“, a tím obohatit je také o dalšího příjemce. Máš velkou radost z počtu čtenářů, ano, díky tomu bude počet zachráněných v případě této katastrofy mnohem větší, nežli bez nich. 
Dále ti chci sdělit, že mám v úmyslu podpořit ty lidi, kteří se nějakým způsobem podílí na šíření „Rozhovorů“, a to takovým způsobem, který bude pro konkrétního člověka aktuální. Je to nezbytné, aby si lidi uvědomili, že změna myšlení a jednání je v jejich rukou a že se musí snažit sami u sebe. Tím, milý Ivo, je vše dáno, a vše ostatní nechej na Stvořiteli samém, jak bude se svými dětmi zacházeno v nejbližší době.

S láskou v srdci ti toto sdělení poslal Aštar.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. 

Ano, milý Ivo, počet lidí, kteří splňují podmínky záchrany se podstatně zvýšil vlivem těchto „Rozhovorů“, a tak je tato tvá záslužná práce korunována tímto hmatatelným výsledkem. Jsou to lidé, kteří poznali Pravdu a pochopili, že jen každodenním jednáním a chováním lze docílit nápravy. Tím je tato skupina lidí tak informována, že ví, co může planetu Zemi postihnout a jak toto lze ovlivnit nebo změnit. Lidé si kladou stále otázku, proč sdělovací prostředky o tomto neinformují, ano, je to proto, že Síly temna je ovládaly a ovládají. Lidé, kteří pracují v těchto sdělovacích prostředcích však mají ve svých rukou to, zda nechají sebou takto manipulovat myšlenkovými impulsy a zda budou stále těmito loutkami. Ano, je to tak, že se lidé musí snažit, aby se stala změna, a ne pasivně čekat, kdo s nimi bude jak zacházet.

To ti, milý Ivo, sdělil Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“



220.  Část sdělení 68.                   (Přijal Ivo Benda).        17.3.1998.    13:06-13:11 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

       „Milý Ivo,

(Část sdělení).

Dále ti chci sdělit, že počet čtenářů je již 5 750 000 a toto číslo se zvyšuje stále vyšším tempem. V českých zemích je to 2 300 000 čtenářů. Počet kontaktérů je zde v českých zemích 3 250 a také toto číslo roste.

To ti, milý Ivo, sděluje Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


221. 	 Hlas mimozemského posla - Aštara v televizi Londýn.                Neděle 26.11.1977.
                                                                                                        17:05-17:10 hodin.
                                                                          Zpracoval: Pedro Romaniuk (Argentina).
                                                                          Televize: Southern Television.

Pedro Romaniuk - docent, host na 12. UFO kongresu Wiesbaden/Mainz.

Kosmologický institut obdržel skrze prof. Pedro Romaniuka po dlouhých a namáhavých pokusech úplný text jednoho z nejdůležitějších „Elektronických fenoménů“ z pozemské televize.

My se odvoláváme na interferenci v televizi Anglie - Southern Television, která se udála v neděli 26.11.1977 v 17:05 hodin. Milióny obyvatel ve svých domovech obdržely z televize mimořádnou zprávu. Původní zvuk vypadl úplně, obraz byl rušen.

„Perfektní vědecká technologie“ lidí byla vypnuta, falešné systémy počítačem kontrolovány až do nejmenších podrobností autoritami vlády, které mají televizi pod kontrolou. Milióny domovů od Hampshiru až po Reading a od Berkshiru a Whitney až po Oxfordshir, přes Londýn, Southampton a jiná města slyšely hlas. Hlas velmi silný, který nikdo a nic nemohlo zastavit, ani po vypnutí televizních přístrojů, a který nemohl být umlčen a který absolutně jasně vyslovil (v angličtině):

         „Toto je hlas velitele Aštara. 

Jsem mimozemská bytost, která vysílá svoje poselství k vám z paluby vesmírné lodi, která krouží kolem vaší Země. Jsem autorizovaným zástupcem Galaktické mise, jejíž lodi, nebo jak vy říkáte „létající talíře“, jste již po mnoho let vídali na obloze.

V tento okamžik s vámi hovoříme s moudrostí a v míru. My přicházíme, abychom vás upozornili na nebezpečí, ve kterém se nachází osud lidské rasy a jejího světa, dáváme vám varování, které musíte předat dále ostatním národům, abyste se vyhnuli katastrofě a zabránili jí, která by postihla nejen vás, ale také i ostatní planety Slunečního systému.

Jen tímto způsobem budete mít podíl na velkém probuzení, které přichází a je vyvoláno věkem Vodnáře. Tento věk může být periodou pravého míru a skvělé evoluce lidské rasy, ale toto se může uskutečnit jen tehdy, když všichni regenti dnešního velkého atomového nebezpečí si uvědomí svoji odpovědnost. Uklidněte se a slyšte, neboť se může stát, že se vám již nedostane další příležitosti od nás obdržet podobné sdělení. Po mnoho let vaši vědci, vlády a vojenské moci odmítali přijímat naše varování a dále experimentovali s bezbožnou silou atomové energie.

Atomové bomby mohou v jednom jediném okamžiku zničit zcela celou vaši Zemi, její obyvatele a i bytosti ostatních bratrských planet. Odpady atomových systémů budou vaši Zemi zamořovat ještě po celá tisíciletí.

My, kteří jsme šli po cestě efektivního evolučního vývoje, se nacházíme nyní ve velmi vysokém stavu, že vám toto, co říkám, můžeme plně potvrdit. Atomová energie je vždy namířena proti životu, a výzkum pro její využití musí být zastaven, jinak zde stále zůstává nebezpečí úplného sebezničení. Všechny atomové zbraně i všechny konvenční zbraně musí být zničeny. Hodina konfliktů již minula !  Rasa, jíž součástí jste vy, nechť se snaží a usiluje dosáhnout vyšších úrovní života a universální evoluce ve všech lidských sektorech, které jsou toho hodny a zaslouží si to. Zbytku podobných sektorů zbývá již jen málo času, aby se naučily žít v míru a dobré harmonii. V opačném případě budou muset nést následky.

Na Zemi existuje malá skupina lidí, která se učí žit v míru a harmonii, což má sloužit za vzor ostatním, kteří se rovněž chtějí učit, a to je počátek Nového věku.

Je vám dávána svoboda výběru činit tak nebo toto učení odmítnout. Jenom ti, kteří se učí žít v míru, vstoupí do Královských říší nejvyšších spirituálních evolucí Universa.

Slyšte proto, prosím, hlas Aštara. Vězte, že se na Zemi nachází mnoho falešných proroků a vůdců, kteří působí negativně a kteří se pokoušejí všechny vaše energie, které jste si upřímně a korektně zasloužili, vysávat, aby jich využili pro jejich špinavé a bezbožné cíle, a dávají vám za to jenom bezcenný brak.

Chybějící uvědomění je jejich slabostí. Musí se teprve učit být senzitivními a naslouchat jejich vnitřnímu hlasu, který jim může říci, co je pravda a co lež, chaos, konfůze a zlo.

Učte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu, hlasu pravdy, která je v každém z vás. Tímto způsobem se dostanete na cestu pozitivní evoluce, která je nejdůležitějším a konečným cílem života.

Toto je naše poselství pro naše přátele. My střežíme váš vývoj již mnoho a mnoho let. Zrovna tak pozorovaly dřívější generace světla na obloze, kterými jsme my. Vy již víte, že jsme zde a že se nad vaší planetou i kolem vaší planety nachází více bytostí, než vaši vědci chtějí připustit.

Máme o vás velkou starost, a o vaši vývojovou cestu, a uděláme vše, co je naší moci, abychom vám pomohli. Je to ale na vás, abyste sami poznali vaši cestu a učili se jí, a musíte si sami zvolit cestu k univerzálnímu životu. Nebojte se ničeho, nýbrž toliko žijte v harmonii s přírodou vaší planety. 

My z velitelství AŠTARA GALAKTICA vám děkujeme, že jste nás vyslechli, a děkujeme vám též za vaši pozornost. Zatím vás s naší lodí opouštíme. Buďte požehnáni Nejvyšší láskou 
a Pravdou Ducha.“

Tento „tajemný“ hlas z Kosmu bylo možno slyšet po dobu pěti minut, aniž by jej pozemské systémy a oficiální kontroly mohly přerušit. Z miliónů přijímačů TV bylo toto v Anglii slyšet, a přivedlo nejlepší techniky TV v úžas a ve zděšení, protože žádná kontrola nebyla schopna přerušit tuto interferenci, která přicházela ze vzduchu po celé Anglii.

Také ministerstvo informací a vedení nezávislých televizních přijímačů Anglie se vyjádřily, že nebylo možno jej anulovat, tak jako se to praktikuje s pirátskými vysílačkami, což ukazuje, že se zde jednalo o techniku, která stojí vysoko k pozemské elektronice. 

Tento neobvyklý fenomén ve světové elektronice  neměl být všem zemím zatajen, naopak měl být po celém světě rozšířen, aby to dokázalo existenci mimozemských civilizací, ale jak tomu obvykle bývá, když jde o téma mimozemských bytostí, byl úmyslně překroucen, popřen a ukryt v zájmu zemských velmocí, pomocí kontrolních organizací, které vlastní pro tyto účely. 

Na tomto případě může čtenář názorně vidět, jaký mají vztah sdělovací prostředky k Silám světla, neboť jsou nepochybně řízeny Silami temna.
                                                                                         Lidé bděte !!!


222.  Sdělení.                         (Přijala Marie M.).            21.1.1998.                 4:00 hodiny.

Toto sdělení bylo přijato asi 1,5 měsíce poté, co bylo vysláno Aštarem, a zde čtenář může vidět, jak se poměry na planetě Zemi mění vlivem šíření těchto „Rozhovorů“, neboť důsledky tohoto šíření vzala Vysoká rada na vědomí a poněkud se změnily plány s touto planetou Zemí. Proto toto sdělení není časově takto aktuální jako v době jeho vyslání Aštarem.

                             								                    Ivo Benda.

Blíží se den, který Otec Vesmíru již dávno rozhodl, kdy lidé budou vráceni zpět a tato planeta postoupí do vyšších dimenzí !  Než tato hodina nastane, chci předat Já Aštar, velitel Vesmírné flotily tuto informaci.

Zároveň děkuji všem kontaktérům z Čech, kteří se postarali, aby se šířila pravda mezi lidmi a tím si zvýšili vibrace.

Je mnoho lidí tady v této zemi, kteří budou zachráněni před blížící se katastrofou. Závěrečná fáze se blíží ke svému konci. Naše přístroje zaznamenávají nejhorší stupně negativity v kosmu, v ovzduší a v nejvyšších vrstvách atmosféry. Tato planeta je obalena černým mrakem, který jste si vytvořili svými negativními myšlenkami. Tady u nás je všechno připraveno přivítat zachráněné lidi ze Země. Já sám věřím v úspěch celé akce. Věřím, že zachráníme i ty, kteří se v poslední vteřině obrátí s důvěrou k Otci.

Přeji si, aby všichni, kteří budou vyzváni a vedeni telepaticky či jinak, vyšli ven, a nechali se vést hlasem svého srdce. Kdo by zaváhal, bude mít smůlu, neboť času bude jen málo. Varovný signál obdrží každý člověk, který má nárok na záchranu a postup do vyšší dimenze. Na některých místech se budou lidé shromažďovat ve skupinách, a nebudou vědět, co se s nimi děje, a proto prosím ty z vás, kteří vědí oč jde, uklidněte je a zachovejte lásku a důvěru. Zachovejte klid a ničeho se nebojte, neboť Bůh je milostivý a vy všichni jste v jeho rukou. Já sám budu prosit o milost a pomoc.

Ptáte se, co se stane se Zemí ? Víte, že bylo psáno: „ ....  oheň bude padat z nebe“ a to se teď stane. Dojde k  samovznícení negativních vibrací vysoko v atmosféře. To je ten černý mrak vašich myšlenek, což jste si sami zavinili. Póly Země se převrátí a při velkém zemětřesení dojde k posunutí všech kontinentů. Tento oheň spálí všechny negace a tuto planetu očistí, aby mohla postoupit do vyšších dimenzí.

Zachránění lidé budou žít jen krátký čas na jiné planetě, kde od nás dostanou poučení, aby se mohli vrátit zpět, a začnou nový život na Nové Zemi. A duch Kristův je povede v novém Věku Vodnáře. Vše ostatní se dozvíte v blízké době ve vesmírných lodích od svých přátel.

Zdraví vás všechny
                              Aštar Šeran.“


223. 	 V budoucích dnech ....  .                       (Poselství amerických pilotů, převzaté od velitelů   
                                                               vesmírných lodí. E.P.Hill - USA, „In days to come“).

Velitelé vesmírných lodí pod vedením Aštara Šerana předávají lidstvu své poselství:

„Zdravíme vás všechny, milí obyvatelé planety Země, kterou nazýváme SHAN.

Milióny pozemšťanů očekávají s nedočkavostí náš příchod, touží nás nejen slyšet, ale především vidět. Mnozí věří, že jsme schopni činit zázraky, ale ty od nás neočekávejte. Ne, že bychom činy, které byste nazvali zázraky, nebyli schopni provést, ale nechceme, abyste nás hodnotili tak, jako vaše pozemské šarlatány a tzv. kouzelníky.

Každý náš čin a krok je prováděn podle přesně stanoveného plánu. To vám chci sdělit jménem všech, kteří přicházejí s láskou a jsou připraveni ohrožované planetě Zemi poskytnout pomoc. Pomocí pro nás by byla možnost současně přistávat ve všech zemích vaší planety, abychom mohli používat éterické síly lásky, které by pomáhaly ukončit nesmyslnost všech hádek, rozporů a nesmířlivosti mezi pozemskými národy.

Než dojde k naší vzájemné spolupráci, milí pozemšťané, musíte si být vědomi nebezpečných, satanských sil vašich současných zbraní, mám na mysli např. vodíkové bomby, atomové zbraně ap., které ohrožují nejen život váš, ale i život Universa.

Ničící charakter mají i vaše negativní myšlenky. Jste přesvědčeni, že války, nemoci a zlo, které na Zemi prožíváte, pochází od Boha. Přemýšleli jste, kdo je Bůh ? Věříte na jeho existenci ? Bůh je láska, jak můžete podezírat lásku z tak nízkých činů, vycházejících z lidských myšlenek. Modlíte se za pokoření nepřítele, za ztrátu jeho života. Pro nás je to otřesné. Vždyť jsme všichni potomky jednoho a téhož Otce. Vraždíte se, nenávidíte, a přejete si navzájem zlo. I zvířata a celá příroda náleží k bratrskému celku všech životů Universa. Jak se chováte ke zvířatům ? I ty zabíjíte, živíte se jejich těly, týráte je, ačkoliv vám věrně slouží.

To, čeho se bojíte a co nazýváte katastrofou, vychází z vás samých. Co jste zaseli, musíte sklízet. Nabízíme vám pomoc, ke které nás vyzval Bůh. Bůh, kterého neuznáváte a přisuzujete mu všechny vaše životní těžkosti. Jen jedno u Něho nehledáte: Lásku, protože nejste schopni sami lásku dát.

Musíte nejprve začít u sebe sama, začít se učit ctít a zachovávat Božské zákony, nastolit vládu lásky k bližnímu a všemu Božskému stvoření, aby mohl Boží hlas proniknout až do vaší duše.

My, obyvatelé vám neznámého Universa, jsme zavázáni svatou přísahou dodržovat Božské universální zákony, jejichž nejdůležitějším článkem je láska k bližnímu. Jakmile porušíme svůj slib, ztratíme na dlouhé eóny let všechno, čeho jsme doposud dosáhli. Neobávejte se nás. Nedovedeme lhát, podvádět, a licoměrnictví je nám neznámé. Přicházíme jako vaši ochránci a osvoboditelé z temnoty, v níž žijete, osvoboditelé od všech negativních sil, které vás spoutávají, aniž byste si toho byli vědomi.

Čím více poznáte nutnost pracovat na svém morálním vzestupu, čím čistší bude vaše myšlení, představy, jednání a vztah ke všem spolužijícím, čím více ustoupí do pozadí sobectví a zdůrazňování vlastního já, tím více si uvědomíte svou sounáležitost s celým kosmem, a bolesti zemského života ztratí nad vámi moc.

Zdravím vás srdečně se všemi spolupracovníky. Naše láska, pomoc a porozumění zůstává s vámi. Potkávejte i vy nás s pocity kosmického bratrství.

                                                                               Aštar, velitel deseti miliónů vesmírných
                                                                               pomocníků, kteří mají své opěrné body
                                                                               na dráze vaší Země.“


224. 	 Současný stav Země. Poslední boje. 

„Dlouhý, tvrdý boj proti satanským mocím, které ovlivňují a spoutávají vědomí lidstva, probíhá v současné době ve všech oblastech planety Terra. Je posledním rozhodujícím bojem mezi světlem a tmou. Obyvatelé Země, buďte si toto vědomi a obraťte své kroky směrem k dobru a lásce !

K vítězství dobra a šťastné budoucnosti je zapotřebí učit se rozpoznávat již ve svém myšlení rozdíl mezi čistotou a pravdou, lží, temnotou a pokrytectvím. Nenechte se zlákat stále více se množícími spolky a naukami, které předstírají pokoru a hledání cesty k Bohu, ale jsou nástroji negativních sil. Snaží se přivést lidstvo do duševního zmatku a do područí zla. Nevěřte ani těm, kteří vás ujišťují, že jsou vyvolenými vůdci národa a chtějí lidstvo přivést zpět k Bohu a k rozkvětu Země. Opravdoví poslové Boha pracují v tichu, bez senzací a lákadel. Věřte jen na lásku svého Tvůrce a Ježíše Krista. K tomu nepotřebujete spolky a nauky, různé senzaci vzbuzujících sdělení, kterými se otvírá vaše aura pro působení negativních sil.

Mnozí z Vás si řeknou: „Zneužití moci a podobné poměry jako dnes byly na Zemi ve všech dobách a budou i nadále“. Moje odpověď: „Ne!“ Morální stav dnešního lidstva klesl k bodu, který ještě nikdy nebyl na Zemi dosažen. Vyžaduje radikální změny vnějšího a vnitřního života Země a jejích obyvatel. Lidská nenasytnost, chtivost po bohatství a zisku zruinovala přírodu, nekontrolované vědecké pokusy mnoha zemí a zneužívání přírodních sil hrozí nezvládnutelnými nemocemi a degenerací. Války, zneužívání nových objevů pro vzájemné vraždění a boj o moc, zabraňují evolučnímu vývoji ve smyslu biologickém i duševním.

Lidstvo zůstává spoutáno hmotou a rozumem a není schopno proniknout za jejich hranice. To všechno jsou následky působení satanských sil, jimž se člověk otevírá ve stále větší míře. Planeta Země je zahalena těžkým, tmavým, světlu neprostupným pláštěm negativních energií, vycházejících z myšlení a činů jejich obyvatel.

K záchraně lidstva byl Bohem vypracován plán osvobození. Každé vítězství je provázeno i ztrátami. Proto je samozřejmé, že i vítězství nad vládnoucí temnotou bude provázeno bolestí a útrapami. Lidstvo se musí vyzbrojit silnou vůlí a láskou ke svému Tvůrci, který slíbil, že všichni, kteří se k Němu uchýlí, zůstanou ušetřeni hrůz posledních bojů staré Země. Návrat k Bohu však nemůže přijít v posledním okamžiku, jak jste tomu zvyklí, až když nevidíte jiné východisko. Kdo z vás ještě nezačal, obraťte svůj život k víře v Boží lásku a ochranu, učte se více milovat své bližní a zušlechťujte kontrolou myšlenek, činů a pocitů svůj charakter. Pak máte jistotu, že budete i v nejnebezpečnějším okamžiku chráněni Božskou silou. Ale musíte dokázat, že jste jí hodni, že jste hodni života v příštím „Zlatém věku“. Kdo to nedokáže, zůstane v nízkých atmosférických sférách, jejichž náplní jsou i nadále bolest a útrapy.

Den ode dne dochází ke stále silnějším proměnám vnější struktury Země. Stále viditelnější jsou hrůzné záměry temných mocí, které nechtějí uvolnit Zemi ze své nadvlády, a žádné utrpení obyvatel Země jim není dost veliké, aby dosáhly svůj cíl. Jim naproti však stojí armáda Ježíše Krista. Kristus je a zůstane vítězem, protože dobro a láska jsou silnější než temnota a zlo.

My, vaši vesmírní bratři, jsme připraveni pod vedením Ježíše Krista vám pomoci v těžkých katastrofách, před nimiž stojíte. Důvěřujte nám. V přesně určeném čase vyšleme naše Ventlas - vy jim říkáte „létající talíře“ - na všechna ohrožená místa. Pomocí telepatie budou informováni naši pozemští spolupracovníci a všemu obyvatelstvu bude sdělen náš příchod pomocí rádia a televize. Přístroje nemusí být zapnuty. Naše technické poznatky jsou mnohem vyšší než vaše. Působení všech druhů energií ovládáme mnohem hlouběji než vaše pozemská věda.

Jsem si vědom toho, že je to pro vás neuvěřitelné tvrzení, ale náš vědecký pokrok nelze srovnávat s poznatky pozemskými, které zůstávají daleko za vesmírnou úrovní. Můžeme uskutečnit věci, které byste považovali za fantazii. Nízká morální a duchovní úroveň zabraňuje pozemšťanům příjem většího množství vědeckých poznatků, protože by je zneužil pro války a vraždění.

Po celé roky pozorujeme všechny oblasti vaší planety a každého obyvatele Země, o nichž vedeme přesné záznamy.

Přijdeme k vám v tělesné formě pozemského člověka v materializovaných kosmických lodích, které mají své přistávací dráhy ve stratosféře. Náš příchod není řízen pozemským kalendářním systémem, nýbrž příkazy Boha, které jsou reakcí 
na chování lidstva v probíhajícím vývojovém cyklu. Je zapotřebí, aby lidstvo svým obratem k Bohu a dobru ukázalo snahu o zlepšení svého morálního stavu. Očekává-li pomoc, musí ukázat, že je jí hodno.

Náš zájem je zaměřen hlavně na vytvoření nových životních cílů lidstva, zvýšení jeho morální úrovně, na odstup od svévolného ničení životů formou válek a vzájemného nepřátelství, na odstup od získávání moci pomocí strachu a násilí. V současné době je Země planetou strachem ohrožovaných otroků. Průběh jejího života určují tyrani, podléhající nadvládě temných mocí. Existují země, např. v Jižní a Střední Americe, v Africe a v Asii, kde vládne nepopsatelná nespravedlnost a krutost.

Naším velitelem je Ježíš Kristus, syn Boží, nositel nejvyšší lásky a dobra, váš budoucí král. Jeho příkaz zní: „Zachraňte každou duši, která se chce vrátit ke svému Otci !“

Mnozí z vás budou odvoláni, aby pomohli z nadsvětí na Zemi pozůstalým, tak jako to již tisíce a tisíce nadzemských bytostí činí. Intenzita této pomoci roste s duchovní čistotou, hloubkou a láskou ke společnému Tvůrci a k bližnímu.
                                                                             Mír s vámi !
                                                                                                         Aštar Šeran.“


225.  Velký exodus (odchod).                (Přijal: Carlos Almeida).         Místo: Quito, Ecuador.

„Kdy ?  Až bude dosažen kritický bod planetárních událostí, které změní auru Země a její magnetické pole. Tento okamžik určuje lidstvo svými činy a stupňujícím se morálním propadem.

Strukturální přeměny na Zemi ve smyslu geografickém a biologickém dosáhnou stupně, který vyžaduje záchranu lidstva pomocí plánovaných evakuací.

Pomoc lidstvu v jeho nejtěžších dobách je již dnes promýšlena a připravena až do posledního detailu. 

Mnoho pozemšťanů odmítne záchranu ze strachu o svůj majetek. O ty, kteří se svěří naší péči, bude postaráno vzhledem k jejich duševnímu stavu, duchovní zralosti a stáří. Někteří budou převedeni do spánku, aby byli schopni zpracovat prošlé duševní otřesy, a po probuzení zůstanou s ostatními zachráněnými v kosmických lodích podobných velkým městům, až do svého návratu na novou Zemi. Jiní budou pro tento život připravováni na jiných planetách, kde je možná jejich aklimatizace a zajištěn jejich další vývoj. I zvířata a rostliny budou přeneseny na tyto planety, aby nebyl přerušen jejich vývojový cyklus a mohly být vráceny opět na novou Zemi. Děti budou přeneseny během spánku do pro ně zvlášť připravených prostorů kosmických lodí, prosáklých vibracemi lásky. Po krátkém čase dojde k jejich spojení s rodiči. Během pobytu projdou zde určitým transformačním cyklem, na jehož konci se stanou moudrou, zralou osobností, která se vrátí na novou pročištěnou Zemi jako její budovatelé. Nemějte strach o své děti. Bude o ně, tak jako o vás, pečováno s láskou. Láska je vedoucí silou našeho života a není schopna krutosti, které znáte ze života pozemského.

Strukturální podstata příštího člověka bude polohmotná. Každý jedinec na nové Zemi bude schopen telepatie, jasnozření a teleportace (přemísťování).

Se zesílenou bdělostí pozorují vaši vesmírní bratři vývoj událostí na Zemi, především stav a polohu zemských pólů, jejichž změnu by nebyl schopen nikdo přežít.

Záchranou před přicházejícím Infernem přírodních událostí je masová evakuace. Nikdo k ní nebude přinucen, svobodná vůle je rozhodující. Evakuace zajišťuje zachování fyzické struktury člověka, jeho přežití v připravených kosmických lodích a po skončení katastrof návrat na novou Zemi. Výzva bude krátká, protože probíhající dění nepřipustí dlouhé rozmýšlení. Každý z vás ji bude mít možnost vnímat. Domluvte se včas se svými rodinnými příslušníky. I když vstoupí do záchranných člunů v oblastech blízkých nebo vzdálených místům, kde žijí jejich příbuzní, budou po vstupu do záchranných lodí opět spojeni s dřívější rodinou, přáteli nebo dětmi.

Důležitým pomocníkem pro harmonickou evakuaci je morální čistota a důvěra ve vyšší pomoc. Člověk s nízkým, pudovým životem a negativními sklony nebude schopen snést čistou energii levitace (zrušení síly přitažlivosti, vznášení se v prostoru) a atmosféru lásky v prostorách záchranných lodí. Proto vás vyzýváme již nyní: Pracujte na svém duchovním růstu !!!  Zabývejte se myšlenkami na existenci Tvůrce a jeho syna Krista. Od nich vychází všechna síla, která nás i vás provází veškerým životním děním. Vírou a láskou a činy dobra zlehčujete zhmotnění své fyzické podstaty a přibližujete se k zduchovnění, které vám umožní v nastávajících těžkých dnech záchranu.

Ještě je velmi mnoho těch, kteří na svého Tvůrce nevěří, ale i vědomě porušují Jeho zákony. Hledejte cestu k Němu. S vírou v Boha přichází i změna morálního nazírání a pozitivní životní hodnoty. Kontrolujte svoje myšlenky, pocity, odmítejte závist, žárlivost, nesváry, odmítejte všechno, co se staví proti lásce k bližnímu. Učte se být tolerantní, uvědomte si stále znovu, že nejvíce kritizujete a odsuzujete to, co děláte sami. Učte se vidět ve všech lidech, ale i zvířatech a rostlinách, v celé přírodě své bratry. Znovu zdůrazňuji: Začněte důkladnou kontrolou svých myšlenek, z nichž všechno vychází. Každý z vás je to, co myslí.

Zachránění, kteří se snaží žít čistě  a nemají dostatek duchovních poznání, budou mít možnost na naších lodích projít cyklem, kterému na Zemi říkáte školení, aby byli schopni žít na pročištěné, zduchovnělé, polomateriální nové Zemi.

Velký exodus lidských duší planety Země začne okamžikem, v němž naše počítače naznačí, že je dosažen bod nejvyššího nebezpečí. Toto nebezpečí může mít globální nebo lokální charakter, podle toho, je-li postižena celá planeta nebo její jednotlivé oblasti. Rozhodující pro sílu nebezpečí pro jednotlivé národy a oblasti jsou činy a morální úroveň jejich obyvatel.

Jadernými pokusy narušená vnitřní vyváženost Země vede v budoucnosti v mnoha již vyhasnutých sopkách k obnovení erupční činnosti, k zemětřesením, pohybům zemského povrchu, záplavám měst a zemí, ke vzbouřeným oceánům a k přírodním katastrofám všeho druhu. Tyto události jsou působením příčin, vyvolaných lidskou nenasytností a morální nevyvážeností.

Jako markantní příklad vám může posloužit těžké zemětřesení v květnu a červnu 1990 v Iránu. Zničilo kolem 150 000 lidských životů, zanechalo tisíce zraněných a statisíce lidí zůstalo bez přístřeší. Tato přírodní katastrofa je jen malá nuance Zemi v budoucnu očekávaných katastrof. V době katastrof budou lidé bezradní. Nebudou vědět, co mají dělat, aby uchránili holý život. Teprve nyní se mnozí rozpomenou na Boha a budou prosit o pomoc. Pozdě.

Je možné, v že nastalém zmatku a nepřehlednosti se rozhodne některý z národů k použití nukleárních zbraní, což by znamenalo naprostý konec. Vaši vesmírní bratři však mají možnost přesné kontroly, a dojde-li k tomuto nebezpečí, budou lidstvo zavčas varovat pomocí spolupracovníků na Zemi, s nimiž jsou intuitivně spojeni, a zahájí okamžitou evakuaci. Pak nechte všechno ležet a použijte naše záchranné čluny. Nelitujte zanechaného majetku a peněz. Pro vaši budoucnost mají cenu prachu na cestě.

Jsme si vědomi, že obranné síly některých národů nás přijmou jako nepřátelskou invazi, proti které použijí všechny jim dostupné prostředky. Přeruší záchranné akce a soustředí veškeré síly na naše zničení. V tom případě použijeme pro vaši záchranu formu levitace, o níž jsme již hovořili.

Pro méně senzitivní jedince budeme neviditelní. Spoléhejte se na pomoc spolužijících, kteří nás budou schopni vnímat a sledovat.

Znovu se vracím k upozornění, že duševní struktura jedinců, kteří se vyžívají jen hmotnými požitky, holdují zlu a egoizmu, způsobují bolest svým spolužijícím ( svými hrubými vibracemi - pozn. zpracovatele), je tak zhmotněna, že budou mít extrémní fyzické těžkosti snést a přežít vibrace lásky a dobra v našem prostředí.

Již léta upozorňujeme v našich poselstvích stále znovu lidstvo na nutnost morální čistoty a lásky, na nutnost víry v našeho společného Tvůrce, Boha. Ti, kteří žijí podle Jeho zákonů, žijí vibracemi Jeho lásky a přijmou naše vyzařování jako nesmírně obšťastňující pocit, jako plášť zahalující je pocitem bezpečí, oddanosti a krásy.

Země, učební prostor pro provinilé duše, je na konci jednoho ze svých vývojových cyklů. Bude pročištěna, obnovena, její vibrace zvýšeny, čímž získá polohmotnou strukturu, a bude opět otevřena inkarnacím bytostí na jejich cestě návratu k Otci. Obyvatelé nové Země nebudou znát války a vraždy, egoizmus, závist, nenávist a podobné negativní pocity. Budou se učit žít ve vzájemné lásce, podpoře a vděčnosti vůči Bohu. 

Stále bližší je příchod Meziplanetárního bratrství, které přinese lidstvu rozkvět doposud nepoznaných vědeckých poznatků. Mnoho lidí, kteří se s tímto úkolem v poslední době inkarnovali, žije již mezi vámi. 

Nebojte se změn, které vás očekávají. Důvěřujte v Boha. On, který měl sílu vás stvořit, má i sílu vás ochránit, pokud o tuto ochranu prosíte  a jste-li natolik čistí, aby k vám mohla proniknout.

Těšte se na nádheru příštího domova, země svobody, míru, zdraví a lásky.

Doporučujeme všem skupinám, našim přátelům, ale i jednotlivcům, následující modlitbu:

„Z nekonečného prostoru kosmu prosíme Tě, Otče,
plni lásky a pokory, zůstaň s námi.
Zůstaň s námi v této těžké době,
pomáhej nám a všem našim pozemským bratrům.
Jsme vedeni Tvým synem, Ježíšem Kristem
do vesmírného svazku, kde vládne láska,
mír a bratrství, pokora, tolerance,
vlastnosti, které na Zemi tak málo známe.
Vkládáme naši budoucnost do Tvé moci,
protože víme, že nás můžeš ochránit,
a vést temnotou příštích událostí
do světla nového života.“ “


226. 	 Přistání na Zemi.

„Na Zemi není všude vhodné místo a dostatek prostoru pro přistání našich kosmických lodí, proto použijeme i tzv. miniaturní čluny. Jejich úkol je plně přizpůsoben úkolu mateřských lodí. Vnější forma těchto člunů je kovová koule se stříbrně šedým, samostatně osvětleným vnitřkem. Tyto čluny jsou řízeny dálkově, nemají žádnou posádku, a při letu k mateřské lodi mohou být řízeny člověkem. K tomu postačí jen dva hmaty. Mohou přistát kdekoliv, a stejně se bez problémů zvednout do výšky. Signalizační zařízení upozorňuje na blízkost elektrického vedení a jiných překážek, jimž se automaticky vyhnou.

Ve vnitřním prostoru miniaturních kosmických člunů je místo pro šest osob, kterým bude sděleno vše potřebné prostřednictvím zabudovaných vysílačů. K odletu dojde jen po zvednutí startovací páky.

Těmito čluny bude evakuováno málo osob. Duchovní nevědomost, konfesionální omyly a veřejnými informačními prostředky podporovaná nedůvěra k meziplanetární pomoci, ale i strach, zanechat na Zemi svůj majetek, zadrží většinu obyvatelstva před použitím našich lodí. Raději půjdou jisté smrti vstříc. Brzy po přechodu do nadzemí poznají pravdu, a budou litovat promarněných příležitostí.

Strukturální proměna fyzického těla pozemských obyvatel začne již v miniaturních člunech. Astrální tělo se rychle zbaví své zátěže hmotného těla  a převezme vedení.

Po nástupu do některé ze záchranných lodí budete vyzváni, abyste prošli tunelem, v němž bude sterilizováno vaše pozemské oblečení, ale i vy sami. Dodržujte, prosím, naše pokyny, např. výzvu, abyste se při průchodu tunelem neobraceli. Proč ?  Světelné reflexy procházejícího prozařování zkreslují výraz lidského obličeje, a mnozí z vás by propadli hysterii bezdůvodného strachu. Po projití očišťovacím tunelem přejdete do světelného prostoru se šesti lůžky. Kolem těchto lůžek je instalován běžící pás, na který odložíte svoje oblečení. Únava, následek prožitých dějů, vás přivede do hlubokého spánku. Mezitím bude, opět pomocí běžícího pásu, připraveno pro každého z vás nové oblečení: punčochové kalhoty zároveň s podešvemi a svrchní šaty. Vše je z elastického bílého materiálu, podobného přírodnímu hedvábí. Během spánku budou lůžka automaticky zvednuta do výše stropu, a spící budou obohaceni hodnotnými energiemi. Probudí se osvěženi, bez hladu a žízně, vnitřně obšťastněni a uklidněni. Po následujícím oblečení dojde k setkání s vedoucími kosmické lodi. Již od prvního okamžiku bude každému z vás jasné, s jakou láskou jste přijímáni a jak bude i nadále o vás pečováno. Nebojte se ptát.
Na vaše otázky bude pravdivě a trpělivě odpovídáno.

Vím, že nyní zbývá ještě zodpovědět další otázku, která ve vás všech hoří: „Co tam budeme celý čas dělat ? “

V kosmických lodích panuje harmonie vyšších světů. Velmi rychle se vžijete do této atmosféry lásky a všeobecné harmonie. Pak rozhodnete sami, co chcete dělat. Většina z vás bude vděčná za zprostředkování nových poznatků, které pro vás doposud byly cizí. Na příklad poznatků o cíli a průběhu kosmických životů, stavějících na atributu lásky, pochopení, hluboké moudrosti a nutnosti „jeden pro všechny, všichni za jednoho“, porozumění života jako celek v Božím celku. Rozumovému vědomí budoucího člověka se otevřou nové prostory a rozdělení sil. Jiní opět soustředí svůj zájem na prakticky zaměřená poznání, ale všichni budou toužit po poznání vnitřním, které doposud neznali.

Zvýšená vibrace nové Země přispěje k tomu, že mnohé zmizí z vaší osobnosti, jiné se opět rozvine k hlubokému vědomí, v němž se neviditelné stane viditelným a nemyslitelné reálným.

Stále častěji budete svědky našich návštěv na Zemi. Země a planety vašeho Slunečního systému se blíží s nepředstavitelnou rychlostí vše měnící auře centrálního slunce Alkyone. Ta změní i povrch planety Země. Dříve pokleslé kontinenty se opět vynoří nad mořskou hladinu, velká část moří zmizí v podzemských prostorách. I atmosféra Země se změní, její vibrace bude zvýšena. Čím více se planeta Země blíží centrálnímu slunci, tím více kosmických lodí cizích slunečních systémů se kolem ní stahuje. Ty, které nepřicházejí s nejčistšími úmysly, jsou zadrženy našimi vesmírnými strážemi a přinuceny k návratu. Ve Vesmíru existuje organizace, ke které náleží 680 planet. Její název byste přeložili jako Univerzální světová federace. Je tvořena planetami, jejichž vývojové stadium dosahuje různých stupňů, ale všechny mají společný cíl: pomoci ostatním.

I vaše planeta byla jednou vyvolena k přijetí do tohoto svazku. Ale po zániku Atlantidy čekáme až podnes na zrození podobné kultury a civilizace. Vaše morální kultura klesá hluboko, až k vraždám, válkám, jen aby jeden či jiný národ, instituce nebo jedinec dosáhli moc a bohatství. Bůh je vám cizí, nevěříte na jeho spravedlnost a existenci, vaše hrůzné skutky přičítáte Jeho moci a vůli. Oprostěte se od mylných konfesionálních domněnek, stvořených člověkem, aby udržel svoji moc a nadvládu, a hledejte Boha v čistotě svého nitra. Tím budete povzbuzeni pro porozumění vyšších duchovních hodnot, které povedou národ do rozkvětu ducha i rozumu, řízeného láskou a moudrostí.

Všechny ostatní obydlené planety vašeho Slunečního systému se vyznačují tak vysokými technickými poznatky, že jsou schopny ubránit se samy, bez naší pomoci, následkům nepříznivého záření a jiných katastrof.

Nechali jsme úmyslně na místech, kde jsme si byli jisti, že je najdete, několik našich dopravních prostředků. Některé vlády na Zemi vlastní i naše lodě, které ztroskotaly v blízkosti Země a přešly jen náhodně do rukou člověka.

Velké nebezpečí pro Zemi leží v možnosti poruch rovnováhy magnetických polí na jižním a severním pólu. Změny polohy zemské osy by měly za následek totální zánik všeho života na Zemi.

Univerzální kosmická federace pozoruje nepřetržitě události na vaší planetě a již nesčíslně  poskytla pomoc, když člověk ve své nevědomosti vystavil pozemský životní prostor silnému poškození až zániku.

Evropské země, v nichž došlo k přímému setkání se zástupci kosmu: Dánsko, Německo, Anglie, Finsko, Francie, Itálie, Norsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Švédsko, Španělsko, Rusko.“


227.  Nová Země, Mesiáš - Alfa.

„Pročištěná Země Mesiáš - Alfa s novou oběžnou dráhou bude zařazena do souhvězdí Alfa, jehož obyvatelé se stanou bývalým lidem pomocnými přáteli. Po skončení všech katastrof se bude zdát, že se čas zastavil. Spěch a shon neexistuje, a všichni zachránění se cítí plni životní síly. Nová zemská atmosféra je naplněna substancemi nutnými pro život, takže nepociťují hlad, žízeň a únavu. Bolest a smutek jsou potlačeny, a zachráněné, přeměněné duše se sklánějí v pokoře a lásce před Tvůrcem všech a všeho.
Mesiáš - Alfa je planetou harmonie, míru a duchovní svobody. Její teplota je konstatní. Teplo, ale ne horko umožňují bohatý rozkvět a zrání přírody. Člověkem zamořená půda poklesla do hloubky, kde bude v příštích tisíciletích pročištěna. Úrodná půda zajišťuje bohatou úrodu. Bydlení a stavba obytných přístřešků je pramenem radosti. Stavební materiál poskytne jen příroda.

Znalosti a schopnosti zachráněných nejsou zapomenuty. Budou obnoveny ve vědomí budoucího člověka a použity ve prospěch všech. Inteligence obyvatel dosáhne neobyčejného rozvoje.

Mesiáš - Alfa, planeta lásky a harmonie. Šťasten, kdo na ní bude žít !

Smrt ztratí svou hrůzu. Obyvatelé nové Země dosáhnou vysokého věku, a prožijí vědomě svůj odchod do nadzemských sfér, odkud budou schopni kontaktu se svými pozůstalými.

Pomocí zesílené duchovní senzibility budou obyvatelé Mesiáš - Alfy schopni proniknout za hranice hmoty, hovořit se svým duchovním průvodcem a jeho pomocníky. Poznají, že smrt je jen přechod z jednoho životního prostoru do druhého, a budou schopni, jak už bylo řečeno, kontaktu se svými milovanými i v astrálním těle. Časové odstupy mezi jednotlivými inkarnacemi budou kratší, až dojde k dosažení duchovní zralosti, která už další inkarnace nevyžaduje.

Vládcem nové Země se stane Kristus, vítěz nad zlem, nad Luciferem. Nejvyšším svátkem bude Vzkříšení. Kristus, král Země, bude viditelný všem obyvatelům.

Umění dosáhne na nové Zemi vysoké úrovně. Příští umělci budou schopni intuitivně z astrálních dimenzí přijmout a předat ostatním spolužijícím díla neskonalé harmonie a krásy.

Technická inteligence Vesmíru čeká již dlouho na možnost předání svých poznatků planetám, jejichž morální čistota a spojení s Bohem zaručují, že předané poznatky nebudou zneužity pro vzájemné boje a potírání.

Děti budou seznamovány s kosmickou vědou již od samého počátku jejich výuky. Jejich duch bude mnohem vyvinutější než duch dětí staré Země, kde byl silně omezován zákonitostí materie a nezdravým způsobem života. K rozvoji celkové inteligence rostoucích generací přispěje i vývoj ve zdravé , neznečištěné přírodě a rodině.

Nebojte se budoucnosti. Přijměte s pokorou vámi zaviněné katastrofy a obraťte se s vděčností k Bohu, jehož láska k vám zůstává přes všechny nesprávnosti, obviňování a nedůvěru tak velká, že vám zajišťuje budoucnost, kterou byste ve svém nynějším životním stavu charakterizovali jako život nebeský.“


228.  Část sdělení 69.               (Přijal Ivo Benda).          19.3.1998.      18:00-18:10 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

„A nyní se přidávám já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Milý Ivo, ty jsi tak odvážný muž, že tě takto miluji, a všichni členové této Vesmírné flotily, a tak se budeme těšit, až se změní poměry na této planetě Zemi a až se budete moci svobodně informovat, a ne jako nyní. Dále ti mohu sdělit, že počet čtenářů je 6 250 000, a z toho v českých zemích 2 350 000, počet kontaktérů zde je 3500 lidí. Tato čísla neustále rostou a to zrychlujícím se tempem.

Dále ti mohu sdělit, že se lidé snaží takto s námi spojovat, a to je výborné, neboť tím si usnadňují vstup do Nového věku, věku Vodnáře.

Dále ti mohu sdělit, že ve sdělovacích prostředcích to již vře, lidé se s tím seznamují a odhalují Pravdu o tom, jak je to zde na Zemi uspořádáno a jak se věci mají. Lidé si nepřejí, aby násilně zde zasahovaly Síly temna, a tak to mohou sami tímto změnit, neboť oni jsou takto citliví a mají tyto schopnosti si zvyšovat duchovní úroveň, a tak se stále, milý Ivo, snaž, aby vše i nadále takto prospívalo.

To ti, milý Ivo, sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, milý Ivo, tolik tě zde všichni milujeme za to, co jsi až dosud vykonal, a za tyto výsledky, které jsi dosáhl. Ano, mám z tebe velkou radost, a tak se budu těšit na tuto změnu, až bude možno se svobodně informovat, a tak ti přeji hodně dalších úspěchů s těmi „Rozhovory“.

Za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to předal Ptaah.“


229.  Sdělení 70.                     (Přijal Ivo Benda).           20.3.1998.      11:21-11:28 hodin.
                                                                                                                   Místo: Debř.
Toto sdělení navazuje na sdělení od Stvořitele S 21.

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Ano, právě jste prodělali velmi kritické období této zimy, kdy hrubé vibrace dosahovaly opět maxima jako každý rok, tentokráte však začaly se měnit vlivem těchto „Rozhovorů“ - tedy počtem čtenářů, kteří je přečetli a sami si mění svoji vibraci k lepšímu. Ano, jsou to nové věci, které lidé dychtivě čtou, a začínají chápat Pravdu a svět, který je obklopuje. Pokud to tak půjde i nadále, je možný obrat lidstva planety Země, a tak se vyhnout této strašlivé katastrofě, a pak by proběhlo třídění mnohem snazší formou, ne tak násilnou a dramatickou. Je to šance vás lidí na planetě Zemi, a tak doufám, že tuto šanci nepromarníte.

To ti s láskou v srdci sdělil Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily s velitelstvím na stanici Šáre.“


230.  Část sdělení 71.                 (Přijal Ivo Benda).        27.3.1998.          7:55-8:12 hodin.
                                                                                          Místo: Vlak Nymburk - Kolín.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Chci ti sdělit, že jsem se setkal se členy Vysoké rady a je zde takový názor, že se mnoho zde na Zemi mění a že lidé mají dobrou šanci přejít pokojnou formou do Nového věku. Jsou to dobré zprávy, a jak už ti bylo sděleno, hlavní příčinou byly zde tyto „Rozhovory“, které mění pohled lidé na svět  a sebe, a nyní již vědí, jaké chování a jednání je škodlivé jak pro sebe, tak pro celý Vesmír. 

Zároveň ti chci sdělit, že se počet čtenářů „Rozhovorů“ dostal na číslo 8 350 000 a toto číslo neustále roste. Dále ti mohu sdělit, že počet čtenářů zde v českých zemích je 2 550 000, a toto číslo se také neustále zvyšuje. Počet kontaktních osob zde je nyní 5 500 a opět toto číslo roste. Milý Ivo, tyto činnosti s Miluškou jsou tak zásadní, že toto mohou zhodnotit teprve další lidé po vás, neboť hodnocení je na základě změny mnoha lidí, a tedy na základě změny této reality, ve které nyní žijete a kterou svojí myslí neustále tvoříte.

To ti s láskou k tobě a ke Stvořiteli samému sděluje Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

Ano, tyto „Rozhovory“ jsou tak zásadní, že se milý Ivo snaž i nadále takto pracovat, neboť vše se opravdu mění, už to není jako před rokem, a tak vidíš tyto výsledky. Vibrace lidí se podstatně začínají měnit, a tak je třeba v tomto pokračovat. Je to tak, že se lidé zemí českých stávají duchovně vyspělejší, a tak je toto tak vynikající.

Stále více se naši lidé spojují s lidmi na planetě Zemi - to je ten Nový věk, a tak se bude dít i nadále, a tak milý Ivo je toto vynikající. Stále posíláme proudy lásky na tuto planetu Zemi, a tak je naše práce doplňována prací tvojí a dalších lidí, kteří se k tomuto takto připojují.

Jinak ti přeji vše nejlepší a za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád tě zdraví Ptaah.“


231.  Sdělení.                      (Přijala Anežka).            28.3.1998.           11:55-12:06 hodin.
                                                                                                              Místo: Holešov.

„Milá má, proč se ptáš, když to víš sama nejlépe. Pravda je taková, že vás lidi začínám v tomto směru chápat, a to se děje po mnoha letech mé přítomnosti a spolupráce mezi vámi a s vámi. Láska je krásná mezi vámi a všemi. Dostává nových rozměrů při vzpomínkách na předešlé existence v zemi jménem Atlantida. Dívka na obrázku, která ti byla zobrazena, představuje tebe samou, jak přičicháš a čerpáš z květiny života a lásky Stvořitele, Otce našeho. Dnes si máte možnost mnoho vzpomenout a oživit v průběhu vašich rozhovorů. Květina je symbolem celého Stvoření, které se rozvíjí po dlouhý věk a kterému dal existenci náš Stvořitel prvotní. Láska je krásná žena plná citu, a přitom muž ji též má, leč je skrytější, má jiný tvar květiny. Sejdou-li se žena s květinou i muž s květinou, dojde k sjednocení i těchto dvou květin. Dívej se, milá naše, pozorně kolem sebe, neboť poznáš, potkáš člověka s květinou, který s tvou květinou vytvoří celek po zbytek času fyzické existence zde na této planetě Zemi. Dál se sebou zabývej, jak jsi do to dělala doteď i trochu více. Barvy ti mnohé řeknou a ukáží. Láskou k vám všem oplývám a posílám ji ve velkých proudech k vám.

Toto vám sdělil váš přítel na planetě Zemi Ahatar.“ (Pochází z planety Erra).


232.  Sdělení.                      (Přijala Anežka).            28.3.1998.           12:15-12:30 hodin.
                                                                                                              Místo: Holešov.

„Naše milé sestry, dostali jsme dovolení vám vysvětlit  aspoň trochu tento druhý obrázek před Anežkou. Sami tušíte, co to znamená. Má to spojitost s vámi všemi. Proudy, které zde vidíte, jdou a jsou přímo od našeho Otce nejvyššího nad všemi vesmíry, z lásky jeho vše existuje. Mnoho zde vidíte. Ptáci jsou symbolem svobody ducha všeho a vás všech, co zde jste. Postupem času více uvidíte a pochopíte. Dejte všemu čas. Všichni jste částí jednoho celku, a toto má za účel vám to připomenout, že máte schopnost se navzájem obohatit a doplnit všechny sféry života, mějte oči otevřené i srdce. My vám stále pomáháme a zkoumáme vše, co zde se odehrává, je to jedinečné a nádherné být u toho. I našim přáním je zde na planetě Zemi žít. Jednou tomu tak bude a my se na to připravujeme, a s láskou na vás myslíme. 

Toto vše vám říkáme a rádi vás všechny beze zbytku máme.

S láskou vám to sdělili vaši přátelé zde na planetě Zemi Ahatar, Rima, Auter, Ditaja, Jamahama, Adito, Elena a váš oblíbený přítel Amirim.

Skrze toto vás všechny miluje Aštar, Ptaah, Guetzal, Jara, Jar.“


233.  Sdělení 73.                   (Přijal Ivo Benda).          28.3.1998.         23:15-23:35 hodin.
                                                                                                              Místo: Holešov.
Toto sdělení navazuje na sdělení Stvořitele S 25.

„A nyní se připojuji já Aštar, ano, tato osobní setkání se budou brzy dít a moc se na ně těšíme. Je to taková věc, že se lidé musí takto snažit, a tak se měnit k lepšímu. Dále jsem se velmi pobavil nad vašimi poznámkami, bylo hodně řečeno a řadě lidí jsi otevřel oči, a tak se stali vnímavějšími k těmto záležitostem, a lidé dále se snaží spojovat se s námi. Mnoho lidí jsi, Ivo, proškolil, a tak se nyní snaží toto vstřebat a tak posunout své vědomosti.

To ti, milý Ivo, sdělil Aštar.“


234. 	 Záznam.                                  (Zaznamenala Jana).                              Místo: Tábor.

Tento záznam byl proveden v devadesátých letech paní Janou.

„Bylo to v Táboře. Po obědě jsme šli na procházku po městě, potom po parku, bylo krásné slunečné počasí. Něco mne jako obvykle nutilo kouknout na nebe. Zahlédla jsem něco, co se podobalo spíše doutníkovému tvaru, odráželo se od toho sluníčko, mělo to spoustu okének. Když jsem S. a K. upozornila, aby se podívali na oblohu, tak jenom objekt zahlédli, vlétlo to do mraků. 

K večeru jsem začala mít zvláštní pocity a najednou jsem začala vnímat a vidět. Byla jsem na palubě lodi, byla jsem přivítána posádkou, samí muži, spíše tmavovlasí, první moje reakce byla asi ta, že jsem říkala, že jsou podobní mým kamarádům na Zemi. Pokračovalo to přibližně asi tak, že jsem se ptala, co tu dělají, odkud jsou atd. Na to mi bylo sděleno, že mi budou smět odpovídat až po svolení. Objevila se žena, velice hezká, blond vlasy střižené, jak říkáme na mikádo, představila se mi jako kapitánka - jméno přibližně jako Nastapia, oznámila, že má velice důležitou práci, že se něco moc důležitého děje, že mi bráškové mohou sdělit některé věci, v legraci mi řekla, že když s nimi komunikuji, tak většinou říkám bráškové, a potom dodávám sestřičky. Tak jsem se omluvila, že to nebylo myšleno ve zlém, o to že mne více těší, že kapitánkou je žena. Rozloučila se mnou, před tím mi ještě řekla, že tu právě jaksi dole operuje 5 lodí, velká, že je nad nimi, a že jsou v neustálém kontaktu, něco jako na Radu (starších), že pracují pro Galaktickou unii. Nepamatuji si jména mužů, spíše zněla řecky. 

Pokračovalo to tak, že mi ukázali monitory, obrazovky, různá jiná zařízení, vysvětlili, že každá loď má svůj úkol, oni že monitorují kromě jiného vojenské věci, radary atd., upozornili i na nějakou kometu, kterou jsem zahlédla na obrazovce, a spoustu dalších informací. Ptala jsem se i na stravu na lodi, což mi ukázali, byla to převážně zvláštní zelenina a ovoce a šťávy. Zeptala jsem se, jak to, že mi tentokrát není špatně jako minule, tak mi na to řekli, že mi dali napít nějaké šťávy, že už jsem zapomněla. 

No dále ještě něco k posádce na lodi. Měli na sobě kombinézy, potom byli převlečeni do uniforem - prý slavnostní, něco že se čeká na rozhodnutí Rady - jestli jsem dobře pochopila, tak mělo již dojít k osobnímu kontaktu s někým na Zemi (Praha). Potom jsme se rozloučili, měli mnoho práce (s námi) ! Z okna byla vidět velká zářící hvězda, která stahovala záření a zase rozsvěcovala. Večer mi byl ukázán znak Galakťáků, tak prý jim říkám, nebo též Galakťáci. 

Tak to je zjednodušeně o tomto.


235.  Sdělení 74.                    (Přijal Ivo Benda).          4.4.1998.          16:19-16:34 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.

Toto sdělení bylo přečteno na setkání lidí v Náchodě.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Vidím, že jste se zde shromáždili ti, co nejvíce dělají ve věci „Rozhovorů“ a záchrany Země, a tak nás tolik těší, jak jste si všichni popovídali. Já mám velkou radost z toho setkání a přeji si, aby vše takto příznivě probíhalo. Máte hodně otázek, zájmů, ano, to, co řekl Ivo, tak to je, vše se bude dít z vašeho zájmu o tyto kontakty, a tak se budu těšit na osobní setkání. Mám radost z toho, jak se tyto „Rozhovory“ šíří a jak lidé pozitivně berou tyto informace. Všichni členové mé flotily vám posílají proudy lásky a přejí, ať se vám vše daří. 

Dále mohu sdělit, že jste pod touto ochranou Stvořitele za tuto práci, kterou odvádíte pro Stvořitele a lidstvo samo. Mám přání, aby se lidé brzy osobně setkávali s námi, my máme dveře otevřené. Miluji vás všechny, kteří jste se dnes shromáždili a kteří máte touhu pomoci lidem ostatním. Mám přání, aby se tato setkání konala i nadále a aby se lidé stále více takto informovali. 

To ti, milý Ivo, sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád, ano, mám velkou radost z tohoto setkání a přeji, ať se vám vše takto daří. My jsme stále s vámi a těšíme se na tato osobní setkání. Dále ti chci sdělit, že tito lidé, kteří se tolik podíleli na šíření těchto „Rozhovorů“, budou také patřičně odměněni, a tak se brzy mohou těšit, až se takto setkáme. Tím, milý Ivo, zatím končím, všichni členové mé flotily vám posílají proudy lásky a přejí vám, ať se s vaší pomocí lidé zemí českých a planety Země spojí s našimi lidmi.

Za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to posílá Ptaah.“


„A nyní se připojuji já, Orton, ano, i já mám radost z tohoto setkání, a že se lidé takto snaží pracovat ve věci duchovního pokroku lidstva planety Země. Jsem rád, jak se vám práce daří, všichni členové vysoké rady vám posílají proudy lásky, a tak se těšíme na tato masová setkání. Vy, lidé z českých zemí, jste vyvoleni k tomu, abyste se stali světlem pro planetu Zemi, ty, milý Ivo, jsi to už poznal, a tak se budeme radovat a radujeme se stále, jak se tento postup daří. 

Ty, milý Ivo, jsi k tomu dal takový podnět a tolik práce, že výsledek je adekvátní tvé vůli a touze, takto pomoci lidem planety Země.

To ti, milý Ivo, s láskou posílá Orton, duchovní ručitel této Galaxie.“



236.  Sdělení 75.                     (Přijal Ivo Benda).            9.4.1998.           7:11-7:43 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že máš chvíli času, a tak si můžeme předat některé nové zprávy.

Počet čtenářů „Rozhovorů“ nyní dosahuje 13 650 000 a to je ohromné tempo, z toho v českých zemích je to 2 720 000, a tak je to vynikající. Počet kontaktérů v českých zemích je nyní 8 900 a také toto číslo se rychle zvyšuje. Máme zde všichni ohromnou radost, a těšíme se na další sled událostí. V současné době se ve světě zlepšila vibrační úroveň lidí a to pod vlivem jarního období, ale na rozdíl od předchozích období i pod vlivem těchto „Rozhovorů“. To, co se vám s Miluškou podařilo, je ohromné a má zásadní vliv na příznivý klimat vibrací tohoto pozemského lidstva. Jsou to takové výsledky, které jsme ani neočekávali. 

Nyní se provádí výměna stráží, moje flotila se nahrazuje Ptaahovou flotilou, jak už víš, vždy po půl roce, a tak je tomu právě nyní. Lidé se masově spojují, a to i v dalších zemích, a tak se nyní dovídají nové informace o nás a o sobě.

Dále ti mohu sdělit, že se členové Vysoké rady rozhodli nechat planetě Zemi tento další volný průběh, aby se lidé měli šanci obrátit ke Stvořiteli našemu a aby sami změnili tento nedobrý stav na planetě Zemi. Lidé jsou pod dojmem těchto informací jiní, v každém čtenáři toto zanechává větší nebo menší informaci o této skutečnosti, a lidé se stále mění k lepšímu. Není to jen dočasný efekt. Dále mám radost z toho, že i někteří veřejní činitelé a vědci se nad tímto zamýšlejí a že jsou nyní mnohem ostražitější na to, co říkají nebo dělají. Uvědomují si totiž naši přítomnost, a chápou, že o všem víme a vše takto pozorujeme, ostatně stejně jako vždy v minulosti. Ve Vesmíru neexistuje planeta, zvláště Rozvojová planeta, která by nebyla bez dohledu Stvořitele našeho, a pro něj takto s láskou pracujeme. 

To, že je planeta Země Živou knihovnou Vesmíru, jí dává vyjímečnost mnohonásobné pozornosti. Jste sledováni milióny vesmírných civilizací, neboť na tomto záleží, jaký bude další vývoj tohoto Vesmíru. 

To ti s láskou v srdci sdělil Aštar milý Ivo, velitel Velké vesmírné flotily.“



„A nyní se připojuji já, Ptaah, ano, milý Ivo, i my se z naší flotily takto připojujeme, a přejeme ti, ať se ti vše takto daří, a ať se lidé dále takto snaží spojovat s námi, my máme dveře otevřené a přejeme si navázat spojení s každým člověkem zde na této planetě Zemi, který o toto spojení stojí a má splněny tyto podmínky kontaktu. Dále ti chci sdělit, že se lidé dovídají mnoho nových věcí, o kterých dříve neměli ani ponětí a které jsou takto pro ně nové a zajímavé. Například jsou to jejich multidimenzionální protějšky, a jsou to tyto jejich touhy se s lidmi planety Země spojit. Mají z tohoto velkou radost, že se takto děje, a že si lidé z planety Země uvědomují stále více, že jsou důležitou a neoddělitelnou součástí tohoto Vesmíru a že jejich život zde na planetě Zemi je důležitý pro celý tento Vesmír. Náš milovaný Stvořitel netvoří něco, co nemá své místo a význam v tomto Vesmíru, každé stvoření má své důležité místo a funkci, ke které bylo stvořeno, a tak to je a bude. 

Všichni Vesmírní lidé vás takto milují a přejí si, abyste to všichni lidé na planetě Zemi věděli. Tyto energie lásky jsou k vám takto vysílány a také přispívají k celkové vibrační úrovni této planety Země.

To ti s láskou, milý Ivo, předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“


„A nyní se připojuji já, Orton, i my z Vysoké rady tě takto zdravíme a milujeme a přejeme, ať se ti vše i nadále daří a ať tato planeta Země brzy vstoupí do tohoto nového Věku Vodnáře očištěná od hrubých vibrací a ať se brzy zařadí do Kosmické konfederace planet. My na to čekáme už 11 200 vašich let od doby posledního zničení Atlantidy, a tak se na tuto událost velice těšíme.

To ti s láskou, milý Ivo, sděluje Orton, duchovní ručitel této Galaxie.“


237.  Sdělení.                         (Přijala Anežka).              12.4.1998.          8:30-8:41 hodin.
                                                                                                      
Příprava osobního setkání skupiny lidí s přáteli z Vesmíru.

        „Milá Anežko,

Mám velkou radost z vašeho shledání a úmyslu se s námi setkat a pozdravit. Vaše přání může být splněno i naše přání to je. Je třeba tomu dát čas a podmínky vhodné k setkání, a ty je třeba vytvořit a místo najít. Je pravda, něco jiného je mít krajinu na monitoru, a pak být k tomu blíž a chtít přistát ve vibračně stále se měnícím prostředí. Hledejte, i my vám pomůžeme, neboť i to je naše přání, tudíž společné, a je třeba zájmu ze všech stran, co lze.

Pak jsme stále s vámi byli, jak jste sami pozorovali a poznali. Modlitba byla dlouhá úmyslně, neboť tak jsme získali čas a prostor k pročištění vašich těl a energetických kanálů. Mělo tomu tak být a pomoci vám při tomto konání a udělat pro vás maximum, to v této chvíli bylo možné. Dělejte vše s láskou a my se k vám vždy připojíme, i když budete jednotlivě ve svých domovech a myslíte, že jste sami. Anežko, jsi vrácena zpět do reality našim milým Ivem. (Já jsem se právě probudil - pozn. zpracovatele.)

S láskou vás pozdravují všichni ti, kteří vám v lásce pomáhají. Je nás moc a není třeba jmen.“



238.  Sdělení 76.                 (Přijal Ivo Benda).           12.4.1998.          11:46-11:55 hodin.

Sdělení navazuje na sdělení S 28 - pozn. zpracovatele.

„A nyní se připojujeme my z Aštarovy flotily, ano, hodně věcí se událo a ještě se bude dít. Toto spojení se může uskutečnit, můžete přijet o té půlnoci. My se budeme také snažit, aby se to takto uskutečnilo, ano, ta bezpilotní loď je možná, my to také zvažujeme, záleží na vás, abyste to takto zvládli, my máme velkou touhu se s vámi setkat osobně, a tak se budeme všichni snažit, aby se toto uskutečnilo. Sám jsi nás, milý Ivo, několikrát viděl, naše lodě s nepravidelným svitem a nepravidelnou dráhou letu. My se takto těšíme a uvidíme, jak s nám to podaří. 

Současně ti mohu sdělit, milý Ivo, že počet čtenářů je nyní 15 400 000 a stále toto číslo stoupá. Z toho v českých zemích je to 2 800 000 a počet kontaktérů je nyní 11 500 lidí, a i toto číslo se dále zvyšuje. Nyní se to šíří ve 23 zemích světa a má to ohromnou sílu a ohlas čtenářů. My máme velkou radost z toho, jak se to takto daří, a jak lidé se zajímají o Vesmírné lidi.

To ti s láskou předali členové Aštarovy flotily.“



239.  Sdělení 77.                 (Přijal Ivo Benda).           13.4.1998.          00:09-00:12 hodin.
				             		 	    Místo: AP-1 (Aštarův palouk - 1).

          „Milí,

Jsme nad vámi 50-80 km, přeměřujeme vibrační stav terénu, vypadá to zatím slibně, máme touhu se s vámi setkat, a tak chvíli počkejte. Tento déšť je očistou terénu, aby byl průběh lehčí. Naši lékaři zde pracují, a oni dají povolení k případnému kontaktu. Máme radost, že se můžeme takto sejít, a uděláme vše, co je v našich silách. Vidíme vás na okraji toho průseku lesa, a tak můžete chvíli čekat.
                                                              Zdraví Aštar.“



240.  Sdělení.                      (Přijala Anežka).              13.4.1998.         00:15-00:22 hodin.
				             					                Místo: AP-1.

         „Milá Anežko,

Zdraví tě sám Aštar a Ptaah se připojuje v touze si s tebou promluvit. Já Ptaah tě zdravím a velké množství lásky ti posílám s radostí v mém srdci. Těším se na setkání s vámi všemi. Přeji si a chci si s vámi promluvit. Slyšel jsem dotaz mé milované Lídy. Její manžel Honza je v pořádku. Nic víc nyní dále říkat není třeba, neboť to je hlavní. Jsme nyní stále s vámi a pozorujeme, abychom se s vámi setkali, mějte prosím trpělivost.

S láskou vás zdraví Aštar a Ptaah.“






241.  Sdělení.                      (Přijala Anežka).              13.4.1998.         01:35-01:46 hodin.
				             					                Místo: AP-1.

        „Milí naši,

jsme velice rádi, že tady tak trpělivě čekáte v tomto autě v pohodě a hezky si povídáte pohádkách a dalším bohatství, které máte rádi a na co vzpomínáte. Naši biolog - lékaři stále dělají testy. Řada jich je už hotova, nyní čekáme na závěrečný a pro nás podstatný. S láskou vás všechny pozorujeme a posíláme proudy lásky. Až přijde čas, podrobně vás seznámíme s testy, které nyní probíhají v našich lodních laboratořích. Mohu vám zodpovědět dotazy na otázku přemístění na naši vesmírnou loď. Budou vám vyhrazeny prostory pobytu, abyste si odložili vše pozemské, projdete celkovou očistou, která následuje, a pak dostanete úbor naší posádky pro pohyb na lodi. Tento oděv je speciálně upraven pro vaše rozměry a potřebu. Dále ještě sečkejte a láskou se snažte si zvýšit vibrace vašich myslí a myšlenek. Tady máte možnost pocítit, jak je vaše mysl činná, a ne vždy je to ku prospěchu věci.

                                                                           S láskou Ptaah.“


242.  Sdělení.                        (Přijala Lída).              13.4.1998.            02:11-02:15 hodin.
				             					                Místo: AP-1.

„No to je dost Liduško, že jsi se rozhoupala taky něco napsat, už dlouhou dobu vás pozorujeme a už jsem si myslel, že ani nevezmeš tužku do ruky, jste krásně trpěliví a jenom vydržte, věříme vám a držíme vám všechny palce - všechno dobře dopadne, a my se na vás těšíme jako vy se těšíte na nás. Světla byla vypravena pro tebe a mám moc velkou radost, že jsi je podchytila, je vidět, že máš silné vibrace, a to je jenom dobře, tak vydržte, my děláme totéž, zase se za chvíli ozvěte, pac a pusu
                                       Ptaah.“


243.  Sdělení.                      (Přijala Anežka).              13.4.1998.         03:38-03:51 hodin.
				             					                Místo: AP-1.

        „Naši milí,

Jsme velice rádi, že takto stále trpělivě čekáte, jak to vše dopadne. My též jsme zvědaví a přejeme si to samé co vy. 

Naše testy stále pokračují, nyní formou diskuze, dedukce, co se vše může stát a jak vše nejlépe zajistit ku prospěchu všem. Vím, brzy u vás bude již svítat, zachovejte si svou energii a touhu po setkání s námi, a přijde čas našeho setkání. V tuto dobu již je vám jasné, co vše se musí podstoupit, aby ke všemu mohlo dojít.

Dnes nejenže stále čekáte na setkání, ale hlavně, to si všimněte, určitě se tak už stalo, že jste si všichni mnohem blíž a více cítíte k sobě sounáležitost. To je velký předpoklad a výhoda do dalších dní kontaktů s námi jakýmkoliv způsobem. Víme sami, co vše se musí obětovat v touze a přání, aby se vše uskutečnilo. Stále na vás myslíme, neboť stále pracujeme s vašimi informacemi. Pracujte na sobě dále a bude vše snazší. Třeba se vyvarovat hrubohmotných vibrací v jakékoliv podobě. Snažte se dívat a naslouchat tomu, co říkáte a co tvrdíte, tam je mnoho energie.
Mnoho našich blízkých spolupracovníků se na tomto projektu podílí a všichni si toho velmi váží, že bude moci dojít k dalším osobním setkáním nejen s naším milým Meierem.

S láskou vaši přátelé z hvězdných lodí.“


244.  Sdělení 78.                 (Přijal Ivo Benda).           13.4.1998.          03:56-04:00 hodin.
				             					                Místo: AP-1.

          „Milý Ivo,

Stále analyzujeme tyto parametry místa setkání i vás samých, přejeme si tento kontakt, ještě není vše uzavřeno na dnešní den. Máme zde informace, že ještě lze toto setkání realizovat dnes, a tak vyčkejte a uvidíme, jak to bude možné. Já vás takto zdravím se všemi členy našich lodí.
          Aštar.“


245. 	 Sdělení.                        (Přijala Lída).              13.4.1998.            04:25-04:32 hodin.
				             					                Místo: AP-1.

„Obdivujeme vás, už skoro všichni spíte, ale máte výdrž, je vidět, že to moc chcete, ale nejde to hned, moc jste nám tímto pomohli, udělali jsme si řadu testů, na kterých se ještě stále pracuje a ještě dlouho bude pracovat.

Tyto práce veškeré budou trvat i několik dní. Možná, že pro dnešek asi bude lepší, když si už půjdete lehnout, stejně s přibývající únavou se vám vibrace snižují, má pravdu (Alenka - pozn. zpracovatele), sál je prázdný a tým pracovníků - lékařů tímto skončil (cca 50 biolog-lékařů - pozn. zpracovatele), testy probíhají jinde a bez nás, výsledky se časem dozvíte, ale vydržte, a zase příště zkoušejte, byli jste senzační, a touto formou určitě časem navážeme kontakt. Máme vás moc rádi a vy se lásky nevzdávejte, a živte ji, je pro vás i nás kořením života a nejlepší způsob našeho kontaktu.

S láskou přátelé.“


Tímto děkuji našim přátelům z Vesmíru za tuto péči a starost o naše kontakty, moc si toho všichni vážíme a chováme lásku v srdci k těmto lidem z Vesmíru.

Pro osobní kontakty je vhodné místo min. 10 km od většího města (nad 25 000 lidí), ve sníženině, údolí nebo jinak chráněném místě od jakéhokoliv zdroje hrubých vibrací, tj. vesnice nebo chat. Také by tam neměla být silnice (min. 2-3 km), po které každou hodinu projede auto s člověkem, který vysílá nevědomě hrubé vibrace. Les je vhodným doplněním ochrany, primární je členěný terén. Takových zkoušek - testů je nutné absolvovat několik, a to z mnoha důvodů. Naše skupinka (nyní 4 lidí) si zvolila auto, kde lze pohodlně trávit tento čas zkoušek, jinak 3 dny pobytu na chalupě tak, aby se lidé sžili a měli opěrný bod k tomuto setkání. Dále je vhodná podrobná turistická mapa, na které lze najít vhodná místa osobních kontaktů. Je výhodné, když toto místo leží ve členitější krajině a hlavně řídce osídlené, kde vzdálenost mezi vesnicemi je větší než průměrných 2-3 km v našich podmínkách.

Toto jsou doplňující informace k osobním setkáním, hlavní podmínkou je láska k sobě, dalším lidem a přátelům z Vesmíru, navázané telepatické kontakty a láskyplné myšlenky v každodenním životě, a v neposlední řadě  touha k tomuto setkání.
                                                                                                          S láskou Ivo Benda.


246. 	 Sdělení.                        (Přijala Lída).              13.4.1998.            21:00-21:16 hodin.

„Dnes ráno jste byli senzační, všichni tady o vás věděli a pracovali na vás. Jestli to půjde tak dál, tak byste v brzké době mohli navštívit naši loď. Je to pro nás dost složitý proces a vyžaduje dobrou přípravu. Jsem skutečně rád, Liduško, že jsi zrovna ty mezi nimi. Moc rád bych právě tebe tady viděl. Vydrž a nevzdávej se, já budu posílat sílu a energii. Jestli ne teď - asi nebude moc příležitosti, tak v létě by se to mohlo povést. Byla jsi moc fajn, tvé skutečné nadšení nám všem dělalo moc dobře. Ty jsi plná lásky, z tebe doslova tryská ven, a to je dobré. Drž se Iva, on je profík, a je pro věc opravdu zapálený, a společně to dokážete. Ivo to bere opravdu vážně a co je hlavní, věří tomu. Ty jsi sice zatím jenom hraješ, ale vůbec si při tom neuvědomuješ, že to je skutečné. Jsi při hře milá a plná lásky, máš dobré vibrace, a to je to hlavní. Líbí se mi tvůj přístup, jak to děláš, jen se ještě nad tím trošičku opravdu zamysli a víc tomu tím uvěříš. Tvůj momentální přístup milou, veselou, láskyplnou hrou je moc milý - pokračuj. Máš ze sebemenšího pokroku upřímnou dětskou nejčistší radost a to hodně zvyšuje vibrace. Mám tě taky moc rád, ani nevíš jak. Dělá mi trochu starost, že chceš druhým pomáhat víc, než by se mělo. Děláš si o ně až přehnanou starost, moc je lituješ, a tím zapomínáš a zcela přehlížíš sama sebe. Zkus se na sebe podívat jako na někoho cizího, komu zrovna chceš pomoci. Vzpomeň si, jak ses jednou učila mít se ráda, a to podle rady knihy, mít se ráda a vidět v sobě malou holčičku, kterou miluješ a chceš ji chránit a hýčkat.

Tenkrát ti to chvíli šlo. Zkus to znova, pracuj na tom, a tyto chvíle stále častěji opakuj, až se ti stanou samozřejmostí a budeš to dělat, aniž by sis to uvědomovala. Přeji ti v tomto moc úspěchů a moc bych si přál, abys dokázala jednou dělat, to, co ty chceš.

Ano, v to pondělí 13.4.1998 mezi 00:00 - 4:30 jsi skutečně byla astrálně několikrát s námi. Šlo ti to s tak neuvěřitelnou lehkostí, že jsem z toho já sám měl velkou radost. To, že jsme na tebe nereagovali, bylo jen proto, abychom tě nezastrašili. Měla jsi to jako sen a to by jsme ti asi zkazili. Teď to bude pokračovat a půjdeš stále dopředu, jsi šikovná a to právě mně dělá velikou radost.

Byla by to moc velká škoda, kdybys to vzdala - nevzdávej to ! Moc by mě to mrzelo, jsi moje chlouba.“

Ptám se: To co píšu, jestli jsou to moje myšlenky ?

„Trošičku ano, ale neboj se, mám to pod kontrolou. Vidíš, měla jsi zase zbytečné obavy.“ 

Milča ?

„Udělala to, co mohla udělat nejlepšího. Zase bys byla ve stresu, protože bys chtěla oběma skupinám vyhovět a ty se nemůžeš rozdělit, tak se snaž dívat na to, co je pro tebe nejlepší. Milča si to musí zpracovat v hlavě a už se jí to tam mele. Je důležité, že tu informaci přijala, a to i u tebe, bere tě takovou, jaká jsi. Jen neber její problémy na sebe, ona je z nejhoršího venku.

Tak se s tebou loučím, pac a pusu
                                                  Ptaah.“
Zde může čtenář vidět, jak naši přátelé z Vesmíru mohou moudře a mile pomáhat radou v soukromých problémech lidí, pokud o toto stojí. Já si jich opravdu moc vážím, a je výborné, že taková stvoření existují ve Vesmíru.
                                                                          Ivo Benda.


247.  Sdělení 79.                     (Přijal Ivo Benda).          17.4.1998.       14:40-14:58 hodin.
                                                                                          Místo: Vlak Nymburk - Kolín.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Máš chvíli času, mám pro tebe nové zprávy.

Vidím, že jedeš do Havířova, ano, budou se tam dít důležité věci, hlavně s tímto plánem osobních setkání, mám představu, že si vytvoříte skupiny po cca 4 lidech, aby jste mohli využít auta, a vyberete si místa kontaktu, která můžete postupně navštěvovat. Tím se vytvoří jak vaše soucítění ve skupince, tak tyto  výsledky testu vibrací, které jsou nezbytné pro tyto osobní kontakty. Tyto výsledky budou základem pro další osobní kontakty s tím, že se budou dále upřesňovat s dalším vývojem stavu vibrací vás i tohoto terénu, kde budete čekat na setkání. Tento terén, jak jsi milý Ivo správně pochopil, musí být co nejčistší od hrubých vibrací, nejlepší je sníženina či údolí bez chat, a na dohled není žádná obec. Je výhodný les v okolí, ten také účinně pohlcuje hrubé vibrace. Ty milý Ivo máš hodně map, a tak nebude pro tebe problém takováto místa najít. Na Ostravsku jsou tato místa v Beskydech, jak víš, ta údolí, která nemíří přímo na Ostravskou aglomeraci. Lze potom použít i stan, to už záleží na vás samých. Já mám z vás takovou radost, jak se takto snažíte, myslím, že to bude ohromné, až se osobně setkáme. 

To ti milý Ivo sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Já mám také velkou radost z tohoto vývoje, který jsme takto nečekali, a který se takto urychluje, mám z tebe velikou radost, a to samé říkají členové mé flotily lodí z Plejád. My se na tyto osobní kontakty velmi těšíme, a tak se vše bude dít jak má.

Dále se takto snažte milí, a uvidíme, co to způsobí. My máme vše pro vás připraveno, a moc se těšíme na tato osobní setkání, a až si hezky popovídáme tváří v tvář, z očí do očí.

My, Vesmírní lidé zde na lodích stále takto se snažíme a děláme vše pro to, aby tyto kontakty mohly začít, a to masově. Je mnoho lidí zde na lodích, kteří se takto na vás těší, a kteří s láskou v srdci pozorují lidi na planetě Zemi. Je to jejich oblíbená práce, a mají velkou radost z toho, když takto mohou pracovat pro Stvořitele našeho. 

To ti za všechny členy s láskou v srdci předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“


248.  Sdělení 80.                     (Přijal Ivo Benda).          18.4.1998.       15:05-15:29 hodin.
                                                                                                  Místo: Havířov - Suchá.

Skupina pentagramu se živě baví o životě v Atlantidě, o tom, jak jsme byli oblečeni, a mnoho jiných věcí.
Já jsem měl na sobě hnědý jednodílný oděv podobný jemné kůži, který končil volně ve výši stehen nohou. Boty byly z jemného materiálu, natahovaly se až po lýtka, byly bez šněrování či jiného zapínání. Ženy měly na sobě také jednoduchý jednodílný jemný volný oděv, jakoby ze saténu. Jednoduchost oblečení byla proto, že lidé rozvíjeli v první řadě své nitro, svoji duši. Času bylo mnoho, žilo se 10-15 tisíc let ! To znamená, že bylo možno v jediném životě si zapamatovat mnoho zkušeností. Současně byl podmínkou láskyplný život, jinak by se člověk v našem způsobu života (s negativními myšlenkami) utrápil k smrti. Můžeme se vnořovat do konkrétních životních situací. Účelem je pochopení smyslu těchto životů a toho, co je k řešení nyní, v době této kritické situace na planetě Zemi. 
                                                                            Ivo.

       „Milí moji,

Slyším vás já Aštar, ano, bavíte se o Atlantidě, ano, lidé byli vysocí 2-4 m, bylo tam hodně ras a společnost byla rozdělena na kasty, a lidé přesto žili v harmonii. Ano, to město bylo kruhového tvaru, s těmi vodními kanály, jmenovalo POSEIDIA, a vy jste žili v centrální části, komunikace se zvířaty probíhala běžně - delfíni, lvi, jednorožec, opice a další, lidé prostě oblečeni a věnovali se především svému duchovnímu rozvoji. Ano, lidé měli tyto zájmy, aby se dokázali vcítit do jiných bytostí a aby se plynule předcházelo větším problémům. Byla to harmonická společnost, ale vyskytovaly se zde skupinky lidí, kterým se zalíbily tyto počitky tělesné a kteří je povýšili nad ostatní. Lidé se potom rozdělili na 2 skupiny, a ty potom se ubíraly odlišným směrem. Jedna skupina si říkala Synové zákona jediného, vyznávali jednoho Stvořitele, druhá skupina - Synové Belialu, ti už neuznávali svého Stvořitele, ale měli mnoho svých zájmů na úkor druhých. Tím došlo k narušení stability této společnosti a posléze k jejímu zániku.

Lidé se zajímali o své nitro, a to je ta cesta, kterou nyní jdete vy sami. Máš otázku, milý Ivo, kdy byla zničena planeta Maldek - Fatheon, bylo to před 90 000 lety, a to se stalo tak, že většina lidí zahynula. Těchto lidí zde bylo 18 miliard, zachránily se asi 2 miliardy, část z nich i na Zemi. Ostatní žili na vesmírných stanicích a osídlili nové planety, jako je planeta Achele nebo Erra. Tím se takto vše vyvíjelo a vy sami nyní nosíte hodně z toho, co již bylo vytvořeno. Lidé v Atlantidě žili tak dlouho, na vaše roky to bylo tak 10-15 000 let, po posledním zničení Atlantidy se těmto potomkům život zkracoval postupně na 10, 8, 4 atd. tisíce let. Souviselo to s tím, jak tito potomci žili ve změněných podmínkách a více a více porušovali svým každodenním životem Kosmické zákony. Tím se stalo to, co vidíte dnes, že nyní tedy  lidé žijí 70 let a mají mnoho utrpení. To vše vyplývá z toho, jak porušují tyto Kosmické zákony. I ten Havel je takto na tom špatně, protože místo aby pomáhal lidem, tak myslí jen na sebe, a tak se mu to odráží v tomto zdravotním stavu, který je čím dál horší a horší. Trpí přesně takovou měrou, jakou porušuje Kosmické zákony, nezajímá ho to, kde lidé bydlí a jak žijí, zajímá se o svoji popularitu, a to hlavně v zahraničí. Tím se mu děje to, co si sám připravil. Ty to už víš, milý Ivo, tak to pro tebe není nic nového.

Ptáš se na ty Devily, ano, oni žijí ve 4. dimenzi, jsou to rozměry menší stvoření, spolupracují s Plejáďany a s Kosmickou konfederací při záchraně lidstva a planety Země, neboť oni žijí také na planetě Zemi ve 4. dimenzi. Oni vás takto milují a přejí si, aby se už nedělaly atomové pokusy, neboť s tímto mají dosti práce, ale je třeba s tím přestat, a tak se snaží vám takto pomáhat, předávají vám myšlenkové impulsy, kterými vás obohacují o nové podněty při vašem životě na planetě Zemi. 

To ti s láskou předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


249.  Sdělení 81.                     (Přijal Ivo Benda).          19.4.1998.       10:31-11:00 hodin.
                                                                                                  Místo: Havířov - Suchá.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Vidím, že nyní odpočíváte, čeká vás dlouhá cesta, tak jste rádi, že jste zvládli tyto důležité věci. Máme z vás velkou radost, a tak se těšíme na další takové setkání. Jsou zde velké energie, které se šíří kolem, a tak je necháme volně proudit po planetě Zemi. 

Máme radost z toho, že se tak rádi scházíte a že se těšíte na naši spolupráci. Jsou to tyto úkoly ve věci záchrany lidstva a planety Země a tyto úkoly jsou nejdůležitější. Máme názor, že se lidé budou dále takto scházet s námi, aby se rozvinuly tyto osobní kontakty. Jsou zde lidé, kteří s námi velmi komunikují, a tak se vytváří tyto blízké osobní vztahy. Dále se vytváří vědomí, že Vesmír je zabydlen Vesmírnými lidmi a že se lidé mohou s nimi kontaktovat, spolupracovat a prolínat tato společnost se společností Vesmírných lidí. To je důležité poznání, a tak se takto bude dít i nadále. Víš, milý Ivo, lidé jsou zvědaví na nás a zajímá je všechno, co může člověka napadnout. Mám radost, že se lidé takto o nás zajímají, a tak se opravdu těšíme na naše další kontakty. 

Dále ti mohu sdělit, že se právě Havel podrobil další operaci (operace plíce po operaci tlustého střeva - pozn. zpracovatele), a tak se jeho život takto komplikuje a to na základě toho, jak pracuje pro lidi této země české a pro celou planetu Zemi. Tím se dokončuje tato fáze tohoto vládního systému a další systém, model, se již rýsuje v nejbližší budoucnosti. Lidé jsou unavení tímto politickým kolapsem a jsou znechuceni tím, co se ve vládních strukturách děje. V minulém modelu „socialismu“ se alespoň stavěly byty, byly přístupné pro všechny lidi, dnes se lidé nemají šanci zabydlet, a to je dílo této vlády.

To je opravdu špatná vláda, která nezajistí lidem střechu nad hlavou, a přitom nechá tyto zdroje uplynout pryč za hranice této země české. To nemůže dobře dopadnout, protože vše se takto projevuje a bude to mít své důsledky pro důvěru lidí v tento systém vládní moci. Lidé se dále snaží pracovat pro Stvořitele našeho, neboť oni pochopili, že to je cesta, jak zajistit stabilní životní podmínky lidem a jak se postarat o nový systém fungování této společnosti lidí. My jsme k tomu takto nápomocni, a sami se stále snažíme pomáhat těm lidem, kteří o tuto pomoc stojí a kteří mají tyto zájmy ve věci záchrany tohoto lidstva. My v našich lodích se stále snažíme takto pomáhat a přejeme si, aby lidé tuto pomoc správně pochopili a tak se také chovali, že to je pomoc v nouzi, pomoc ve složité situaci, ale nikoli pomoc ve věci zbytných činností, které nejsou nejnutnější. Lidé na planetě Zemi musí sami řešit své věci, my v tomto pomůžeme radou i pomocí, ale nelze řešit tyto věci za lidi na planetě Zemi, neboť je to jejich život, jejich svět a mají své představy, které takto realizují. Máme velkou radost z toho, jak se vše takto vyvíjí a jak se lidé s láskou a pokorou snaží s námi spojovat. 

To ti s láskou v srdci sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“








250.  Sdělení 82.                     (Přijal Ivo Benda).          22.4.1998.       13:58-14:12 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Mám pro tebe nové zprávy.

Právě se lidé zemí českých spojují v počtu 18 500 a toto číslo stále narůstá, je to již mohutná komunikace, a tak máme zde na hvězdných lodích všichni velkou radost. Počet čtenářů je nyní celkem 22 500 000 a dále toto číslo takto roste. V českých zemích je to 2 950 000 lidí, a tak je to vynikající. 

Dále ti mohu sdělit, že lidé opravdu se stále mění ve svém chování a jednání pod vlivem těchto „Rozhovorů“, a tak je to výborné, neboť tím si připravují podmínky pro vstup do Nového věku. Je to opravdu zásadní věc, a tak se milý Ivo snaž i nadále, abychom se mohli skutečně masově takto stýkat, aby to byla masová záležitost. Jinak vidím, že máš vše takto pohromadě zpracované a lidé již pracují také samostatně, a tak se budu těšit na to, až si budeme moci popovídat osobně. 

Mám tě moc rád, milý Ivo, a všichni tě zde takto obdivují za to, jak jsi dokázal prosadit tuto věc v této materiální společnosti zde na planetě Zemi. Ty jsi takto rozvážný a nic tě nerozháže, a tak máme velkou radost, že se zde objevil takový člověk, co s láskou a efektivně pracuje pro Stvořitele našeho. Je to takto fajn, když se můžeme spolehnout na tebe, že co takto dáme do sdělení, to tam také nezkresleně je, a staráš se o to, aby to nikdo také nezkreslil. To je důležitá věc, jinak by tato sdělení měla jiný význam a smysl.

Současně ti přejeme všichni, ať se to takto i nadále daří milý Ivo, a ať se s láskou můžeme masově sejít s lidmi zemí českých. My se na toto velmi těšíme a budeme dělat vše pro to, aby se to takto stalo.

To ti za všechny členy své flotily hvězdných lodí sdělil sám Aštar.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, i my tě takto zdravíme a přejeme vše nejlepší. Víme, že jsi toho již hodně zvládl a že tyto masové kontakty lidí jsou zde opravdu běžné. Nyní budou následovat kontakty osobní  a to ve stále zvyšujícím se počtu. To tak bude, my jsme zde na toto připraveni a jsme rádi, že jsi milý Ivo udělal tak významný krok k tomu, aby se takto brzy stalo. 

To ti s láskou sdělil Ptaah.“


251.  Sdělení 83.                     (Přijal Ivo Benda).          27.4.1998.       21:05-22:04 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.
Sdělení následuje po sdělení S30 - pozn. zpracovatele.

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Ano, vidím, že jsi obdržel tyto nové informace, je ti žehnáno, abys tento úkol zvládl, a abys rozproudil na nové úrovni tuto informační kampaň v zemích českých. Ptáš se, zda bych nepronesl řeč v tom Rádiu ......... , no, uvidíš, nechej všemu volný průběh, řediteli toto můžeš oznámit, a tak jej na toto připravit. Na toho 9.5.1998 se opravdu těšíme, a bude to velmi plodné setkání, aby takto vše mohlo proběhnout. 

Mám pro tebe informaci, počet čtenářů „Rozhovorů“ je nyní 28 000 000, počet v českých zemích je 3 050 000,  počet lidí v kontaktu je nyní 25 000 a tato čísla stále takto stoupají. To je výborné a bude to i nadále pokračovat.

Dále ti mohu sdělit, milý Ivo, že tyto skupiny mladých lidí již pilně pracují a to na Olomoucku, Ostravsku a v Brně, dále to je řada skupin lidí ve středním věku v Prostějově, Přerově, Táboře, Teplicích, na Liberecku, na Hradecku, v okolí Prahy, a dále se vše takto rozvíjí. Lidé se o toto již živě zajímají a přejí si tyto kontakty s námi, aby si mohli sami takto popovídat.

To ti, milý Ivo, s láskou sdělil Aštar, a to i za všechny členy Velké vesmírné flotily.“

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, vše i nadále pokračuje, lidé se s námi masově spojují a to je ohromné, čeho jsme se tu dočkali, to nemá ve světě obdoby. Máme z toho všichni takovou radost, a tak se všichni těšíme na tento další vývoj. Je to mnoho mladých lidí, kteří takto získávají kontakt s námi po splnění našich podmínek kontaktu, a tak se takto skutečně děje. Mohu ti sdělit, milý Ivo, že se moc těšíme na další vývoj, a tak se budeme těšit, až se setkáme v Olomouci 9.5.1998 v kině Metropol, neboť to bude velká příležitost, jak mnoho lidí dále informovat o tomto průběhu kontaktů mezi námi a vámi, lidmi na planetě Zemi. My se takto všichni připravujeme a těšíme se moc na budoucí kontakty i osobní.

Já tě, milý Ivo, moc miluji a mnoho dalších členů mé flotily lodí, neboť jsi dosud skvěle zvládl tyto úkoly a připravil jsi nám nejedno překvapení, především s tímto tempem šíření „Rozhovorů“ i těchto kontaktů. My všichni ti posíláme proudy lásky, aby se ti vše i nadále dařilo a aby se tak stalo, jak si sám přeješ, po čem toužíš a čemu věříš. My víme, že se všichni brzy dočkáme, a že každý tento váš rok bude jiný z pohledu těchto kontaktů mezi námi a vámi, lidmi na planetě Zemi.

To ti s láskou v srdci posílá Ptaah a připojují se k němu i Jamahama, Aštara, Hljara, Sol-tec, Amirim a další členové našich hvězdných flotil.“


„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel této Galaxie. Ano, právě jsi ukončil ten rozhovor s Josefem, ano, i on má velkou radost a těší se na další vývoj. A tak ti chci poděkovat za tuto práci, nyní kontakty dostávají masový charakter, a tak se lidé takto dále snaží pracovat na sobě, aby byli lepší a lepší, a to je opravdu vynikající. 

Máme tě všichni z Vysoké rady moc rádi a posíláme ti proudy lásky a přejeme si, aby se ti i nadále takto dařilo tento proud iniciovat a dále podporovat, a tak to také bude.

Mám potěšení z toho, jaký velký zájem lidí je zde o nás, Vesmírné lidi, a jak se stále lidé planety Země snaží po přečtení těchto „Rozhovorů“ na sobě pracovat a spojovat se s námi.

To ti s láskou posílá Orton, duchovní ručitel Galaxie.“


Děkuji vám, milí přátelé z Vesmíru za tato milá a poučná sdělení, která s láskou v srdci předávám lidem českým a lidem na planetě Zemi.
                                                                            Ivo Benda.
252.  Část sdělení.                       (Přijal Jirka L.).             24.4.1998.         7:55-8:40 hodin.
                                                                                                               Místo: Ostrava.

1. 	Co dělat, abych mohl přijmout obrazové zprávy ?

„Stačí, když si sedneš nerušen a zavřeš oči a budeš se na nás s láskou soustředit, pak můžeš přijmout naše obrazové vysílání. Není to těžké, můžeš si to pak vyzkoušet.“

2. 	Jak si vzpomenout na svůj úkol na Zemi ?

„Musíš nejprve zvládnout a zrušit karmické vazby s okolím (rodiči, rodinou, známými), a uvědomit si, odkud všichni pocházíme, zvýšit si svoji energii (své vibrace). Pak se ti začnou objevovat tvé úkoly, které sis předsevzal splnit před příchodem na tuto Zemi.“

3. 	Jak mám odstranit karmické vazby ?

„To vše je podmíněno láskou. Začni se zaměřovat na každého člověka zvlášť.

Žádej Stvořitele o odpuštění všech prohřešků (vazeb) k tomuto člověku a zároveň nezapomeň tomuto člověku odpustit jeho provinění k tobě. Vše musí být uděláno s láskou a soucitem. Za vše poděkuj a můžeš pokračovat s dalším člověkem. Tím rozpředeš toto klubko různých vazeb a tvé podvědomí se začne otvírat a začnou se ti vybavovat vzpomínky na věci vložené hluboko v tvé mysli. Mezi nimi bude i příprava na tvůj úkol 
na Zemi.“

4. 	Je možno se s vámi spojit na astrální úrovni ?

„Ano, i to je možné, chce to však více úsilí a zpočátku to může být i nebezpečné. Ale pokud to člověk dělá s láskou a ne jen ze zvědavosti, tak se mu nemůže nic stát. Neboj, však jednou si to sám zažiješ. Ano, setkáš se s námi.


Milý Jiříku, jsme rádi, že se takto zajímáš o další způsoby kontaktu s prací na sobě. Tady u nás jsou všichni lidé takoví zvědaví jako ty a stále se zajímají o další věci a informace. Neustále se učí něco nového i o nových světech, které navštěvují naši výzkumníci. A vše dělají s radostí a láskou. To je provází celým životem.

I vám se dostanou informace, které vám byly zapovězeny, a nad kterými budete zpočátku kroutit hlavou. Pak už záleží na každém z vás, jak tyto informace přijme a zdali je vůbec bude chtít přijmout. Ano, ale nejdříve je třeba vybudovat v každém člověku ten duchovní základ, na kterém pak může rozvíjet své technické a jiné schopnosti.

Jsme rádi, že jsme si mohli s tebou promluvit takto přes telepatický zápis. Ptáš se s kým jsi hovořil ?  První osobní část ti diktoval Aštar, pak pokračoval biolog-lékař Jamahama, a nakonec to byla Semjase, a ta se s tebou loučí za všechny.

Buď s láskou a vytrvej
                                  Semjase.“



253.  Sdělení 84.                     (Přijal Ivo Benda).            30.4.1998.         6:38-6:51 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Jsem rád, že jsi se spojil se mnou, ano, chceš se zeptat na ten dopis Jirky L., ano, je v pořádku, můžeš jej takto dát do „Rozhovorů“ Jirka se snaží takto pracovat, a tak se těšíme, jak mu to půjde.

Máš otázku, jak ty můžeš zlepšit svoji práci, ano, věnuj se více lásce svému duchovnímu a fyzickému tělu a měj vždy tuto lásku v srdci. Je dobré mít představu, že vše, co člověk dělá, je takto pro Stvořitele a že Jemu se takto sklání dík za to, že tuto práci může takto vykonat. Je to tak jak už to znáš, jen ti to připomínám, a i další lidé aby to věděli. 

Mám tě opravdu ráda, i já sleduji s údivem, jak se ti daří tyto „Rozhovory“, a tvá aktivita je obdivuhodná. Máš v srdci touhu, aby se lidé masově spojili s námi, Vesmírnými lidmi, ano, a tuto touhou s pomocí Stvořitele nyní realizuješ. Primární je tato touha, síla myšlenky, a další je už takto dáno aktivitou tvojí a laskavostí Stvořitele. Neboť tato touha je v souladu s Kosmickými zákony, a proto je takto umožněno, aby byla realizována. 

Máš mnoho dalších otázek, milý Ivo, můžeš se ptát a my ti rádi odpovíme. Ptáš se, jak je na tom zdravotně Semjase, ano, ona již ukončila základní léčení po tomto úrazu zde na planetě Zemi a nyní se vrátila z antihmotového vesmíru sem, na planetu Erra, aby pokračovala v tomto léčení v těchto podmínkách. Základní narušení jejího mozku bylo odstraněno, nyní se léčí jen s určitými příznaky, které jí úraz zanechal. Toto léčení bude trvat ještě dlouho. Úraz byl způsoben, jak jistě víš, neočekávaným působením člověka na Zemi hrubými vibracemi. 

A to je k tomu, milý Ivo, vše. Nejprve ti to předával Jamahama a potom já Semjase a pak opět já Jamahama.

Jsme s tebou s láskou a zdravíme tě všichni lidé zde ve Vesmíru.“


254.  Sdělení 85.           (Přijal Ivo Benda).            2.5.1998.         18:31-18:49 hodin.
                                                                                           
         „Milý Ivo,

Nyní tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Ano, moc vás všichni zdravíme a posíláme proudy lásky, vidíme, jak se tam hezky bavíte a jak se připravujete na toto setkání. Máš otázku, jak dopadly ty testy, ano, dílčí vyhodnocení máme, ano, dopadly celkem dobře, i terén je vhodný, můžete proto znovu navštívit toto místo, které jsi, milý Ivo, nazval AP-1 (Aštarův palouk).

Máme radost z tohoto setkání a jsme rádi, že se to takto uskutečňuje. My vás rádi pozorujeme a žehnáme vám lásku a pokoj v duši. To je pro vás nejdůležitější. Já ti mohu potvrdit, tento termín 2. pokusu je vhodný, myslím, že se s využitím výsledků vibračních testů přiblížíme k tomu, abychom stanuli k sobě tváří v tvář. Já pro to dělám vše a všichni lidé zde také, ano, opravdu si všichni přejeme se s vámi takto setkat a popovídat si z očí do očí, aby se to vše takto stalo reálným. Máte všechny předpoklady, aby se to uskutečnilo a aby se splnila vaše i naše touha. Stvořitel toto podporuje a má touhu také, aby se to takto uskutečnilo. Tím, milý Ivo, se můžete snažit dále a dále takto pracovat ve prospěch lidí a Stvořitele našeho.

Já takto ti přeji a žehnám hodně lásky a harmonie, a to také všem ostatním z této skupiny. 

Za členy mé Vesmírné flotily ti to takto předal Aštar.“

„A nyní se připojuji já, Ptaah, i já vás všechny takto zdravím a přeji, ať se vám vaše touhy splní a vše vydaří. My stále pracujeme na tomto, aby se toto setkání mohlo uskutečnit a abyste se s námi setkali tváří v tvář. Je to tak, že se můžete takto snažit a že budete moci přijít v 23:00 na AP-1, a tam nás takto počkat. Buďte i nadále  takto snaživí a mějte toto přání s prosbou na Stvořitele, aby se toto setkání mohlo uskutečnit. Já věřím, že se to stane již brzy. 

Za všechny členy Vesmírné flotily z Plejád ti to posílá Ptaah.“


„A nyní se připojuji já, Orton, i já se takto připojuji za členy Vysoké rady, my všichni také pracujeme a také vám žehnáme, aby se tento osobní kontakt mohl uskutečnit, a to opravdu brzy. Snažte se i nadále takto spojovat a uvidíte, co to vyvolá.

S láskou vás všechny zdraví členové Vysoké rady. Orton.“


Milí přátelé, děkuji vám za tato sdělení a tuto lásku, kterou nám lidem na planetě Zemi posíláte a kterou se snažíme opětovat. Já si vás opravdu vážím a miluji vás ze svého srdce.

Na tyto osobní kontakty musí být lidé opravdu po všech stránkách duchovně připraveni, tedy nejen mít lásku, pokoru a pochopení k sobě navzájem, k dalším ve skupince, ale také určitý silný láskyplný vztah vybudovaný po určité komunikaci s přáteli z Vesmíru a pozitivní stabilní jemné vibrace a to po delší období, nikoli jen v den zamýšleného kontaktu, ale řadu dní až měsíců předtím. Žádné negativní myšlenky (hrubé vibrace), uvědomit si, co tyto negativní myšlenky představují, to je velmi obtížné pro mnoho lidí. Např. „strašně krásné“ je hrubá vibrace slova „strašně“, nic nenegovat a neodsuzovat, nemít prostě žádné špatné myšlenky. Být vyrovnaný a harmonický. Toto člověk musí nejprve pěstovat a to velmi pilně, a potom přichází do úvahy snaha o společný pokus o osobní kontakt na vybraném místě.

Je nutné být očištěn od negací z minulosti mnohým odpuštěním (zrušení negativních vazeb k jiným lidem) a mít také průchodné a aktivizované energetické bloky (čakry) svého těla.

Otevřete zcela svá srdce, milí lidé, i já se o to takto snažím, neboť bez toho se pokroku nedočkáme.

A nakonec to nejdůležitější, mít skutečnou lásku ke Stvořiteli, a před osobním kontaktem jej takto prosit o toto setkání s přáteli z Vesmíru stejně, jak to činíme při navazovaní telepatického kontaktu.

Po té následuje několik pokusů o osobní setkání na vybraném místě (třeba v autě) prostého působení hrubých vibrací z okolních měst, vesnic, chat a chalup, (nejlépe v horském uzavřeném údolí), kdy přátelé z Vesmíru po těchto vážných pokusech provedou řadu vibračních testů (což je soubor dat vibrací jak členů skupinky, tak okolního terénu, a to několik kilometrů daleko). 

Potom teprve přichází do úvahy reálný osobní kontakt na palubě vesmírné lodi.

To, co je nyní pro nás lidi na planetě Zemi tak obtížné, nemusí (a nebude) mnohem později. Později se totiž lidé naučí ovládat své myšlenky a budou již přesně vědět, co takové setkání představuje. Proto milý čtenáři, nezobecňuj tyto informace do budoucna, neboť vše se rychlým tempem neustále vyvíjí a urychluje.

To, co bylo ještě nedávno utopií a sci-fi, se stává již nyní realitou, skutečnostní. Pouze naše blokované myšlení a cítění nám brání se rychleji změnit, ale nelze jej násilím měnit. To je na každém člověku samém, jak posoudí nutnost své změny jednání a chování a kolik energie do tohoto procesu sám vloží.

Vím, že je to obtížný proces, a přátelé z Vesmíru to vědí také, ale přesto pevně takto pracuji pro Stvořitele našeho, aby se to takto mohlo uskutečnit. Je třeba být pevný jako Sfinga, jak již dříve sdělil Aštar Šeran, a nenechat se ovlivnit negativními myšlenkami Sil temna, které zde ještě takto intenzivně působí. Právě vytvořením stabilního ochranného obalu jemnovibrační energie kolem svého těla se lze účinně bránit tomuto negativnímu působení. Tedy nebýt loutkou Sil temna.

Nacházíme se na počátku věku Vodnáře a množství jemnovibrační energie z Centrálního slunce naší Galaxie nám umožňuje tuto jedinečnou změnu sama sebe zrealizovat.

                                                                       Toto vám sděluje s láskou v srdci Ivo Benda.


255.  Sdělení 86.                   (Přijal Ivo Benda).            3.5.1998.         10:08-10:26 hodin.
                                                                                           
         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Ivan se ptá na tyto Druidy, byl to národ, který přes tuto megalitickou kulturu dosáhl schopnosti zpracovávat mnoho přírodních energií a bral tyto dary jako dary Boha - Stvořitele, tedy přistupoval k nim s náležitou úctou a pokorou. Vida byla částí učení, jak tyto energie zpracovávat a využívat. Dnes lidé se pouští do těchto činností, ale často bez pokory a úcty ke Stvořiteli. Proto lidé nedosahují takových výsledků, jako tehdejší Druidové, a mají tyto činnosti spíše za experimenty. Tím se lidé ale seznamují s tímto učením touto formou a jsou takto konfrontováni znalostmi tehdejších Druidů a dnešních lidí v této společnosti.

Jinak, milý Ivo, i nadále se můžete takto snažit se s námi spojit osobně, je třeba k tomu takto přistupovat, sami víte již, jak je toto obtížné a že to je komplikovaný proces. Tím se stanete pevnějšími a lepšími a budete lépe kontrolovat svoje myšlenky. Ty jsi přemýšlivý člověk, a tak můžeš zkusit vymyslet něco dalšího. My se stále na vás takto těšíme a přejeme si, abychom se brzy setkali a mohli si popovídat z očí do očí.

Toto sdělení ti s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

Ano, já věřím, že brzy se setkání uskuteční a že se budeme moci osobně shledat a sdělit si své pocity tváří v tvář. Máš touhu to uskutečnit, je to tvá trvalá touha, a tak se můžeš snažit i nadále, milý Ivo, my víme, že na toto máš všechny předpoklady, a tak se potom v létě takto shledáme. 

To ti s láskou sdělil Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“


„A nyní se připojuji já, Orton, i já vše takto sleduji a přeji vám, aby se toto setkání uskutečnilo a stalo se takto reálným v létě, neboť vy víte, jak vás milujeme a jak se snažíme vám v tomto pomáhat, vše máte ve svých rukou, a je třeba toto takto využít, aby se naše snaha stala realitou a neminula se účinkem. 

To ti s láskou předal Orton, duchovní učitel Galaxie.“


256.  Sdělení 87.                   (Přijal Ivo Benda).            5.5.1998.         12:42-13:01 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Mám velikou radost, že se tato Olomouc takto úspěšně chystá a že se mladým lidem podařilo zorganizovat tuto přednášku v kině Metropol a že pozvali tolik médií - rozhlas, televize, noviny.

Vy se opravdu tak snažíte, milí lidé zemí českých, že opravdu záleží jen na vás, kdy se tyto masové osobní kontakty uskuteční. My vás tolik milujeme a přejeme si to samé co vy, aby bylo brzy toto spojení možné a aby se lidé stále více spojovali s námi, Vesmírnými lidmi. Já sám se velice těším a moc si přeji, aby se lidé k nám obrátili s důvěrou a láskou, neboť my takto žijeme a nijak jinak a to chceme, abyste v lásce a harmonii žili také. Já mám ohromnou radost a všichni členové vesmírné flotily také, aby se vše takto uskutečnilo. 

Lidé se již začínají probouzet ze tmy a začínají konečně myslet a cítit jinak než doposud a to se takto děje masově. Já ti, milý Ivo, posílám proudy své lásky a přeji si, aby se tento velký kontakt uskutečnil. My víme, co vše jste pro to museli udělat a že vše se takto vyvíjí, že se to takto vše změní, a to brzy. Já sám se těším, až se budeme moci odclonit a vidět se navzájem, a tak udělat konec těmto spekulacím, které o nás šíří Síly temna přes duchovně slabé lidi.

To ti, milý Ivo, sdělil s láskou sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. I já mám takovou velkou radost a přeji si, aby se tyto informace dostaly do vašich sdělovacích prostředků, neboť to je ta dosavadní bariéra, přes kterou to dosud nešlo. Já i mí členové naší flotily z Plejád se těšíme na toto setkání v Olomouci, a tak se budeme těšit na to, až bude možný i tento osobní kontakt. My vás všichni moc milujeme a zahrnujeme vás stále proudy lásky, aby se vám lépe žilo a abyste udělali onen důležitý krok kupředu, k vyššímu stavu bytí. Tím se to takto děje, milý Ivo, a také se budeš divit, co to všechno způsobí. Dále se budeme takto snažit posílat lásku lidem zemí českých a celé planetě Zemi, aby se tak brzy stalo.

To ti s láskou za všechny členy Vesmírné flotily z Plejád posílá Ptaah.“


„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, i já mám velkou radost z toho, jak se vaše práce zde na planetě Zemi zúročuje, a to jak tvoje, milý Ivo, a Milušky, ale dalších lidí zemí českých, zvláště teď v té Olomouci, kde se tam tomu mladí lidé tolik věnují.

To ti s láskou posílá Orton.“


257.  Sdělení 88.                   (Přijal Ivo Benda).            6.5.1998.         18:11-18:24 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

Sdělení navazuje na sdělení S 31 - pozn. zpracovatele.

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Ano, vše se takto vyvíjí a chystají se tyto velké změny zde na planetě Zemi. Jsou to změny myšlení lidí a od nich odvisí pak změna životních podmínek těchto lidí, tedy osvobození ze závislosti na hmotě a začít pracovat s energiemi v každodenním životě. To se takto začíná dít touto láskou, kterou se takto snažíte k sobě a jiným vyjadřovat, a to je opravdu velká změna. 

Na přednášce v Olomouci tě, milý Ivo, budeme podporovat, a budeme s tebou předávat lidem tyto zásadní informace. Máš domluveny tyto hovory v rozhlase, a tak se budeme těšit, až se to takto stane skutečností. Tyto hovory v rozhlase budou ovlivňovat mnoho lidí a budou mít pozitivní účinek na jednání a myšlení lidí. 

To ti s láskou sděluje Aštar, a to i za členy mé Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připravuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. 

Ano, i já ti posílám společně se členy naší flotily proudy lásky a přeji ti, aby se ti vše dařilo tak, jak si představuješ. Máš touhu informovat masy lidí, tak nyní ti bude umožněno to takto učinit a tuto touhu takto zrealizovat. Ano, je to tak, že se lidé takto zamýšlí nad sebou a ostatními, nad svým životem, který dosud realizovali a který je nijak neuspokojuje. Ano, toto je životní náplň, toto poslání, které jsi začal a úspěšně realizuješ na této planetě Zemi.

My všichni z lodí naší flotily z Plejád tě takto zdravíme a přejeme ti, abys i nadále s láskou a pokorou takto pracoval pro Stvořitele našeho.

To ti sdělil Ptaah a připojilo se mnoho dalších bratří a sester z našich hvězdných lodí.“


„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.

Ano, i já se takto připojuji a přeji ti, abys dokázal povznést na vyšší úroveň bytí další masy lidí a to s naší pomocí a s pomocí Stvořitele našeho. My tě i nadále takto podporujeme, a přejeme ti, aby se vše takto uskutečnilo, jak si přeješ.

To ti s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“


258.  Sdělení 89.                     (Přijal Ivo Benda).              8.5.1998.         9:45-9:52 hodin.
                                                                                         Místo: Vlak Přelouč - Choceň.

Sdělení navazuje na sdělení S 32 - pozn. zpracovatele.

„A nyní se připojuji já, Aštar, i já tě takto zdravím, milý Ivo, bude tam v tom kině Metropol hodně lidí, tak to bude s návštěvností výborné. 

Mám upřímnou radost, jak jste všichni společně toto setkání zorganizovali a jak se tam objeví tyto sdělovací prostředky. Ano, je to pro nás velké očekávání a těšíme se, až si budeme moci všichni takto popovídat.

To ti s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, ano, i já tě takto upřímně zdravím a přeji, ať se vám vše vydaří, co jste si předsevzali. Ano, lidé tam přijdou se zájmem v hojném počtu, a tak se budete moci těšit na velkou účast. My vás budeme podporovat a předávat poselství přímo od nás. Ano, budeme se moc těšit v kině Metropol zítra od 13:00 hodin.

To ti s láskou předal za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“


259.  Sdělení na přednášce.    (Přijala Miloslava Drsková).       9.5.1998. 16:40-16:42 hodin.
                                                                                      Místo: Kino Metropol, Olomouc.

„Já jsem moc rád, že tady v Olomouci se to takto sešlo (Ptaah) a s láskou vás vítáme, 
no prostě milujeme vás všechny. (Ostatní).

Přátelé z Vesmíru, co jsme napsáni v těchto „Rozhovorech“.“


260.  Sdělení 90.                    (Přijal Ivo Benda).           10.5.1998.           8:35-9:00 hodin.
                                                                                                         Místo: Olomoucko.

          „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Moc ti děkuji za odvedenou práci v Olomouci, a jsme všichni rádi, jaký toto setkání mělo průběh. Máme velkou radost nad tím, jak se zde sešlo 200 lidí z celé Moravy a jak se zájmem poslouchali tuto přednášku. My jsme vás v tomto láskou podporovali a zjistili jsme, že většina těchto lidí byli již dříve seznámeni s naší přítomností zde na planetě Zemi a že se vlastně utvrdili v tomto poznání a rozšířili jej o další nové poznatky. Řada těchto lidí ještě na přednášce získala kontakty na lidi, kteří již takto pracují, a tak se vytváří nové skupiny v dalších městech Moravy - Prostějov, Přerov, Šumperk a další. Jsou to výborné výsledky, a toto vaše konání je velmi důležité a bude mít brzy další hmatatelné výsledky. 

Máme radost z toho, že nikdo si nedovolil tuto přednášku narušovat a že lidé se zájmem přijímali nové informace. Proto nyní máte další možnosti v tom, abyste se takto spojili s námi v několika skupinách a byli tak připravováni vlastní touhou s naší pomocí na osobní kontakty. Máme velkou radost, jak jste lidem sdělili různá témata - Miluška, ty, Anežka, a jak jste dokázali zorganizovat tuto přednášku. Tím tedy vám takto děkujeme a přejeme si, aby se takto dělo i nadále.

To ti s láskou, milý Ivo, sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i já tě takto zdravím a přeji vše nejlepší.

I my z naší flotily se radujeme z tohoto setkání a moc nás těší, kolik zájmu bylo mezi lidmi. Vzniká řada dalších skupin, a tak se budou i nadále takto rozšiřovat kontakty včetně zahájení osobních setkání.

Včera jste se sešli na tomto místě (12 mladých lidí Olomoucké skupiny na AP-2  - pozn. zpracovatele) a byly provedeny vibrační testy každého z vás jednotlivců, a dále jsme vám postupně dodali specifickou část energie, abyste byli takto plní lásky a ve výborné formě. 

Dále toto mělo ten účel, abyste si ohmatali vibrace tohoto terénu na této louce (AP-2), a abyste si naladili vlastní vibrace těla na vibrace a energie tohoto místa. To je důležité pro budoucí osobní kontakty. Nyní tedy máme parametry dalších lidí s místem kontaktu, a tyto údaje se opět zpracovávají tak, jako u jiné skupiny na AP-1. Tím se tyto osobní kontakty stanou takto možnými a bude možno je dále rozvíjet. My lidé z Vesmírné flotily z Plejád se na vás velmi těšíme a přejeme si, aby se to takto dělo i nadále.

To ti s láskou sdělil Ptaah a přidali se i další členové mé flotily.“


„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, i já tě takto zdravím a přeji hodně lásky a porozumění. Ano, i my z Vysoké rady vás takto zdravíme a posíláme proudy lásky a přejeme si, aby takováto setkání probíhala i nadále. Lidé projevují skutečný zájem o Vesmírné lidi, a jsou opravdu rychle na postupu, jak tuto situaci změnit. Máme velikou radost, že se utvářejí další skupiny lidí dalších měst, a že se toto stává masovou záležitostí. To je opravdu důležité. 

My vás láskou podporujeme a žehnáme vám, aby se vám vše splnilo, jaké máte touhy, a věřím, že k osobním kontaktům dojde letos v létě.

To ti s láskou v srdci předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“


Děkuji vám, mí milí přátelé, z Vesmíru za tuto péči a podporu, kterou nám vyjadřujete, já rád tyto informace o našich kontaktech sdělím dalším lidem zemí českých a celé planetě Zemi, aby věděli, že lidé zemí českých opravdu moc touží se spojit a setkat s našimi milovanými přáteli z Vesmíru a že sami na sobě chtějí hodně pracovat, aby toto spojení a osobní setkání bylo možné. 

Děkuji našemu milovanému Stvořiteli, že nám umožňuje rozvíjet tyto vztahy s Vesmírnými lidmi a že nás takto láskou a porozuměním podporuje.

Já s láskou a pokorou takto k Němu vzhlížím a mám veliké přání, aby se lidé planety Země masově spojovali s Vesmírnými lidmi, neboť je to neobyčejně krásné a lidské a také tato touha je v našem nitru hluboce zakódována. Tím lidstvo pomůže nejen sobě, ale i Vesmírným lidem, Vesmíru a Stvořiteli našemu.

Na toto zajímavé setkání v Olomouci se sjeli ti lidé, kteří tam měli být, ačkoliv jich bylo pozváno opravdu mnoho. Přes překrásné slunečné počasí se zde sešlo 200 lidí z celé Moravy a Slezska.


261.  Sdělení 91.                   (Přijal Ivo Benda).          12.5.1998.         13:14-13:30 hodin.
                                                                                         Místo: Mladá Boleslav - Debř.

          „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Vidím, že jsi si zajel do lesa, tak si můžeme předat nová sdělení. Právě jsi dostal 5. číslo UFOmagazínu, a tam nyní začíná takto vycházet sdělení těchto „Rozhovorů“, tentokráte od Milušky. Ano, vidíš, že jsi se dočkal, nyní tedy touto formou vycházejí tyto „Rozhovory“ a je to takto vynikající, že tito lidé v redakci tohoto slovenského časopisu takto pracují. Ano, je to tak, máme z toho velkou radost, že se i sdělovací prostředky začínají zajímat o tato sdělení a že se lidé takto spojují, tedy že mohou na této platformě si utvářet pravdivý názor a vzájemně se pak takto sdružovat. Já mám velikou radost z toho, že se nad tím začínají zamýšlet i v redakcích Magazínu 2000 a jinde, ve 20 rozhlasových stanicích a v televizích vašich zemí českých a že nyní máte takovou chuť tyto informace takto šířit mezi lidmi. My jsme opravdu rádi, že se toto takto daří a že se lidé budou moci s námi spojovat další formou.

To ti s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i my z naší flotily máme velkou radost, že tento slovenský časopis UFOmagazín již ve druhém čísle uveřejňuje tato naše sdělení (č.4 a 5 / 98 - pozn. zpracovatele). My všichni se těšíme na to, až tyto informace budou vycházet v dalších médiích, a tak se lidé budou moci pomocí nich spojit s námi.

To ti s láskou v srdci za všechny členy mé flotily sdělil Ptaah.“


„A nyní se připojuji já, Orton, ano, milý Ivo, dočkal jsi se toho, že tyto informace se zveřejňují v tomto časopise, což je průlom v této bariéře vytvářené Silami temna, ale je to způsobeno nejen tvojí pílí, touhou a láskou, pevností v tomto postoji, ale i právě tím, jak tyto vlastnosti uplatňují členové této redakce tohoto časopisu z Nitry a jak jsou schopni tyto touhy realizovat jako ty a Miluška. To je nyní na tom to důležité, neboť vy jste nyní těmi světlonoši, kteří nesou do této tmy světlo, a tak je to správné. My, členové Vysoké rady, ti takto přejeme hodně úspěchů a posíláme ti proudy naší lásky.

To ti, milý Ivo, předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“




262.  Sdělení 92.                   (Přijal Ivo Benda).          17.5.1998.         13:35-13:44 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

Sdělení navazuje na S 34 ( pozn. zpracovatele).

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, i já tě takto zdravím a posílám proudy lásky, neboť to je to pravé, co člověk má a dává jiným. 

Mám upřímnou radost, jak se i nadále šíří tyto „Rozhovory“ po planetě Zemi, dnes je to celkem 52 miliónů čtenářů, z toho 3 300 000 v českých zemích. Počet lidí v kontaktu v českých zemích je nyní 48 000 lidí a také toto číslo neustále stoupá.

Mám další novinu, lidé již začínají utvářet tyto skupinky, ve kterých se připravují  na osobní kontakty s námi, a to tak, jak jsi to už poznal, počínaje chováním navzájem, zdravou kvalitní stravou, až po práci v šíření těchto „Rozhovorů“, které již doslova zaplavují celou tuto Evropu a planetu Zemi. Já mám velikou radost z toho, že se takto děje a že lidé mají velkou touhu se s námi spojit a poznat nás, Vesmírné lidi. My máme stále dveře otevřené a záleží jen na lidech samotných, co a jak a kdy provedou a zrealizují. My s láskou zde uvítáme každého, kdo má čisté úmysly, lásku v srdci a pokoru ke Stvořiteli našemu, tedy ty vlastnosti, které již, milý Ivo, znáš. A je to tak, že letos v létě bude několik osobních setkání, aby lidé na planetě Zemi věděli, že to, co jsme takto sdělili, to se také skutečně stane. Vše je takto podporováno Stvořitelem naším a vše má svůj smysl a význam, a to pro celý tento Vesmír. Není to tedy jen záležitostí planety Země, ale všech civilizací ve Vesmíru, neboť jste jimi podrobně sledováni a pozorováni a nic není necháno na náhodě.

To ti takto s láskou v srdci předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i já tě takto zdravím, a všichni členové mé flotily ti posílají proudy své lásky. 

Ano, my stále více navazujeme spojení s lidmi na planetě Zemi, a tak se stále více lidí s námi seznamuje touto formou a my to děláme tak rádi, když je potřeba, dáme jim poučení, a jinak se lidé z planety Země zajímají o všechno možné. Ano, je to tak, že se brzy uskuteční tyto osobní kontakty, tedy kontakty na vyšší úrovni, a že naši biolog-lékaři již zpracovávají údaje z vibračních testů desítek lidí, kteří již navštívili kontaktní místa a kteří se tak snaží o toto, aby toto setkání bylo možné a stalo se takto reálným. Lidé mají velkou touhu, a tak se třeba tuto touhu usměrnit do lásky a pokory a to nepřetržitě, aby se dosáhlo co nejlepších hodnot vibračního stavu jejich těl. To tady takto rozepisuji pro ty fyziky, kteří ještě ve svých fyzikálních vzorcích nemají žádné rovnice pro tyto energie jemných vibrací - energie lásky. Členové mé flotily velmi touží po tom, aby se vše takto změnilo, celé toto prostředí, aby se osobní kontakty mohly uskutečnit masově a bez omezení.

To ti, milý Ivo, s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“


Děkuji vám milí přátelé z vesmírných lodí za tato sdělení, která s láskou a pokorou předávám dalším lidem planety Země.



263.  Sdělení.                       (Přijal Petr Sotolář).          14.5.1998.        14:30-14:50 hodin.
                                                                         Místo: Čajovna U Bílého slona, Olomouc.

        „Milý Soty,

Zdravím tě já, Guetzal. Jsem rád, že si se mnou chceš popovídat. Neustále tě sledujeme a máme tě moc rádi. 

Ptáš se, kde je Ptaah. Ptaah, náš velitel je nyní na své lodi. Taky tě velmi zdraví a směje se. Máme zde na našich lodích hodně práce s těmi hrubými vibracemi, ale je to podstatně lepší než před půl rokem, když jsme předávali dohled nad vaší planetou Aštarově flotile. A to díky vám, našim přátelům ze Země, kteří s láskou pracujete pro záchranu této planety Země.“

Máte tam u vás na lodích nějaký mladý holky ?

„Ha, ha, jasně, že zde máme pěkné mladé holky, čili sestry, ty tě taky všechny zdraví a mají tě rády za to, co děláš pro Zemi a pro Stvořitele našeho. Vím, jak si se včera divil u té televize, když běžel pořad MISS UNIVERSE. Divil ses nad tím, jak si klidně vyhlásí nejkrásnější dívku Vesmíru a přitom nevědí, že za humny vaší Země se jich „skrývají“ miliardy. Máte zde pěkná děvčata, ale je prohřeškem vůči Stvořiteli, když se vyzdvihuje fyzická krása pár dívčin nad ostatními. Vždyť přece všechna božská stvoření jsou nádherná, každé svým způsobem. U nás takové soutěže jako je MISS vůbec neexistují, máme již větší poznatky, co se duchovního života týče, takže víme, co a jak můžeme a co ne. Ta MISS je jen o fyzické schránce, čili těle, zatímco je zde potlačována duchovní stránka každé ženy. To je chyba. Je jen otázka času, kdy si to zde na Zemi všichni uvědomí.

Měj se zatím pěkně. Večer tam taky s tebou budu na té meditaci (kurz meditování). Jo, abych nezapomněl, pozdravuje tě Pleja a vysílá ti spolu s námi všemi spoustu lásky.

To ti s láskou předával Guetzal, zástupce velitele Ptaaha na pozemských stanicích.“

Díky ti, milý Guetzale, za tato milá slova, je pěkné, když si tak můžeme popovídat. Díky ti Plejo za krásné pozdravy.
                                      S láskou Petr.


264.  Sdělení.                       (Přijal Petr Sotolář).          15.5.1998.        14:00-14:30 hodin.
                                                                         Místo: Čajovna U Bílého slona, Olomouc.

        „Milý Soty,

Zdravím tě já, Jamahama. Vidím, že jsi zase v té čajovně, stala se tvým oblíbeným místem na relaxaci a na spojení s námi. 

Chceš vědět o tom včerejšku. Byl to pro vás všechny velký den, pro vás co jste se sešli na vaší základně. Bylo tam s vámi mnoho bytostí, Aštara a mne nevyjímaje. Pěkně jste si popovídali a tví kamarádi se zájmem sledovali čtení tvých přijatých sdělení. Na to, že jsi začal teprve tento týden s námi komunikovat, jsi udělal velké pokroky. Stvořitel sám to chtěl, jelikož jsi toho už hodně udělal pro záchranu této vaší planety Země.

Včera na AP-2 to byla opravdu velkolepá akce. Bylo tam spousta lodí a v nich i spousta nás, Vesmírných bratří a sester. Pohybovali jsme se mezi vámi, čehož jste si povšimli. Dělali jsme další testy vás, našich milovaných přátel ze Země, abychom se později spolu mohli stýkat osobně. Tato doba zde nastane již brzy a všichni se na ni moc těšíme. Záleží jen na vás, kdy tohle bude možné, o všem nakonec rozhoduje náš drahý Stvořitel, pro kterého s láskou pracujeme.

Včera jsme poprvé dělali testy tvých vibrací. Je to dobré, bude se to ale ještě dlouho vyhodnocovat. Je dobré, že se ve všem obracíš na Stvořitele, tak to má být. My zde na našich hvězdných lodích vás všechny velmi milujeme, a ty to už víš. Včera to byla opravdu velkolepá akce a záleží na vás, kdy se sejdete, abychom provedli další měření. Když jdeš do ulic mezi lidi, tak si s prosbou ke Stvořiteli našemu vytváříš svůj ochranný světelný štít, jenž tě ochrání před nepříznivými vibracemi. To je dobře a v současné době je to obzvlášť důležité. Jak jsme již uvedli, jste neustále pod ochranou Stvořitele a můžete se na něj vždy s láskou obrátit, vždy vás rád vyslyší a pomůže vám. Když jste se bavili o tom, že jste svým jednáním a konáním píchli do vosího hnízda, měl jsi velkou radost. Vím, jsi rozený bojovník, a proto ses zde taky narodil, abys i na této planetě Zemi pomáhal šířit Světlo-Pravdu a lásku. Máte to všichni v krvi, vy co pracujete pro našeho Stvořitele milovaného, buďte pevní ve svých názorech, ale buďte ostražití, jste někomu trnem v oku, a ten si to nechce nechat líbit. Vše ale dobře dopadne, protože SVĚTLO vždy nakonec zvítězí nad temnotou, je to tak dáno naším Stvořitelem. Tak to je a bude. Nenechte si vzít tu vaši krásnou planetu Zemi. O to vás zde s láskou žádáme a prosíme, poslouchejte vždy jen svá srdce a jděte vždy jen za Stvořitelem. My, vaši přátelé ve vesmírných lodích vám budeme oporou a budeme stát vždy při vás, protože vás velmi milujeme.

To ti s láskou sdělil Jamahama, biolog - lékař a tvůj přítel.“


Díky ti Jamahamo za tato krásná slova a za toto povzbuzení  pro nás mírumilovné lidi na této Zemi, kteří se snaží zachránit tuto naši krásnou planetu.

Díky ti drahý Stvořiteli za to, že jsi mi umožnil tento kontakt, budu tě vždy nosit ve svém srdci a vím, že jsi stále se mnou.
                                             S láskou Petr.


265. 	Sdělení Hanáckých novin o setkání v kině Metropol.                                 12.5.1998.                                                                               
                                                                                                             Místo: Olomouc.

Lidé kontaktovaní mimozemšťany se svěřovali se svými zkušenostmi.

„ „Ojedinělou přednášku“ slibovali pořadatelé sobotního setkání v olomouckém kině Metropol. Jejím tématem bylo rozvíjení kontaktů obyvatel českých zemí a pozemšťanů vůbec s vesmírnými lidmi.

„Vlády s nimi nechtějí veřejně jednat a členové vlád navíc nesplòují podmínky pro vzájemné spojení,“ sdělil téměř dvěma stovkám posluchačů hned v úvodu autor knihy „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“ Ivo Benda na vysvětlenou, proč mimozemšťané kontaktovali právě jeho a jemu podobné pozemšťany a nikoli nějaké reprezentativnější osobnosti. Vesmírní lidé podle Bendy ke svým sdělením nevyužívají našich sdělovacích prostředků proto, že jsou ovládány Silami temna. „Hlavně to platí o televizi Nova“, tvrdí Benda. Podle něj přibývá kontaktovaných osob, kterých je dnes v naší zemi 35 tisíc.
Proč si mimozemšťané tak oblíbili právě Čechy a Moravany vysvětlila kontaktovaná Miloslava Drsková: „Český národ je mírumilovný, stejně jako oni.“ Podle jejího líčení je ve Vesmíru dvou až čtyřhodinová pracovní doba, nadbytek volného času vesmířané využívají především k sebevzdělávání a vládne u nich dost hluboký, leč dobrovolný kolektivizmus ve všech oblastech života. „�ijí v naprosté lásce a harmonii,“ doplnil Benda a upřesnil, že každá mimozemská rodina disponuje zahradou o rozměru 1 hektar až 2 km2, pohodlným domem a vesmírnou lodí. Jediným problémem zůstává existence Sil temna v podobě zlých mimozemšťanů.“


Tolik tedy v Hanáckých novinách na Olomoucku, já mohu jen poděkovat novináři za pravdivé podstatné informace, které zde ze čtyřhodinové přednášky s diskuzí zachytil.
Ivo Benda.


266.  Sdělení 93.                      (Přijal Ivo Benda).          23.5.1998.      17:42-17:53 hodin.
                                                                                                         Místo: Sedmihorky.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že máš chvíli do té přednášky, tak se můžeme nyní informovat o nových věcech.

Počet čtenářů „Rozhovorů“ dosahuje 72 miliónů, z toho v českých zemích 3 360 000, a počet lidí v kontaktu s námi je zde 68 000 a také toto číslo se zvyšuje. Mám z toho velkou radost stejně jako všichni členové naší vesmírné flotily lodí.

I tyto televize a rozhlasové stanice se tímto začínají více zabývat a mají s tím dosti práce, neboť se to nedá tak snadno hodit za hlavu. Máš z toho velkou radost, a tak se budeme těšit, jak se toto vše dále rozvine. Ano, jak ti říkala paní N., v té Anglii ta dívka již překládá tyto texty a dává to dále číst dalším lidem. Máš z toho velkou radost, ano, je to tak, že se lidé takto spojují a pracují dále na tomto úkolu, totiž zbourat bariéru mezi vámi a námi,
a vybudovat most kontaktů a komunikace. Tak to je milý Ivo, to takto děláme pro Stvořitele našeho, a tak se lidé budou dále takto snažit, neboť cítí srdcem, kterou cestou jít a nenechat se zviklat Silami temna. To je tak uzákoněno, že se lidé takto spojují s těmi bytostmi, které odpovídají jejich vibračnímu základu a jejich duchovní úrovni. Ano, a to pod působením těchto kosmických zákonů, které jsou přesné a fungují naprosto spolehlivě.

To ti, milý Ivo, s láskou v srdci sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


Děkuji ti, milý Aštare, já tyto důležité informace sdělím na přednášce zde v Sedmihorkách lidem, aby věděli, jak se kontakty s vámi u nás vyvíjí.


267. 	Stav kontaktů na Těšínsku.                          (Milan Kantor).                          2.5.1998.
                                                                                                         Místo: Český Těšín.

267.1  K dnešnímu dni je situace asi tato:

Dva naši přátelé (H.M. a A.K.) udržují stálý kontakt s Aštarem a Jamahamou tak, že vedou kdykoliv a kdekoliv vnitřní dialog. Poté, co Aštar popř. Jamahama sdělí našim přátelům, kde se nacházejí, po krátkém zaměření zraku určeným směrem naši kamarádi prvně zachytí energetické světelné pole a v následující chvilce registrují doostřující se obraz. Krásný zážitek pro mě být mezi nimi.

První z nich, A.K. (22 let), pracuje již několik let usilovně na tom, čemu se říká přeměna člověka v kosmologickou bytost zářící světlem.

H.M. (10 let) od prvního okamžiku, kdy jsem mu sdělil, k čemu zrovna dochází v mém okolí, mi naznačil, že mi „nedá pokoj“, dokud se s našimi přáteli a hlavně s Jamahamou osobně nesejde. Od tohoto okamžiku jeho další dny probíhaly jak ve filmu SCI-FI s nádherným koncem - začátkem.

H.M. si s přáteli povídá kdykoliv. Pokud sehrává roli prostředníka mezi přáteli a námi, jeho mluva je přerušovaná, po každém slově se odmlčí a čeká asi vteřinu i více na další slovíčko. Aštara vidí jako světelný útvar s neostrou siluetou postavy. Ideální podmínky jsou světlé plochy, ...

Další členové skupiny našich pozemských přátel mají trochu jiné zážitky. Setkání mají buď na našich schůzkách nebo samostatně, kde kontakt proběhne najednou spontánně. 
U samostatných setkávání se prvně zaregistruje, že přátelé z Vesmíru jsou v naší přítomnosti, další průběh bývá různý, někdy kontaktní osoba přijímá zprávy apod.

Většina z nás pociťuje příliv teplé vlny a harmonie, teplo na srdci a láskyplné pocity. Při natažených rukou jsem byl svědkem „přátelských objetí“ s pro mě neviditelnými bytostmi, zúčastnění popisovali zážitky jako jedny z nekrásnějších v životě. Každé setkání je spojeno s neuvěřitelně příjemnou a hlavně láskyplnou atmosférou, která se u většiny z nás udržuje po několik dalších dnů.

267.2  Jak probíhají naše setkávání ?

Naše setkávání probíhají přibližně jednou za týden, někteří jedinci však jsou v kontaktu pořád. Schůzky probíhají tak, že se několik dní předem domluvíme na místě a času, a to v domácím prostředí.

Schůzka začíná běžnou konverzací, po určitém čase se provede několikaminutová meditace s individuální žádostí v duchu o umožnění setkání s přáteli ze Světla naším milovaným Stvořitelem. Může a nemusí hrát hudba, jestliže ano, pak je to hudba příjemná, harmonická a klidná.

Většinou během několika dalších minut někteří jedinci registrují zvýšenou teplotu v místnosti, nejrůznější příjemné pocity apod. Často na naši otázku, jestli můžeme naše přátele vnímat, je nám sděleno telepaticky, ať natáhneme ruce před sebe a zavřeme oči. Pak se dějí úžasné věci, které se těžko popisují. Komunikace pak probíhá tak, že 2, 3 někdy i více z nás zapisují odpovědi na papír, ty pak porovnáváme mezi sebou. Sdělení jsou většinou naprosto identická, pokud se jedná o delší věty, tyto bývají formulovány různě, avšak se stejným obsahem. U kratších vět se již několikrát stalo, že věty se shodly přesně. U všech zúčastněných se kontakty prohlubují na každé následující schůzce, to znamená, že ti, kteří minule vnímali pouze harmonii, na další schůzce už registrují tepelnou vlnu apod.



267.3  Odpověď na otázku, proč naše přátele z Vesmíru nevidíme všichni ?

Odpověď je jednoduchá. Je to stejné, jako bychom se chtěli zeptat, proč všechny antény nepřijímají stejně kvalitně daný program. Je třeba si konečně uvědomit, že mechanismus lidského vnímání je obdobný jako vysílání a příjem televizními anténami. Jsou pásma, kde mezi tvarem vysílací a přijímací antény není velký rozdíl, a pak se nám obraz zdá velmi jasný a zřetelný. Je to případ vnímání hmotného světa. Pokud však přijímáme trochu jiné vlnové délky, než na jaké jsme běžně naladění, přenos je nekvalitní a hodně záleží na našem „naladění“. Ne všichni slyší ve slyšitelném spektru stejnou škálu zvuků, a není důvod, aby to při „optickém“ přenosu bylo jinak. O lidské auře už nepochybuje téměř nikdo, a přesto ji vidí jenom někteří.

Hmota je totiž pouze vibrující energie, což si málokdo uvědomuje. Vibrace má svou rychlost a „svět“ je nám viditelný pouze tehdy, když má energie tu naši rychlost kmitání. Je to obdobný případ, jako když při určitých otáčkách ventilátoru přestáváme vidět jeho lopatky. Při určité dobré koncentraci a odpovídajících otáčkách někdo může ....

Nechci však tímto dokazovat existenci mimozemských civilizací. Spíše naznačit, že každý z Vás, pokud má zájem, si existenci „nehmotných“ bytostí může prakticky kdykoliv ověřit. Všichni v mém okolí (asi 20 osob), kteří se rozhodli navázat s přáteli z Vesmíru spojení, asi během 14 dní navázání spojení provedli. Přátelům jsou diktována nejrůznější sdělení, někteří registrují změny energie v blízkém okolí, jiní mají vizuální vjemy v podobě od světelných útvarů po registrování detailů jako např. tváře, ruce apod. Všechny tyto kontakty jsou vždycky spojené s přátelskou atmosférou prostoupenou láskou. Mnozí z mých přátel při prvním pohledu na barevnou fotografii Aštara pociťují příjemné teplo v oblasti srdce.

Je třeba připomenout, že pravá příčina přítomnosti našich přátel z Vesmíru zde na Zemi je láska k Zemi a z toho plynoucí zájem pomoci všem, kterým jde o dobro celé naší planety. Pomoc má být zatím realizována na úrovni předávání informací a vysvětlování kosmických zákonů a šíření lásky.


268.  Část přednášky.                          (Ivo Benda).                                           14.2.1998.
                                                                                                         Místo: Český Těšín.
(Pokračování.)

Jak se máme bránit vůči hrubým škodlivým vibracím ?

Vlastním citem rozpoznáme, které filmy jsou negativní a které pozitivní. Když jsou na obrazovce záběry plné krve a násilí, vždy má člověk možnost přepnout TV na jiný program nebo TV vypnout a věnovat se mnohem krásnější činnosti, např. povídat si s přáteli nebo návštěvou přátel. Toto jsou všechno mnohem lepší činnosti než sledovat krvavé negativní filmy.

Úplně nejlepší činností je se navzájem milovat, tj. mít svého partnera a mít se z upřímné lásky rádi a milovat se. To je přesně ta láska, ta jemná vibrace. Tuto vibraci máme rádi nejenom my, jak se známe, lidé, protože jsme lidmi a ne humanoidy, ale tuto vibraci mají rádi i přátelé z Vesmíru. Ono to funguje následovně, je to jako magnet. Když vy budete vysílat láskyplné myšlenky z jakéhokoliv důvodu, počínaje hezkým povídáním, nebo nejlépe tím milováním, tak tím přátele z Vesmíru, úměrně, jak se tyto jemné vibrace šíří, tak naši přátelé se k vám budou takto přibližovat. Nijak vám neublíží. Protože jsou to lidé, kteří pracují pod Stvořitelem, a znají velmi dobře kosmické zákony. Jeden kosmický zákon říká, že vyšší civilizace nesmí zasahovat násilným způsobem do civilizace nižší. Čili kdyby vám začali nějak hýbat nábytkem nebo dělat nějaké drastické zásahy nebo se násilným způsobem zjevovat, to všechno oni vědí (Síly světla), že je to zasahování. Samozřejmě nerespektují toto Síly temna, tyto síly se vždycky takto chovají a chovaly. Toto je základní rozlišení, abyste se dokázali orientovat v mimozemských civilizacích. Není možné je popisovat podle toho, že ona pochází z téhle planety, nebo podle vzhledu, že vypadá tak nebo onak, nebo podle některých jiných kritérií, ale skutečně jedinými vhodnými kritérii jsou ta, která jsem řekl. Buď civilizace pracují pro Stvořitele a potom jsou zahrnuty do Konfederace planet, která působí v celém Vesmíru, nebo jsou to civilizace, nebo entity - tam se ani slovo civilizace nehodí, co oni dělají, říkáme jim darebáci nebo ještírci, kteří vlastně pro Stvořitele nepracují. Oni kdysi, dejme tomu, pro Stvořitele pracovali, ale sešli z této cesty, protože je to Vesmír svobodné vůle, a nikdo jim nemůže přikázat, že mají dělat to nebo ono, takže oni jsou v takové poloze a dělají, co umí.

Naší možností a schopností je toto všechno poznat, to je naše výsada, nás lidí, protože my máme kromě rozumu, který se zrovna tak moc preferuje, logiky atd., tak máme to, na co se zapomíná, a to je srdce a cit. A tyhle věci, srdce a cit, to je ta největší hodnota, kterou mnohé negativní civilizace vůbec nemají. To je to, co na nás ty negativní civilizace zkoumají, to je to, čeho by chtěli dosáhnout, a vlastně jim to chybí. Jde o to, abychom si těchto našich vlastností co nejvíce cenili a také abychom je pokud možno rozvíjeli. Nenechali je převálcovat materiálními statky nebo těmi negativními filmy.

(Pokračování.)


269.  Z výpovědi o navázání komunikace.                   (A.K., 22 let).                Duben.1998.
                                                                                                              Místo: Těšínsko.

Poprvé, když jsem se doslechla od své přítelkyně J. o „Rozhovorech s přáteli“, zůstala jsem jako zmagnetizovaná a hltala jsem každé slovo. Bylo to fantastické, avšak zároveò mi to připadalo velice reálně. Okamžitě jsem cítila, že to budu chtít vypátrat a že se o to začnu zajímat hlouběji. Co nejdříve jsem si pořídila Zpravodaj o setkáních s Plejáďany, a do rukou se mi dostala  kazeta se záznamem přednášky Iva Bendy z Českého Těšína. Øekla jsem si, že se pokusím dodržet všechny podmínky kontaktu a zkusím se s Vesmírnými přáteli setkat. Již tehdy jsem splòovala téměř všechny podmínky: pozitivní myšlení, nesleduji negativní zprávy a tisk ....  Zbývalo jen přestat jíst maso, což nebyl pro mě problém, protože maso jsem jedla tak 1x za 14 dní, ne více. Začala jsem na sobě pracovat, hlavně meditacemi a cvičením zvýšit vibrace v auře. Po 10 dnech jsem se pokusila navázat 1. kontakt. S tužkou v ruce a papírem jsem se pokusila po poprošení napojit na přátele. Podařilo se mi zapsat asi 2 odstavce textu a pak jsem skončila, protože jsem začala pochybovat. Nicméně to vypadalo, že se spojení vydařilo. Měla jsem zvláštní slavnostní pocit a při psaní jsem cítila tlak v 5. a 6. čakře. O dva dny později jsem se zúčastnila setkání s přáteli v Bystřici nad Olší, kde jsem se ptala na můj kontakt a přátelé z Vesmíru mi potvrdili, že opravdu toho dne u mne byli. Nezávisle na sobě tuto zprávu přijali 2 kontaktéři. Na tomto setkání jsem se pokusila opět i já zachycovat zprávy a sama jsem byla překvapena, jak se informace všech 4 kontaktérů úžasně shodovaly. Tehdy jsem přestala pochybovat. Od té doby jsem zkoušela několikrát doma a několikrát na setkáních, a vždy jsem měla pocit, že jsou tam přátelé s námi, i podle vibrací a energie v prostoru. Zatím největším zážitkem pro mne bylo, když mi na víkendovém kurze na Slovensku po obrovské prosbě a touze po setkání, nadiktoval Aštar skrz intuici meditaci, kterou jsem poté předala všem účastníkům kurzu. Také jsem měla pocit, že si mám stoupnout doprostřed pokoje, a cítila jsem a viděla před vnitřním zrakem, jak ke mně Aštar přistupuje a s láskou objímá. Byla jsem mu nesmírně vděčná a to jsem i teď. Pomocí několika psychotronických technik jsem si toto vše snažila ověřit a vždy jsem dostala odpověď, ano, tak to bylo a tak to je. Jak to bude pokračovat dál nevím, ale věřím, že časem se vše ukáže, zda to byly jen mé představy nebo skutečná realita. Já však pevně věřím v realitu těchto zkušeností.


270.  Aštarova meditace.                        (Přijala A.K., 22 let).                              19.4.1998.
                                                                                                             Místo: Terchová.
                                           Způsob: S laskavým Aštarovým vedením intuitivně sestaveno.

„Posaď se do příjemné uvolněné polohy. Zavři oči. Soustřeď se na svůj dech. Je klidný a pravidelný ....

Nyní se zaměř na tuto vizi: Sedíš na vrcholku posvátné hory. Sedíš tiše a medituješ. S každým nádechem vstupuje skrz hlavu do Tvého těla proud třpytícího se Světla z Vesmíru. Cítíš, jak se toto Světlo rozlévá, až zaplní celou Tvou bytost.

Nyní si začínáš uvědomovat postupně tři fáze:

1) 	Jsem ve Světle - všude kolem mne je jen zářivé Světlo.
2) 	Světlo je ve mně - celé mé nitro zaplòuje zářivé Světlo.
3) 	Já jsem Světlo - splýváš se Světlem.

Zažíváš pocit absolutní Jednoty a Harmonie.
Cítíš, že jsi Láska.
Všude kolem Tebe existuje jen Světlo a Láska.
Tady jsi doma.
Jsi součástí všeho a všechno je součástí Tebe.
Uvědom si, že jsi nádherná láskyplná bytost plná Světla.
Bůh je Láska.
Ty jsi Láska.

Prožívej chvíli tento stav absolutní Jednoty.

Potom se začni vracet pomalu do této místnosti. Začínej si uvědomovat hranice svého těla. Uvnitř každé bytosti je světlo lásky. Snaž se vnímat každého člověka a všechno kolem sebe jako součást této jedinečné Podstaty. Všichni jsme části jednoho celku. Nezištné Lásky. Jsi Láska, harmonie, mír .... A JE TO TAK !

Ukonči nyní meditaci a vrať se pomalu zpět k bdělému vědomí. Snaž se však ve svém životě vidět Lásku vždy a všude jako součást všeho.“


271.  Báseò od Ester.                (Přijala Lenka U.).       13.5.1998.       23:00 - 23:30 hodin.
                                                                                                                 Místo: Vsetín.

„Milá Lenko, vítáme Tě v pravý čas,
my víme o Tobě u nás,
my víme o Tvé lásce k Pánu, rádi jsme tomu a těší nás.
Snažíš se o čistotu jako my tady
a uznáváš přírodní zákony.
Již od dětství Tě vnímáme cele,
ale tys ozvala se až nyní.
Ty pracuj, jak pracuješ nyní,
a kopíruj zprávy, co v šuplíku Ti leží.
Stvořiteli vyprávěj, v lásce ho měj,
a bytosti Světla uvítej,
radost srdce posílej.
Toť největší zbraò - LÁSKU si pro světlo zachovej.
Jsem Ester, jméno mé a jsem stále při Tobě.
Jsi unavená, jdi už spát, ponocovat se nemá, máš jít spát !
Zítra je čas studovat,
my budeme s Tebou dnes, zítra, pořád už,
tak se neboj hovor ukončit,
později ptej se, však víš už jak, my rádi přijdeme, jsme tu !

Dobrou noc lásko,
s láskou usínej,
s láskou vstávej.“


272. 	 Výběr některých odpovědí ze setkání v Bystřici nad Olší, Karviné a Č. Těšíně a       
        z individuálních kontaktů.

272.1 	Jak můžete existovat v našem světě hrubých vibrací ?

„My jsme zahaleni silovými poli a naše aura do sebe nevpustí ty špatné vibrace. Pokud jsme v prostředí mezi vámi přátelé. Ale samozřejmě, dobře to asi nedělá nikomu.“

272.2 	Chov psů doma ...

„Je skutečně dobré mít přátele a i ty si můžete najít mezi zvířaty. Je to krásné mít se o koho starat. Měli byste se ale snažit, aby láska zapustila kořeny více mezi lidi, a potom budete určitě šťastnější.“


272.3  Jak pomoci lidem na nižším stupni ?

„Můžeš pomoci už tím, že se budeš více usmívat. Když z Tebe bude vyzařovat láska a optimismus, pak ani nejzatvrzelejší z vás nebude tak mrzutý. Dobré myšlenky zase září a úsměv i cizího člověka v nás vyvolá radost, aspoò to málo to zkusit můžeš a uvidíš, co se bude dít.“

272.4  Jak najít pravdu ?

„Hledej ve svém nitru. Jedině tam můžeš nalézt odpověď. A ve svém srdci. Snaž se vždy vidět v lidech Světlo a Lásku. Opravdu nalézt ten vnitřní klid.“


273. 	 Zpráva o setkání v přírodě v Dolní Lomné dne 9.5.1998.       (Přijala A.K.).    9.5.1998.
                                                                                                       Místo: Dolní Lomná.

Naše skupina získala několik sdělení, že bychom se mohli sejít v prostředí krásné přírody s tím, že by se realizovalo první setkání na hmotné úrovni - přátelé z Vesmíru se měli odclonit natolik, aby byli zachytitelní fotoaparáty, kamerami a pouhým zrakem všech zúčastněných.

Strávili jsme kouzelný večer v očekávání velké události v nádherném prostředí Beskyd. K velkému setkání nakonec nedošlo, na druhý den A.K. přijala sdělení, proč.

„Drazí, nebuďte smutní z toho, že se vám  nepodařilo nás vidět v hmotné podobě. Ještě není ten správný čas. Nejste na to ještě připraveni. Některým z vás by toto fyzické setkání způsobilo šok a asi by vám to všem změnilo od základů život. A to by bylo zasahování. A to my nesmíme. Pokud by to mohlo byť jedinému z vás způsobit problémy, pak k tomu nemůže dojít.Rozumíte ?

Jsme nesmírně šťastní, že se snažíte šířit Světlo a Pravdu. Až to bude věc převážné většiny lidí, potom již nebude důvod ke strachu. Přátelé, je velice důležité opravdu rozvíjet kvality svého srdce a to mezi sebou vzájemně. Pokud totiž nedokážete bezvýhradně milovat všechny kolem sebe a sebe navzájem, potom jen těžko by jste mohli pochopit Lásku Kosmickou. Proto jsou všechna vaše setkání nesmírně důležitá a cenná. My jsme vždy při vás, avšak důležité je nyní vybudovat harmonické vztahy mezi vámi vzájemně. Jedině takto zvyšujete kvality svého nitra a Světlo a Lásku mezi vámi. Čím častěji se budete scházet a šířit Světlo, tím lépe. Je třeba mít trpělivost. Je však třeba zůstat na Zemi a udržovat spojení s realitou a pozemským světem. Udržet harmonii a rovnováhu mezi duchovnem a pozemskou realitou.

Je fakt, že se velice zkvalitòuje úroveò duchovního poznání u vás i v celém okolí. Už jste spustili řetězovou reakci, jak vy tomu u vás říkáte „fenomén sté opice“. Je proto jen otázkou času, kdy dojde ke globální přeměně vědomí a kdy všichni lidé budou postaveni před fakta. Už to nebude trvat dlouho. Je to otázka asi 200 let.

Nezapomínejte, že život je věčný. O nic nepřijdete. Vše bude součástí vašeho vědomí. Zůstaòte tedy bdělí a šiřte aspekty Poznání do svého okolí. Máme z vás velikou radost. Co se týká komunikace s námi, teprve se učíte. Jste jako děti, které se učí chodit. Proto nebuďte zklamáni, když ve svých začátcích upadnete. Je třeba postavit se na nohy a zkoušet to dál. Pracujte na sobě a pomáhejte si vzájemně. To je nejlepší volba, pro kterou se můžete nyní rozhodnout. Chci vám říci, že je báječné co děláte. Spousta našich bratrů a sester vás pozorně sleduje a vše je zaznamenáno. Nemějte tedy obavy, že nikdo vaši snahu nevidí. Naopak. Vězte, že vše vám bude vráceno a vynahrazeno. Proto pracujte na dobrých věcech. Nezapomínejte na realitu kolem sebe. Je potřebná pro váš vývoj. Děkujte za to, že můžete zkoumat a učit se v tomto prostředí. Sami jste si to vybrali. Jsme s vámi a vězte, že nic není zbytečné. Vše má svůj význam. Vaše setkání v Lomné přineslo mnohé. Vy si to zatím ani neuvědomujete, ale mnohým z vás bylo pomoženo dostat se na správnou cestu a mnohé pochopit. Udělali jste opravdu kus práce. Pokračujte a nezapomínejte sami na sebe. Dva zákony Lásky noste stále v srdci:

Miluj svého Stvořitele celým svým srdcem a duší, a miluj bližního svého jako sebe sama.

Přejeme vám hodně světla a máte nadále naši pomoc.

                                                                                     S láskou Orton, Aštar a přátelé ....“


274.  Sdělení 94.                    (Přijal Ivo Benda).            25.5.1998.      17:10-17:25 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.
Ano, právě jsi opsal tyto nové zprávy těšínské skupiny, ano, oni takto pracují a snaží se velice na sobě pracovat, aby mohli dokázat to, co si vytýčili. Ano, snaží se s těmi kontakty, a tak se řada dalších skupin může poučit na snaženích těchto prvních tří skupin - havířovské, těšínské a olomoucké. Ano, máme vás všechny rádi a pozorujeme toto vaše snažení o zbourání bariéry, která mezi vámi a námi nyní existuje. No, je to řetězová reakce, lidé se stále mění k lepšímu, a to pod dojmem informací z těchto „Rozhovorů“. My máme velikou radost, jak se události takto vyvíjí a jak stále vznikají nové kontaktní skupiny (KS), které začínají takto pracovat. Nyní jsme připraveni na toto letní setkání, a ty se, milý Ivo, také těšíš a přeješ si, aby se to uskutečnilo, stejně jako my, členové této flotily. Ano, vím, že lidé se opravdu snaží o tato setkání s námi a budou se ještě hodně snažit. My vás v tomto podporujeme a přejeme si, abychom se dále spojovali na mnoha místech této krásné země české.

To ti s láskou sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

Ano, i já tě takto zdravím a mám velikou radost, jak tyto „Rozhovory“ způsobily úplný zlom v myšlení mnoha lidí v zemích českých. Ano, je to tak, že lidé se od základu mění, mění svůj žebříček hodnot a že se stále snaží o nápravu těchto věcí, které zde byly zanedbány a opomenuty. Ano, my, Vesmírní lidé vám v tomto budeme i nadále pomáhat a přejeme si, aby se takto dělo i nadále.

Za všechny členy mé flotily lodí z Plejád ti to, milý Ivo, předal Ptaah.“

„A nyní se připojuji já, Orton, i já ti posílám proudy své lásky a přeji ti, aby se ti i nadále dařilo s těmito „Rozhovory“, což je ten klíčový materiál, který rozhýbal země české a začíná hýbat celou planetou Zemí. Ano, to je tak rychlé, toto šíření těchto informací, a je umocněno vašimi technickými prostředky, tedy kopírkami atd. Máš z toho velikou radost, i my z Vysoké rady se takto radujeme a přejeme si, aby brzy se lidstvo obrátilo ke svému Stvořiteli s láskou a pokorou.

To ti předával s láskou Orton, duchovní ručitel Galaxie.“


275. 	 Jak počasí souvisí s chováním lidí v přírodě.  (Přijala Miloslava Drsková).      23.5.1998.

„To takto bude pokračovat, dokud lidi nedostanou rozum. To se ještě dočkáte změn, až vám z toho bude zle. Jenom ti, co se pilně budou věnovat duchovní vědě, ten bude ochráněn od všech nesnází. Hlavně ty, Ivo, máš spojení s těmi, co mají přístup k těm, co to tu řídí, ti si to musí uvědomit nejvíce, a ne přemýšlet o dalším zdražení. To potom bude mela. Všichni víte, co máte dělat nejen u vás, ale i ve světě to moc dobře ví. Jenom stále na to upozoròovat lidi se musí. My vás stále velice milujeme a zároveò milujeme tuto planetu Zemi. Tak byla překrásná, než jsme sem poslali lidi, co se provinili, a oni se museli starat o sebe. To já nepamatuji, ale doma na planetě Erře máme o tom záznam.

To ti vše předává pro tebe velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

Já nyní slyším jen Ptaaha. Já, Ivo, k Němu nejvíce přilnula, a proto slyším více Jeho. Víš, je to řízení osudu, že takto to nyní píšu. No je to moje práce nyní, to vím. Upozornit lidi co je čeká za nedodržení vesmírného řádu. A to je mít všichni stejně úctu k přírodě, a tu má málokdo.

„Jenom rozptýlení v ní hledat, to je opravdu málo. Musí se o ni pečovat, a to tak, že lidé dají vše, aby byla očištěna od toho odpadu, co do ní házíte, a stále ji zamořujete čím dál víc. To ti předával Jamahama, biolog-lékař výzkumník. U vás to nyní vypadá, a jak jste se dříve aspoò trochu o ni snažili, ale nyní ne.
                                                 Jamahama.“

Takové upozornění jsem psala dříve, nyní aspoò něco.
                                                                                Miloslava.


276. 	 Sdělení přijaté na přednášce.    (Přijala Ludmila Šenková).     9.5.1998.   13-17 hodin.
                                                                                      Místo: Kino Metropol, Olomouc.

Mám zvláštní pocit krásna i lítosti, s radostí o právě slyšeném. Přátelé Světla, mí průvodci i rádci, vím, že jste tu s námi. Co mi sdělíte v tuto závažnou chvíli ?  Jak nás vidíte ?

„Vibrace světla i temnoty, lásky i skepse, úsměšky i touha po pravdě - lidé na různých úrovních duchovního vývoje a stupně.

Je krásné sledovat vás, kde lze pozorovat světelný zářící paprsek či kužel světla směřující do prostoru. Vaše srdce nám kráčejí vstříc, duch se konečně vznáší a neplouží se v negaci materie. Kolik vás touží po lásce a přitom ji nehledají u sebe. Jen pokora rodí lásku a moudrost. Tu se teprve rodí krása vnitřní bytosti, jakožto odlesku Boží velikosti. Daleká je cesta k nám a potom dále.

Jsme tu, sledujeme vše. Cítíme vaše vibrace myšlenek vyššího hledání, cítíme i tvůj nynější smutek a lásku.

Neboj se, nejedna myšlenka zůstane i u jiných, zapustí kořínek budoucího stromu poznání. Jsou to důležité okamžiky přelomu v bariéře mlčení.

                                                                                                           Přátelé z Vesmíru.“


277.  Večerní rozjímání.           (Přijala Ludmila Šenková).   12.5.1998.   21:30-21:50 hodin.
                                                                                                             Místo: Olomouc.

Jsem šťastná vědomím, že jsem našla ve svém nitru a pocítila sílu a moudrost Stvořitele, že jsem našla přátele, se kterými mě poutá paprsek lásky, a že již nikdy nezůstanu osamocena ve svém žití. Děkuji za poznání, krásu i štěstí, které mě naplòuje vděkem, obdivem k vám i touhou po setkání.

„Jsi nádherná ve své čistotě srdce, ale přesto váháš. Nevíš, jak se správně rozhodnout. Co podniknout. Jak být užitečná. Miluj, a Bůh povede tvé kroky. Spoj se s Ivo Bendou, naším kontaktérem, přátelství vám udá další kroky podnikání.

Mnoho našich sdělení již máš, víš jak se kdykoliv s námi propojit, musíš jen chtít. Jsou závažné úkoly před vámi, každý člověk, který se k nám připojí, je s láskou vítán a velmi potřebný pro nadcházející těžké dny. Neboj se úsměšků, víš své, a to je tvá síla. Jen ušlechtilá srdce mají naději na změnu života v lepších podmínkách ve společenství kosmických bratří.

Plevel musí být bohužel (i dík) konečně odstraněn. Jinak pokrok není možný. Bylo docíleno krajních mezí, svět si to začíná uvědomovat. Jen slepí ještě setrvávají na zastaralých myšlenkách a hodnotách. Úsvit nového věku s nádhernou budoucností po překonání počátečních těžkostí po přechodu, kdy vám ze všech sil budeme pomáhat,
se blíží.

Těšíme se na setkání.
Tví milující přátelé.“

Proč se mi „nepodepíší“ konkrétním jménem ?

„Jména nejsou důležitá. Ověř si to však.“


278.  Jedno z prvních nádherných sdělení.          (Přijala Ludmila Šenková).         20.4.1998.
                                                                                                             Místo: Olomouc.

Jaké poselství mi dáš dnes ?  Prosím, veď mou ruku do slov poučení.

„Je tolik věcí, co vy lidé nemůžete poznat, je mnoho věcí, které můžete jen tušit. V pravý čas vám však bude dáno poznání, které si zasloužíte svými činy i myšlením, svým stupněm chápání i prozření. Jsou mnohá tajemství, jež budete odkrývat, až nastane ten správný čas.

Staò se zákonem, láskou a kladnou součástí přírody, pak ti budou otevřeny další vyšší brány do jiných světů a k vyšším horizontům.

Buď trpělivý, s mírem v srdci, Láskou se staò a s pokorou se setkáš se Světlem Bytí nejvyššího, které tě již nikdy neopustí.

Nebudeš již tápat, budeš vědět, věřit a milovat.
                                                                   Amen.
                                                                                Přítel a posel Světla.“


279.  Sdělení.                       (Přijal Jirka L.).              16.5.1998           13:45-14:00 hodin.
                                                                                                               Místo: Ostrava.
        „Ahoj Jiříku,

Vidím, že jsi připraven přijmout naši zprávu. Tak si piš.

Jsme rádi, velmi rádi za to, co se vám všechno podařilo. Ta vaše skupinka, co se sešla, byla skvělá. Sledovali jsme vás od počátku a bylo to nádherné. Jsme rádi, že se i takto umí lidé bavit mezi sebou a s láskou si sdělovat informace. Ano, tak se bavíme my na vesmírných lodích, ale i u nás doma. Byli a jsme rádi, jak jste byli nadšení, až jste zářili. Byla to moc pěkná podívaná. Jsme rádi, že jste vytvořili tuto skupinku a doufáme, že se budete takto scházet častěji. Na tom bys měl pracovat. Vím, že už jsi o tom uvažoval, jak to dát  dohromady. Nemusíš se bát, že to nezorganizuješ. Budeme ti pomáhat a posílat proud lásky, abychom tě podpořili.

(Následuje soukromá část.)

Tak pokračuj v napočaté práci a buď s láskou
                                                                   Aštar.“
„Ještě bych tě chtěl pozdravit já, tvůj přítel Ptaah. Byli jsme moc rádi z vaší včerejší konverzace. Stáli jsme tam s vámi a bylo vám moc dobře, že ? “

To máš pravdu Ptaahu, bylo to skvělé a děkujeme.

„Ano, byl na vás hezký pohled. Takže pokračujte dál, vše se vám zdaří, to se nemusíš vůbec bát. Jste moc milí lidé a my vás máme moc rádi. Tak vás budeme podporovat. Těšíme se na osobní kontakty s vámi. Čekáme na vás. Takže doufáme, že se brzy uvidíme.
                                                                                                   Ahoj Ptaah.“


280.  Sdělení.                (Přijal Petr Sotolář, 20 let).        22.5.1998        17:55-18:00 hodin.
                                                                    Místo: Čajovna Dřevěná panenka, Olomouc.

         „Milý Soty, jsem to já, Aštar.

Udělali jste si meditaci a to je skvělé. Vytvořili jste tak láskyplnou energii, bylo jí velké množství. Znásobili jsme ji našimi loděmi a poslali tam, kde je jí nejvíce potřeba. Země vám děkuje, i ona vás miluje. Jste její děti a ona je vaší milující matkou.

Ty ses teď při té meditaci poprvé vědomě spojil s naším Stvořitelem milovaným. To je bezva. Zkoušej se s ním spojovat, a když bude Jeho vůle, tak ti předá poselství pro vás lidi.

To ti s láskou sdělil Aštar.“

Díky ti, drahý Aštare. S láskou Soty.


281.  Sdělení.                (Přijal Petr Sotolář, 20 let).        23.5.1998        18:20-18:40 hodin.
                                                        Místo: Meditační místnost na základně, Olomoucko.

„Zdar Soty, zdravím tě - Alex.

Pozorovali jsme, jak se to tu zvrhávalo. (Partnerské páry se navzájem lechtaly.) No, rozesmáli jste nás tím vzájemným lechtáním, ten Jirka se směje opravdu pěkně.

Máme vás moc rádi, za to jací jste, jste sami sebou. Až se trochu posilníte, tak vyražte na cestu. Intuitivně vás povedeme a snad dnes najdete ještě lepší místo, než je AP-2.

Jestli se chceš něco zeptat, můžeš.“

Jsi tu s námi v místnosti, drahý Alexi ?

„Ano, jsem tu s vámi. Je nás zde víc.“

Kde přesně jsi ?

„Sedím tu vedle tebe - napravo. Mára přinesl papu, tak si teď dáte do nosu. Moc se nepřejídejte, není to nejlepší.

Ano, jsem tu, Barča ti to ověřila.“

Je tu nad naší chatkou nějaká loď ?

„Je tu více lodí, jsme ale výš než jen pár metrů nad vámi.

Jak ti včera ověřila Jana, máš 6 šroubovic a pořád jdeš nahoru. Jaòula je pěknej šáša, pořád je veselá a to je dobře. Teď už neváhej a trochu se najez.

U nás se to taky tak dělá, že když k nám na naši planetu přiletí návštěva, taky je zde pěkně přivítáme a pohostíme.

Jste milí naši drazí pozemšťánci, máme vás rádi. Mějte se zatím pěkně a ještě se Soty ozvi. Po večeři neotálejte a vydejte se na cestu.

To ti s láskou předával Alex, tvé druhé já ze 6. dimenze, potom Jamahama.“

Díky vám drazí bratři. S láskou Soty.


282.  Sdělení.                 (Přijal Petr Sotolář).              23.5.1998           23:00-23:30 hodin.
                                                        Místo: Meditační místnost na základně, Olomoucko.

„Milý Sotíku, zdravím tě já Ingrid, jsem tvá MDB z 9. dimenze. Miluji tě a jsem ráda, že ses se mnou konečně spojil. Teď již znáš Alexe ze 6. a mě z 9. dimenze. Děláš pokroky, a to je bezva. Na tom Paloučku AP-2 nás tam bylo dnes opravdu hodně. Stáli tam u tebe Alex, Jamahama, Aštar i já. Vnímal jsi nás srdcem, a tak to má být. Cítil jsi naše teplo, když jsi nás hladil. Vidím, jak jsi šťastný z toho, že jsi mě našel a vůbec ze všeho. Tam, jak se dívaly Jana s Barčou, byli opravdu Aštar, Pleja a Jamahama. Jsme šťastní, že jste nás vnímali a holky i viděly. Rozesmáli jste nás svým nadšením, bylo to nádherné. To ti říkám já Aštar, dnes to byla opravdu velkolepá akce a je dobré, že jste šli před tím hledat tu AP-3, no nenašli jste ji, tak snad příště.“

Co říkáš na toho hajnýho, co nás překvapil ?

„Byl tam a vybafl na vás. Máš pravdu v tom, jak jsi mu řekl svůj názor, i Marek měl pravdu, že jste mu měli vyslat lásku. S tím štítem by se ti nic nestalo, jak víš, však jste pod ochranou našeho drahého Stvořitele.

Něco se v tom muži pohlo, on nebyl zlý, byl jen nevědomý. Snad nad sebou začne přemýšlet. Vypálil jsi na něj to své přesvědčení a to jej překvapilo. Máme tě rádi za to jaký jsi, vím, jsi plný energie a jsi i ten bojovník, který si nenechá líbit žádné bezpráví.

Ta procházka vám prospěla, zvýšili jste si své vibrace a více jste se sžili s lesem a přírodou vůbec. Objevili jste pár pěkných míst, a tak tam můžete chodit relaxovat.“

Jsem moc rád Ingrid, že jsem se s tebou spojil.

„Já jsem taky ráda, milý Soty, opravdu jsi mě na tom paloučku cítil. Předávali jsme si své vzájemné energie a bylo to krásné. Moc vás všechny milujeme a jen na sobě dál pracujte a rozvíjejte se. Otevřete svá srdce a uvidíte tu nádheru. Bůh s vámi. Měj se pěkně, milý Soty, a už se těším, až se se mnou budeš i nadále spojovat.

To ti s láskou předávala Ingrid, tvé já v 9. dimenzi, posléze Aštar a potom zase já, Ingrid.“

Díky vám moji drazí, moje milovaná Ingrid, můj drahý Aštare a vůbec všichni.

S láskou Soty.


283.  Sdělení.               (Přijal Petr Sotolář).                   24.5.1998           9:00-9:30 hodin.
                                                        Místo: Meditační místnost na základně, Olomoucko.

„Ahoj Soty, vidím, že ses pěkně vyspinkal, dnes je u vás opravdu pěkné ráno. Včera, když jsi šel ještě v noci pozorovat oblohu, tak to, co jsi viděl, byla naše loď.

Vyhodnocujeme další vibrační testy, co jsme včera prováděli. Příště, až se rozdělíte do těch skupinek, to již bude zajímavější a možná se bude i leccos dít. Čím víc se vyvíjíte, tím více toho uvidíte. Máme vás moc rádi, to ti s láskou sdělil Alex.“

„A teď se přidávám já, Aštar. Zdravíme, milý Soty, je dobré, že jste spali v té chatce, jsou tu dobré vibrace. S každým z vás jsme ve snu komunikovali a pracovali na vás, i když si to třeba teď rovna nevybavujete.

Dnes bude nádherný den, a to i díky vám milí přátelé. Stvořitel váš milovaný, pro nějž s láskou pracujeme, vám dopřál krásné počasí, jelikož je zde pěkná oblast a není zde zrovna teď potřeba deště.

Včera, milý Soty, jak jsi pozoroval v noci hvězdy, byla nádherná viditelnost. Skoro jsi chrochtal blahem nad tou krásou. Však počkej, až tebe i ostatní vezmeme do našich hvězdných lodí a ukážeme vám krásy tohoto Vesmíru. To se teprve budeš rozplývat blahem. Máme vás moc rádi i tím, že se zde scházíte, vytváříte příznivou energii, která je tak silná, že tím ulehčujete vaší zemi. To ti s láskou sdělil Aštar, tvůj kamarád.“


„Nyní se přidávám já, Ptaah. Ahoj Soty, ty prováděné testy vibrací jsou čím dál lepší. S přibývající dobou budete schopni vnímat a vidět čím dál víc věcí. Včera na AP-2 to bylo perfektní. Jak ses díval na tu oblohu (na AP-2), tak jsme ti zablikali na pozdrav naší lodí. Máme vás všechny moc rádi a držíme vám palce, v práci pro Stvořitele.

To ti sdělil Ptaah, tvůj přítel.“


„A teď se připojuji já, Ingrid z 9. dimenze. Mám tě moc ráda, milý Soty, za to, jaký jsi a jak pracuješ. Jsi stále vnímavější a citlivější a to ti skýtá nepřeberné možnosti. S přibývajícími šroubovicemi a s otvíráním čaker budete mít stále větší schopnosti. Ty máš teď 6 šroubovic, jak už jsem dříve uvedla. Jakmile jednou necháš proniknout světlo do své bytosti, již není cesty zpět. Je to nádherný stav, kdy pochopíš smysl stvoření a bytí vůbec.

Všechny vás moc milujeme a snaž se i nadále, postupem času se dozvíš o dalších tvých MDB. Jsi stále vnímavější, a proto se snaž mě vnímat doma.

Budu stále s tebou, tvá milující Ingrid.“

„Nyní se připojuji já, Jamahama. Ahoj drahý Sotíku, mám z tebe radost. Vlastně z vás všech. Letíte na svojí cestě za světlem takovým tempem, že nás všechny udivujete. Jste veselí, mladí lidé plní elánu, a proto je nám tu s vámi tak dobře. Jsem tu s vámi v místnosti a nejen já.“

Kde jsi přesně ?

Sedím tu vedle tebe po levé straně, tam, kde máš položené věci. Ano, cítíš mě, jsem tu opravdu s tebou. Cítíš mé teplo a to je dobře. Tím si můžeme předávat navzájem své energie lásky.

Včera na AP-2 nás tam bylo hodně, i ty lodě, kde jsi je vycítil, tam opravdu byly. Stál jsem vedle tebe s Aštarem, Alexem a Ingrid. Bylo to nádherné, jak jsme si všichni spojili ruce, však jsi to sám cítil. Máme vás moc rádi a jsme stále s vámi.

S láskou Jamahama, biolog-lékař a tvůj přítel.“

Díky vám moji milovaní přátelé, jsem rád, že vás mám. Soty.


284.  Sdělení.                 (Přijal Petr Sotolář).                 24.5.1998        12:30-13:24 hodin.
                                                        Místo: Meditační místnost na základně, Olomoucko.

„Milý Sotíku, to jsem zase já, tvá Ingrid.

Vidím, že máš spoustu energie a touhu pořád psát, však už ti dochází papír v bloku. Mám tě moc ráda. Ptáš se na tu tvou další MDB. Jak už ti sdělila Jana, je to �ena, také má velkou touhu se s tebou spojit, což se stane už zanedlouho. Taky tě moc miluje a posílá ti spolu s pozdravy i proudy lásky.“

Jsi tu se mnou Ingrid ?

„Ano milý Sotíku, jsem tu s tebou.“

A kde přímo ?

„Jsem tu před tebou, však cítíš mé teplo. Hanka na mě kouká a vidí mě.“

(Vynechaná velmi zajímavá část sdělení.)

Mohl bych teď mluvit s Plejou ?

„Ano, milý brácho, jsem tu i já Pleja. Mám tě moc ráda, jak už víš. Máš-li otázky, tak se ptej.“

Dostala Katka ten balík ?

„Ano, dostala, byla moc nadšená a ráda, že jsi jí odepsal. Dost ji potěšila i ta zpráva od Aštara, že jsi jí odepsal. Když jí budeš pomáhat, bude to jen dobře.“

Kde teď právě jsi Plejo ?

„Jsem tu s vámi, sedím tu u Hanky, ano tam, kam jsi se teď podíval. Věř své intuici.“

Mohla bys pozdravovat tvou ségru Semjase ?

„Ano, samozřejmě, že mohla, ale pokud chceš, tak se s ní můžeš bavit sám.“

To víš že chci.

„Ahoj, milý Soty, zdravím tě já, Semjase.

Jsem ráda, že si chceš se mnou popovídat, už jsem na to čekala. Vím, že mě dobře znáš z knihy od Meiera, však tě tenkrát, když jsi ji četl poprvé, ani nenapadlo, že bys se mnou taky mohl komunikovat. A vidíš, je to tu. Jsem tak šťastná, moji milí, že se to zde tak dobře vyvíjí, je to opravdu masová záležitost.“

Milá Semjase, jsi blondýnka ?

„Ano Sotíku, jsem blondýnka jak jsi věděl. Jana si myslí, že si mě pleteš s Asket, která vás mimochodem taky moc pozdravuje, ale buď si jistý tím, co víš. Můžeš Janě říct, že ve Švýcarsku v Semjasině středisku stříbrné hvězdy mají pramínek mých blond vlasů, které jsem jim darovala na výslovné přání Meiera.“

Moje přání v myšlence.

„Taky se moc těším, milý Soty, až se sejdem osobně, bude to nádherné a povznášející, jen dočkej času.“

Jak berou lidi na Erře zprávy ze Země ?

„Všichni na naší planetě Erře vždy netrpělivě čekají, až tam někdo z nás přiletí s novými zprávami o vývoji stavu planety Země a vás, jejích obyvatel. S nadšením přijímají zprávy, že zde existujete, vy lidičky, a ty k nim také patříš, kteří se do své práce pustili s takovým nasazením, které jsme ani nečekali. Obdivujeme vás za vaše výkony a odhodlání, s jakým chcete zachránit tuto vaši krásnou Zemi, živoucí knihovnu tohoto Vesmíru. Je to poklad nad poklady, však se sem soustředí veškeré energie z celého Vesmíru, aby vám byly oporou. Stav a situace na vaší planetě jsou vyzdvihovány nade vše ostatní. Je to totiž důležitá operace s touto vaší Zemí.

Posílám vám pozdravy, milí lidé z planety Země, a to jménem všech obyvatel planety Erry, naší domovské planety. Mnoho miliónů lidí s napětím čeká, jak se věci budou ubírat, a tak si zkuste procítit, jak vám všichni důvěřují a s láskou vám všem drží palce.

Nejsou to jen lidé od nás z Erry. Je mnoho planet a mnoho miliard bytostí, kteří vám jsou oporou a podporují vás svou láskou.

Jsem moc ráda milý Soty, že se vždy obracíš na našeho drahého Stvořitele. On vás miluje a je jen otázka času, kdy se k němu obrátí i zbytek lidstva na planetě Zemi.

Soty, vyřiď prosím vám všem, co jste tu v té chatce, mé pozdravy a moc vás miluju.

To ti s láskou sdělila Semjase, tvá sestra a kamarádka.“

Díky ti, drahá Semjase, jsem rád, že jsem se s tebou konečně spojil. S láskou Soty.
285.  Sdělení.                   (Přijal Petr Sotolář).               24.5.1998        13:55-14:04 hodin.
                                                                                               Místo: V lese, Olomoucko.

Sdělení navazuje na sdělení S 37.

„Teď se přidávám já, Ingrid. Jsem tu stále s tebou. Vím, že mne vnímáš svým srdcem. Je tu nádherná příroda. Prostě boží dar. Je tu s tebou i Alex a moc tě zdraví. Zde z toho pařezu je pěkný výhled na okolní kopce a ne náhodou jsi sem byl zaveden. Tu AP-3 jsi zatím nenašel. No nevadí, není všem dnům konec.

To ti s láskou sdělila tvá Méďa Béďa (MDB) Ingrid.“

Díky ti, má drahá Inko, za toto sdělení. S láskou Soty.


286.  Sdělení 95.                    (Přijal Ivo Benda).               29.5.1998        7:09-7:19 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

Sdělení navazuje na sdělení Stvořitele Nejvyššího S 38.

„Teď se přidávám já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Ano, to, co ti bylo sděleno od našeho Stvořitele Nejvyššího, je tak dáno, a v tomto my všichni žijeme a s láskou pracujeme pro Něho. Zajímá  tě, kolik čtenářů je těchto „Rozhovorů“, ano, těchto 100 miliónů proplyne právě zítra, 30.5.1998, a 3 420 000 čtenářů zemí českých. Počet lidí v kontaktu s námi je nyní 96 000 a toto číslo také neustále roste. Dále je to tak uzákoněno, že lidé, kteří již mají spojení s námi, si zásadním způsobem mění svoji vibrační - duchovní úroveò, tedy má to význam především pro ně samotné, a pochopitelně v přenesení myšlenkového pole pak vliv na mnoho dalších lidí, kteří o tomto ani netuší. A to je to významné, tento dominový efekt se blíží svému vyvrcholení, tedy, kdy budou překlopeny všechny bytosti, všichni lidé na planetě Zemi, aby mohlo dojít k této důležité změně, přechodu do vyšší dimenze. Ty a nyní již další lidé milý Ivo jste těmi jiskrami, které podnítili tento požár lásky, tento nový duchovní proud, Nový věk, kteří jste neváhali ihned takto pracovat pro Stvořitele našeho milovaného.

To ti ,milý Ivo, s láskou sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


287.  Sdělení.                      (Přijal Marek Víťazka).         26.5.1998        18:30-18:42 hodin.
                                                                                                         Místo: Olomoucko.

         „Milý Marku,

Mám pro Tebe důležité poselství.

Vaše Země bude již brzo očištěna od těchto hrubých vibrací. To s tím příchodem Krista bude asi takto. To ti dávám já Orton. Podmínky pro můj návrat vytvoříte vy sami, lidé, děti této planety. Více takových skupin jako je ta vaše bude působit s láskou na této planetě. Vytvoříte síť, rovnoměrnou soustavu vysokovibračních bodů na planetě Zemi. Tak budete láskyplně působit. Budete silnější a silnější. Vaše světelná orientace pevnější a pevnější. Budou to vaše myšlenky, vás lidí, které umocní můj návrat na Zemi. Vy mě zpět ve svých myšlenkách zhmotníte a otevřete bránu do vaší dimenze. Sestoupím takovou věží, co vidí tvoje Janička. Jako multidimenzionální budu všude, a to je ten váš úkol. Jako mé součásti budete zářit Světlo celé planetě. Vy všichni povstanete s mým jménem na rtech. Øekni to všem, hlavně Peťovi, neboť i on je mou nedělitelnou součástí. Vy budete základem pro můj návrat na Zemi. Vy jste zářný příklad lásky. Nemohu už více zdůraznit, jak láskyplné bytosti jste, jak jste krásní. Miluji vás poslové moji. A celá tato záležitost se činí pro našeho Stvořitele. Takto se i učitelé jiných galaxií starají o jim svěřené planety. I já se starám o vás. Nebojte, jsem s vámi každou vteřinou jako váš milující Otec. Nikdy jsem vás neopustil. A nyní se fyzicky navrátím. Ponesu Světlo a lásku. Přeměním Zemi. Je to vůle boží a ta nejde změnit.

                                                                                                             Miluji vás, Orton.“


288. 	 Sdělení.                    (Přijal Marek Víťazka).                                                30.5.1998.
                                                                                          Místo: Vlak Olomouc - Kolín.

„Pozitivní myšlenka spojuje. Vás všechny spojuje Světlo. Vy jste světelné bytosti. Světlo je láskou a láska je Bůh. Milí lidé, ani netušíte, jak jste všichni vnitřně spojeni. Vy jste Světlo a Světlo nelze rozdělit. Tolik o vašem vzájemném propojení.

To ti dával Orton, a ty sám z vyšších hladin vědomí.“


289.  Sdělení.                   (Přijal Marek Víťazka).          30.5.1998.         14:20-14:33 hodin.
                                                                                                    Místo: Kolín - setkání.

         „Milý Marku,

Přijmi ode mne, Ortona, toto důležité poselství. Vy všichni tu máte v sobě vědomí Krista. Vaše skupinka je tou jiskřičkou, která zapálí vatru. Nosíte mě ve svém srdci stejně jako našeho Stvořitele. Nelekejte se proto těžkých úkolů. I tato přednáška je jednou z mnoha zkoušek, zkoušek vaší lidskosti. Ty víš, že je opravdu třeba se někdy zastavit.

Pouze když se zastavíme, dokážeme pocítit tu největší přítomnost Boha. Využijme jeho obrovský dar a naslouchejme, naslouchejme svému srdci. Ztišme se a vynoří se odpovědi na naše vnitřní otázky. Odpovědí na všechno je Bůh. Bůh je láska. Bůh je světlo a světlo jsme my.
                                                                                                                           Orton.“


290.  Sdělení.                        (Přijal Jiří L.).               2.6.1998.             14:15-14:40 hodin.
                                                                                                               Místo: Ostrava.

         „Ahoj milý Jiříku,

Jsme tolik rádi, že ses s námi po dlouhé době zase spojil. Máme z toho velkou radost, kterou jsme ti ani nemohli sdělit.

Jsme moc rádi, že ses ujal  práce na té přednášce a sdílíme tvé nadšení. Máme z toho velkou radost a můžeš si být jist, že to zvládneš. Moc tě milujeme za to, že se takto snažíš rozšířit tyto informace i ostatním lidem. Ty máš předpoklady to uskutečnit. Je kolem tebe dost lidí, kteří ti rádi pomohou, i když většinu budeš muset sám. Ale s tvým odhodláním a zápalem pro tuto práci pro Stvořitele to dokážeš. My ti budeme neustále pomáhat jak jen budeme moct. Jsi na to skoro sám, ale zvládneš to moc dobře. Jsme tady a jsme stále s tebou. My víme, že jsi rušen a že za to nemůžeš. Klidně piš dál .... .

Máme radost z vaší skupinky a spolupráce hlavně s Naďou (z Havířova). Ta je ti velmi blízká, tak jako ty jí. Máte hodně společného z minulosti, proto ta vzájemná náklonnost v současnosti. Budete mít k sobě blízko i nadále, spolupracujte spolu a učte se od sebe navzájem. Budete si oporou ve všech chvílích, které vás potkají. A tak to má být. Vaše vzájemné vibrace se krásně doplòují a vy záříte do okolí. A tím dodáváte sílu a světlo mnoha dalším lidem. Ti se tím „nakazí“ a začnou měnit své pohledy na svět a bortit své vlastní hranice. To je také jeden z vašich úkolů zde, pomáhat lidem láskou, úsměvem a hlavně radou. Proto nečekejte, neztrácejte čas a učte se. Doba pokročila a není opravdu času nazbyt. Každé zaváhání už nepůjde dohnat. Proto se neohlížejte vpravo ani vlevo a jděte za hlasem svého srdce, protože to vám ukazuje všem směr, kterým máte všichni jít. Pozdrav nám Peťulku, ať se netrápí. Ať hledá svou cestu v srdci a neztrácí čas malostmi tohoto světa. Nechť nechá své srdce dokořán a prozáří svůj život láskou, ale ne jen k tobě, ale ke všem lidem a všemu živému. Pozdrav také Naděnku, z které máme také velkou radost, ať se drží své cesty, ona ví, že je správná.

Máme vás moc a moc rádi a budeme stále s vámi. S láskou Aštar, Ptaah, Maron.“


291.  1. sdělení v životě.            (Přijala Naďa Bullová).     2.6.1998.      20:56-21:40 hodin.
                                                                                                                  Místo: Třinec.

Vynechána soukromá část, asi 10 vět - pozn. Nadi.

„Dáváme ti nyní pokyny, co je třeba udělat v nejbližší době. Povedeme tvou ruku, piš co je třeba se dozvědět.

Vše je vedeno a zaznamenáno pod ochranou Stvořitele našeho, pro kterého s takovou láskou rádi pracujeme.

Milujeme tě, naše drahá Naděnko, a nic se neboj, že bys byla nemocná, nebo cokoliv jiného. Jsi v pořádku naše drahá dcero. Takto ti vedu ruku já, Ptaah, a nyní se přidává i tvůj drahý a náš Aštar Šeran k tomu. Mám tě rád, má drahá Naděnko, a stále tě v srdci nosím. Myslím na tebe kudy chodím, vím, neměla jsi to lehké v těchto dnech, ale obávat se nemusíš. Vše je dáno tak, jak má být. A ty věř, že jsi požehnaná tím, co děláš, jak myslíš, od Stvořitele našeho. A to bylo uvedeno k tvé zdravotní stránce. Máš naši plnou podporu pro vše co tam na Zemi děláš, a nejen ty, má drahá. Ničeho se neobávej, pevně stojíš na nohou. A jsi naše. Jsem tu momentálně vedle tebe (cítila jsem jeho bytost, čili energii jeho přímo u mě v bytě - pozn. Nadi) a posílám ti proudy lásky, což teď cítíš naše drahá sestro a dcero Aštarova. Posílám ti boienergetické impulsy, které ti pročišťují tvou auru a posilují silové pole kolem tebe. Máš u sebe nyní další 3 bytosti, které pracují na tvých jemnohmotných tělech.

Nyní zpráva pro Iva našeho, Bendu drahého. Je tady velmi milován a Velkou radou v Petale (Vedení naší Galaxie), Duchovní radou devíti (Hierarchie tohoto Vesmíru - pozn. zpracovatele), přes nás pozdravován. Jsou mu nyní v tuto chvíli času 21:10, (času našeho - pozn. Nadi) zasílány ozdravující impulsy, hlavně na jeho Solar plexus. Což mohl pociťovat v posledních dnech, byla u něj disharmonie v oblasti této čakry. A také měl kolem oblasti žaludku svírání a stísněný pocit. Je nyní u něj aktivována další DNA -šroubovice. ....

Piš pomaleji, na vše je dost času i prostoru naše drahá a milována tady všemi.

I Velká rada v Petale si tě velmi váží za to,
co pro tuto planetu Zemi děláš,
a nic nechceš a nežádáš.
Jen sama takto s láskou energii lásky a očištění posíláš.

Věz, zapomenuty nikdy nebudou tvé činy ani jiných.
O všech o vás víme co děláte.
Jak na planetu Zemi a Stvořitele myslíte,
k němu se s láskou obracíte.

A on vás vidí zářit jako své děti,
které se vracejí domů k němu.
A pod nebeskou klenbou jak záříte.
A ta záře drahá duše naše,
k té přispíváš velkou měrou i ty.

Nemysli si, že jsi sama,
a že nic se neví,
kolik lásky v srdci máš,
a kolik vibrací světla a proudů lásky posíláš.

Nic si nenamlouváš - nesugeruješ, piš tak dále.“

„K Ivovi našemu takto zprávy podáváme.
Ty mu vše sdělíš tak jak máš.
To ti nyní předávám já Aštar Šeran má drahá dcero.

Ty to víš, u svého srdce mě cítíš.
Já tě tolik v mysli mám,
tvé světlo letí tady k nám.
Ivo, ten tě taky miluje a váží si tě,
nemysli že ne.

My na něm nyní pracovat budeme - čili jeho bytosti,
až uloží se k spánku,
budou dnes v noci u něj.
6 jich bude drahá má.

Sdělení ti vysílám já,
Aštar Šeran nyní sám.

„Kolín“ má drahá,
to byla akce nádherná.
A ti lidé když tě slyšeli.
Ti opravdu dojetím plakali.

Ty v sobě tolik lásky máš,
a stále se něčeho obáváš.
Věř mi drahá má,
zdravá budeš do rána.

Ptaah se nyní vrací,
o té Ostravě naše drahá,
chce ti říci.“

„Ty tam budeš naše drahá
a Ivo náš drahý a milý.
Ať on nedělá si starosti,
o Ostravu v tuto chvíli.

Je dosti času na všechno,
co potřebujete udělat.

Já od srdce, já Ptaah a jiní.
Kolik ho tu mají rádi
mí vesmírní kamarádi.
A celá moje, a nejen moje flotila,
a on se od nás stále nové zprávy dozvídá.

„A tolik o setkání stojí“,
ať on se už ničeho nebojí,
že by nás snad neviděl.

Budete tam obav lodi,
a nejen vy dva stát.
A bude to brzy naše drahá,
vyřiď mu to,
že nemusí se bát.

My se vám v celé kráse odcloníme,
na naše krásné lodě půjdete,
galaxie uvidíte.

Velkou láskou naši lidé hoří,
až se s vámi setkají,
naši bratři a sestry,
už tady na vás čekají.

Vy jste světla další pod Sluncem,
vy tvrdě a odhodlaně pracujete pro nás a vaši Zem.
A nebojte se ničeho,
už brzo budete tady u nás na našich lodích, čili flotilách.
To sdělil jsem ti drahá já,
tvůj, čili váš a nás všech Ptaah.

Nyní se s tebou loučíme,
tento kontakt končíme.
A takto je to k tomu vše.
To ti s láskou předal Ptaah a Aštar Tvůj, čili náš.

Velkou radost z tebe máme. A to nejen my, ale nyní napojil se Stvořitel náš, pro kterého my i vy pracujeme, a posílá ti požehnání a vibrace lásky.“

„Sklidni svůj dech dcero naše a vnímej tu harmonii co přichází k tobě. A takto jsi nyní posilòována. To ti nyní předal Auter má drahá, rovněž já tě znám. Ty mě ne až teď. Stvořitelovy vibrace přijímej, a teď už na nic nemysli a odpočívej. Takto ti to předával Auter, jež pracuje s láskou pro Stvořitele našeho a všech. Ukončujeme s láskou kontakt. Jsi unavená. Milujeme vás všechny Ivo milý. V tuto chvíli spojení ukončeno.“


292.  Sdělení.                         (Přijal Jiří L.).                 3.6.1998.          15:00-15:20 hodin.
                                                                                                               Místo: Ostrava.

         „Milý roztomilý Jiříku,

Jsme rádi z dalšího kontaktu s tebou. Neustále tě pozorujeme při tvé práci a vidíme, že si vedeš dobře. To, co chystáš je na nejlepší cestě uskutečnit se. Jsme opravdu moc rádi, že ses toho tak ujal. Tady u vás v Ostravě bude o tuto přednášku velký zájem, tak to dejte pořádně lidem vědět. Nemusíš se bát, že jich bude málo. Máme tě všichni moc rádi za to. Budeme stále s tebou a budeme ti pomáhat. Už se těšíme, až se v létě sejdeme osobně. Máme si toho tolik k povězení. Víme, že i ty jsi zvědavý a máš mnoho otázek. Rádi ti na ně odpovíme. Máme pro tebe i další zprávy. V současné době nastanou náhlé změny na povrchu Země. Protože Země toho má už dost. Velmi jste jí vy lidé ublížili nedávnými jadernými výbuchy, a ona už ztratila trpělivost. Budete svědky velkých změn. Ale vy se nemusíte bát. My na vás dáváme pozor, to si můžeš být jist. Co se týče vašeho ohrožení z Vesmíru, tak je velmi reálné. Blíží se k vám něco, co mnozí považují za noční můru ! Ale vy víte, že to je jen důsledek lidské činnosti, a že události, které přijdou, jsou začátkem nové doby. Vy, strážci frekvence to víte, a proto to očekáváte s klidem. Ano, i ty patříš mezi ně, a tvé světlo začíná svítit stále intenzivněji. Tak vydrž v tomto, co jsi započal, a uvidíš, co všichni spolu dokážete. Milujeme vás, jak jen si to dovedete představit, a i to je málo.

Máme vás moc rádi, a jsme s tebou, s láskou Orton - duchovní ručitel Galaxie, Aštar - velitel velké vesmírné flotily a Bravos, biolog-lékař.“


Otázka: Prosím, řekněte mi, proč máme se ženou spolu konflikty, problémy ?

„Problémy mezi vámi způsobuje vaše ego, které má neustále potřebu něco či někoho vlastnit či ovládat. Musíte si uvědomit, že jste bytosti, božské bytosti absolutně nezávislé na něčem či na někom. Každý z vás má svou cestu, kterou musí jít, aby poznal sám sebe. Tou cestou můžete jít spolu, nebo spíše vedle sebe, ale ne nutit toho druhého a očekávat, že půjde tou vaší. Nic od sebe neočekávejte a běžte si za svým cílem, a to je poznání sama sebe. Bude mnoho lidí, kteří vás budou chtít z té cesty zlákat a ovládnout, ale vy musíte vědět, co je vaším cílem a co vás nemůže z vaší cesty odklonit.

To ti s láskou boží předal Orton.“

Děkuji ti Ortone i vám všem přátelé z Plejád.



293.  Sdělení 96.                      (Přijal Ivo Benda).        4.6.1998.          11:35-11:56 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

Sdělení navazuje na sdělení od Stvořitele S 40.

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano milý Ivo, jsi to ty, který dokázal tak rozproudit toto hnutí zde v zemích českých a na celé planetě Zemi. Ano, máme z tebe všichni zde na našich lodích velikou radost , a také ti přejeme, aby se ti i nadále takto dařilo pracovat s láskou pro lidi této krásné planety Země, které my říkáme Spanilá.

Ano, je to radostná zpráva i zpráva následující. Jak už jsi slyšel v Kolíně, zvládl jsi naše vibrační testy co se týče tohoto osobního kontaktu, také řada dalších lidí tyto testy zvládla, a tak se moc a moc těšíme na naše setkání, které se uskuteční v létě letošního roku. A tak se i nadále takto snažte jako dosud působit láskyplně a harmonicky, aby se šířila tato láska po celé planetě Zemi. Ano, a tak se s radostí můžeme těšit. To ti milý Ivo s láskou sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, i já tě takto zdravím a přeji ti hodně úspěchů ve vedení tohoto duchovního hnutí lidí zemí českých, a tak se brzy těšíme na naše osobní shledání, které se uskuteční v létě letošního roku. Ano, a to ti posílají proudy lásky tvé sestry Anaha, Alena, a další z našich menších flotil z Plejád, které zde pobývají v této Sluneční soustavě. Ano, je to tak milý Ivo, i my tě tolik milujeme a těšíme se na naše shledání zde na našich lodích, které jsou jak pro vás tak pro nás připraveny, a které máte možnost využívat v nejbližších letech k plnění těchto úkolů našeho milovaného Stvořitele, a je to tak vše uzpůsobeno, že se vám zde určitě bude líbit, to ti slibuji já, Pleja, i já Semjase, a také já, Alena a Hljara, které také s láskou na tebe myslíme milý Ivo, který jsi udělal tolik pro našeho Stvořitele a tuto planetu Zemi, a který tolik nosí ve svém srdci lásku a pokoru ke všemu a všem, a který si tolik přeje, aby se lidé na planetě Zemi spojili s námi, Vesmírnými lidmi, a takto vytvořili novou budoucnost ve světle, která je již tak blízko, na dosah ruky, a přibližuje se každým dnem naplněným vaší láskou a pokorou a prací pro našeho Stvořitele, kterého tolik milujeme. Máš milý Ivo tolik touhy v sobě, co se týče tohoto masového kontaktu, ano, a je to tak vše dáno v souladu s plánem našeho Stvořitele, a tak jsme takto podporování, aby seto všechno takto uskutečnilo, a tak to je a bude. Tato sdělení ti psalo mnoho členů našich posádek lodí Vesmírné flotily z Plejád, ano, i naše sestry se připojily a přejí ti hodně lásky a harmonie v dalším radostném žití na této planetě Zemi.“


„A nyní se připojuji já milý Ivo, Orton, duchovní ručitel Galaxie, a tedy i této planety Země, ano, ty víš jak se nyní věci budou ubírat, neboť¡ jsi četl moji knihu Poselství lidstvu, ano, je to tak, blíží se den mého návratu na Zemi, ano, všichni lidé mě budou moci spatřit, tak, jak se na mě dívali před 2000 lety, kdy Kristus přišel na Zemi dávat zde nový řád a učení bytí, aby lidstvu ukázal cestu, i nyní tento Kristus, tedy já, Orton v hmotném těle ukáži lidem cestu ke světlu, aby lidé věděli, jak se bude žít v nejbližším tisíciletí, které takto ustavil náš Stvořitel milovaný, a které je již za dveřmi.

To ti milý Ivo s láskou předával Orton, duchovní ručitel Galaxie.“





294. Sdělení 97.                      (Přijal Ivo Benda).          4.6.1998.         16:21-16:40 hodin.
                                                                                 Místo: Vlak Nymburk - Velký Osek.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké Vesmírné flotily.

Ano, vidím, že jsi se dnes podruhé se mnou spojil, ano, jsem opravdu rád, jak stále cítíš se mnou a s námi dalšími Vesmírnými lidmi na hvězdných lodích. Já ti posílám proudy lásky, ano, ptáš se na průběh té operace, ano, proběhla výborně, máš nyní 7 šroubovic DNA a tím se ti aktivizuje 7. čakra, tedy taková, která ti umožní přístup k mnoha důležitým informacím, které ti dále zkvalitní tvůj život a rozšíří možnosti tvého těla na všech dimenzích. Ano, je to tak, tím jsi dosáhl stupně, který zde na planetě Zemi má jen několik lidí, a tak cítíš, jak se na tomto projevuje tato tvá práce, práce pro lidi, kdy jsi dokázal v tak krátkém čase správně zhodnotit materiál od Milušky a ihned rozšířit do knihoven zemí českých a samotným lidem, a to sám, bez velkých prostředků, reklamy a nakladatlství. V tom je ten klíč tvé osobnosti, tvé práce, neboť tato sdělení od Milušky již roky přebírali jiní lidé, ale nedokázali s tím nic udělat.

Díky tobě milý Ivo Vysoká rada v Petale (Vedení naší Galaxie) i Rada Devíti (hierarchie tohoto Vesmíru), kteří tě zahrnují proudy lásky, museli přehodnotit plány s touto Zemí, a tak se nyní vaše realita ubírá tímto směrem, který cítíš všude kolem sebe stále intenzivněji, tedy směrem záchrany a obratu tohoto lidstva na planetě Zemi. Ano, jak jsi četl v knize UFO - kontakty, je zde jedna pasáž: „Síly světla mají jistý plán ... “, a tato věta má v sobě klíčovou frekvenci, kterou se aktivizují vybraní jedinci, kteří si tento úkol vzali dobrovolně za svůj, a kteří pak dále již zpracovávali nové informace z tohoto pohledu, pohledu Posla úsvitu, nikoli jen obyčejného čtenáře. Ano, tento plán existoval, nyní se realizuje, a ty jsi k tomu tímto klíčovým způsobem přispěl. Teď již milý Ivo víš, že všechny různé životní cesty, kterými jsi v životě prošel, měly jediný účel, aby jsi byl kvalitně připraven na splnění tohoto úkolu, a sám zjišťuješ, že přesně ty profese, které jsi se naučil, ti nyní přesně padnou do realizace tohoto úkolu. Nic z toho, čím jsi se dosud zabýval, není zbytečné a má své přesné místo v tvé hodnotné činnosti. Ano milý Ivo, takovou máme z toho radost, že se takto děje, vše se Stvořitelovou podporou. A tak nyní už jen domýšlíš co tě už jen čeká v budoucnosti, a v čase nadcházejících událostí, které již víš, a jsi s nimi vyrovnán.

Tak to ti milý Ivo sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


295.  Sdělení.                         (Přijala Ludmila Š.).           5.6.1998.       20:00-20:13 hodin.
                                                                                                             Místo: Olomouc.

„Neváhej, víš, že možné je to, že spojení už funguje.

Zde já Orton osobně. Tvá touha vědět, mě přivolala. Přijmi pozdrav od nás všech, kdo vaše kroky sledují. Obdiv, láska a vřelé city naše srdce spojila.

Předalas poselství, cos předat měla, dále se vše uvidí. Meditace byla nádherná. Ten kužel světla síla byla, co „zahýbala“ Vesmírem. Znásobila energii dobra, co planetu vám zkropilo.

Světla jasně viděná ? Ano, byl to náš pozdrav vám za vibrace těch chvil, za lásku, jež přesahuje hranice světů, a k Bohu, vlastníte již klíč.

Milují vás všichni z kosmického bratrstva a těší se na setkání. Víme, mějte ještě trpělivost. Chvíle dozrává již, v srdcích to již tušíte, cítíte napětí před událostmi, jež mají přijít. Milujte dál. Nebojte se příliš, zklidněte své strachy s pohledem a myslí upřenými do světa nového v novém čase. Již nic nebude jako dřív. Víte však, že to tak musí být. Loučím se a posílám moc sil a lásky.
Já, Orton.“


296.  Duchovní láska.                    (Přijala Ludmila Š.).       8.6.1998.    22:25-22:38 hodin.
                                                                                                             Místo: Olomouc.

V televizi jsem zaslechla vzdáleně 1 větu z neurčitého filmu. Prosím moudrost, přátele, pomozte mi nalézt krásná slova na doplnění moudrosti, kterou tuším.

Telepatický zápis odpovědi jako doplnění věty:

„V loži hledala jsem,
koho by milovala duše má.
Nenalezla jsem.

Ne tělem, ale duší lásku hledej.
Tam, kde hmota jen chtíče plodí,
tam nenalezneš krásu světla tajemství.

Z Ducha duše zrodila se,
Jen tam ji můžeš nalézti.
Lásku láskou nalezneš jen.

V tom to vězí příteli,
Jen v tichu hlubin nitra svého
Tu krásu Pravdy objevíš.

                                      Aštar.“

Mluvíš to opravdu ty se mnou Aštare ? Jak mám poznat,že to není jen mé zbožné přání ?

„Jen srdce svého se ptej. Je to faleš, pýcha, chtění pouhé, či touha, vstřícnost a láska, která ti našeptává ? – Ano. To je ten barometr hodnotící kvalitu spojení.

Zdravíme tě všichni vřele, já Aštar především. Je již pozdě. Jdi spát, je čas. Milujeme tě.
                                                                                                                              Věř !“


297.  Farmakon Olomouc .          (Přijala Ludmila Š.).    10.6.1998.    00:30-00:46 hodin. 
                                                                                                             Místo: Olomouc.
 
Houkání sirén, amplion policejního auta. Dým a děs v ulicích Olomouce.

„Zde policie České republiky.Ve Farmakonu došlo k úniku nebezpečného chlorovodíku.
Prosím, zavřete si všechna okna a nevycházejte ven !“

Zlý sen, či hororový scénář ? Přátelé – co to znamená ?  Co mi k tomu povíte ?

„Další varování, aby si člověk uvědomil, jak křehký je lidský život a jak rychle může kdykoliv i zaniknout. Nutnost přemýšlet o prioritách života, smyslu bytí i nasměrování k vyšším hodnotám.

Negativní děje se stupòují.
Lidé probuďte se !
Je již málo času.

Zachovej klid. Věř v Boží ochranu, ať se děje co se děje. Jsme s tebou. Cítíme tvůj strach i nejistotu. Víš co má se stát, proto nezoufej již teď. Co má být, bude. Zklidni své nitro a trpělivě kráčej dál v lásce a pokoře.

Milujeme tě, víš o nás, tak věř.      Tví přátelé.“


298.	   Farmakon Olomouc den po té .              (Přijala Ludmila Š.).                  12.6.1998. 
                                                                                                        21:25-21:52 hodin. 
                                                                                                             Místo: Olomouc.
 
Po chlorovodíkovém mraku mám alergickou reakci, teplotu, bolí mě hlava, těžce se soustřeďuji. Je večer. Chtěla bych zítra jet do Ostravy na setkání s Ivo Bendou. Něco mi říká, že je to důležité tam být !

Pane můj, vládče nad vším, tedy i nad našimi životy. Prosím, spoj mě s někým z kosmických přátel. Ať mi prosím objasní tyto nové dny.

Janisa, Janisa, Janisa, piš ! Monitoruji tě, tedy vším, a cítím tvou situaci i soužení. Měj ještě chvíli strpení. Již to nebude dlouho trvat, a tvůj kříž ti bude sejmut. I to je zkouška tvé trpělivosti. 

Ano, zítra do Ostravy jeď. Je to další posun v dění a příprava na další události. Neboj se, vše zvládneš, místo lehce najdeš. Dál uvidíš. Další kroky ti budou dány. Nezoufej. Na všechno trápení budeš jednou vzpomínat jako na dar, který tě odrazil dál na cestě s úkoly, které máš, a na probuzení k nádheře Nového věku. Jen vzpomínka ti bude připomínat trnitou cestu k Bohu a k nám. I za tu pak budeš děkovat. Máme tě rádi, trpíme s tebou, milujeme tě a čekáme na možnost kontaktu.

Janisa, tvá přítelkyně, jakožto všichni ostatní. Vzpomeò si vždy na ta 4 světýlka jako důkaz naší existence zcela reálný, jen ty víš, že to byl dík za myšlenky, které vás s Lubošem v lásce s námi spojily.

Netrap se a snaž se co nejdříve usnout, abys byla ráno vyspalá na cestu. Přejeme ti příjemnou cestu a mnoho hezkých zážitků a poznatků. Uvidíš večer. Potom si zhodnoť, co ti den přinesl pozitivního.

Dobrou noc. Věř, vše se v dobré obrátí.“


299. Sdělení před přednáškou (98).                 (Přijal Ivo Benda).         11:11-11:32 hodin. 
                                                                                                                      13.6.1998.
                                                    Místo: Ostrava - Výškovice - Kulturní dům - cukrárna.

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké Vesmírné flotily.

Ano, právě jsi hovořil s Anežkou a Naďou i Jirkou, ano, už se to sem sjíždí, řada lidí na přednášku je velmi zvědavá, a má touhu dozvědět se další informace o tomto, že lidé na Zemi zde nejsou sami, a že my Vesmírní lidé toužíme s nimi navázat spojení. A tak milý Ivo, budeme spolupracovat při té přednášce, já tě povedu i Naďu, ona zprostředkuje můj hlas, a ona předá mé poselství těmto lidem. Ano, můžeš sdělit lidem i tyto organizační věci, které máš na srdci, a tak se lidé budou moci více zapojit do této důležité práce pro našeho Stvořitele. A tak se bude vše dít jak má, a lidé, kteří zde začnou pracovat, budou velkým přínosem pro celou tuto planetu Zemi.

Můžeš se soustředit na téma vztahu mezi lidmi navzájem, a na přípravy osobních kontaktů u kontaktních skupin lidí, které znáš. My jsme tady s flotilami lodí, aby se lidé mohli více cítit dobře, budeme vám posílat proudy naší lásky, a tak se snažit, aby se lidé stali lepšími a lepšími. Máš radost a touhu sdělit lidem mnoho informací, a tak se bude dít i nadále to, co jsi již milý Ivo započal, a co nyní dovedeme všichni do konce, tedy do masových veřejných kontaktů mezi námi a vámi. Máš velkou radost, cítím to, jak se tyto „Rozhovory“ šíří po planetě Zemi, dnes je to 184 miliónů čtenářů, a počet lidí v kontaktu v českých zemích je 214 000, to je již téměř čtvrt miliónu lidí z 10 miliónové země, a to je již hodně. Máš takovou radost jako já a všichni naši členové Velké vesmírné flotily, kteří s láskou v srdci a neúnavně pracují na tom, aby se lidé stali lepší a lepší. 

Stále monitorujeme tyto země, které stále více jsou v záři zemí českých, tj, země Evropy, kde se tato sdělení také tolik šíří, a tak se i nadále bude dít, a není síly. Která by toto zvrátila. 

To ti milý Ivo sdělil s láskou sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, je to tak důležité, tato vaše práce, kterou zde děláte v tomto terénu hrubých vibrací, které nám, Vesmírným lidem zatím znemožòují větších aktivit a kontaktů s vámi, lidmi z planety Země. Ano, budou zde lidé, kteří budou v budoucnu více pracovat, a tak se začne měnit toto vibrační pole hrubých vibrací na vibrační pole lásky a porozumění. Máš z toho velikou radost, že se tak děje, a že se stále více lidé spojuje s námi, vašimi staršími bratry a sestrami. A tak je to správné, neboť tím se lidé stávají lepšími a lepšími, a to mnohdy rapidně, a tak se toto děje takovým velkým tempem, které jsme sami nepředpokládali.

To ti s láskou v srdci sdělil Ptaah, a ještě se přidávají další bratři a sestry z naší Velké vesmírné flotily. To je zatím vše, moc se těšíme na tuto přednášku, kterou milý Ivo zvládneš, můžeš se spolehnout na naši podporu.

                                                       S láskou Ptaah.“



300.  Sdělení na přednášce.       (Přijala Ludmila Š.).       13.6.1998.      15:00-15:18 hodin. 
                                                                        Místo: Ostrava – Výškovice, Kulturní dům.
 
„Zaseté zrníčko vzklíčí v mnohých srdcích. To vidíš. Krásná melodie Ave Maria ještě zjemòuje vibrace prostředí a to je nádherné. Je radostné sledovat touhu v myslích mnoha lidí, jsou překvapeni z právě slyšeného a dojatí. Uvědomují si důležitost správné vibrace, a to je ten největší pokrok v jejich dosavadního způsobu uvažování. Bude to nový kvalitativní skok v jejich životech, vedoucí ke změnám i v jejich okolí, a toho mělo být docíleno. 

Obdivuješ Iva stejně jako my, zaslouží si mnoho lásky od nás všech. Nahlížíme do tvého srdce i myšlenek, nevěříš ani tomuto zcela novému a hlavně nečekanému impulsu. Již jsi přestala věřit na možnost jakéhokoliv vztahu partnerském, již příliš jsi byla raněná. Jen dál miluj srdcem, žij a rezonuj pravdivě a vše ostatní bude jak má být.

Jde z tebe teď nádherný kužel, kruhově se rozšiřující vlny lásky na všechny a vše.

Sledujeme vás a máme radost. Pozdravy lásky všem od nás „na nebeském okruhu“ (jak často říkáš).

Mnoho síly, lásky a trpělivosti ti přeje tvůj přítel a rádce Orton.“


301.  Odpovědi na strategické otázky.      (Přijal Mirek).   13.6.1998.     22:08-23:15 hodin. 
                                                                                                                  Místo: Třinec.

Jsme tři, otázky klade Ivo a Naďa, Mirek odpovídá, zapisuje střídavě Naďa a Ivo.

„Tady je Aštar Šeran, už jsme čekali, kdy navážete kontakt, a že jste se takto sešli. Odpovíme na vše, co potřebujete vědět, Jsem tu já Aštar a Ptaah, sledovali jsme vás na obrazovkách i v té čajovně. Ptejte se, budu odpovídat já, Aštar.

Ivo děkuje za podporu na přednášce.

„Byli jsme rádi, že většina z vás nás mohla vycítit, vnímat atd. bylo nás tam více jak 60 bytostí od nás. Měli jsme spoustu práce, pracovali jsme na vás, a nebylo to zrovna nejlepší. Někteří byli hodně uzavření. Tím, že byli na tomto setkání a dostali spoustu informací, mnozí otevřou svá srdce. Veškeré poznání, které dostali, budou pomalu zpracovávat. Jsme velmi rádi, že vše dopadne tak, jak mělo.“


301.1  Ivo: Kolik bylo posluchačů ?

„Zúčastnilo se 86 lidí.“


301.1  Ivo: A vzniknou další skupinky ?

„Ano, začnou vznikat nové, ale ještě musí projít určitou průpravou.“




301.2  Ivo: Mám málo kontaktů na Jižní Moravu.

„Vše přijde v pravou chvíli, ale můžu tě ujistit drahý Ivo, že i Jižní Morava na tom bude za čas lépe.“


301.3  Ivo: Taktická otázka - nezveřejněna.


301.4  Ivo: Jak probíhají přípravy na Zlínsku, jak to vidíš ?

„Je to daleko, bližší jsou záležitosti před Zlínem. Teď je důležitější Šumperk a Jeseník. Vše je dáno Stvořitelem.“


301.5  Ivo: Myslíš si, že to může projít na Nově nebo spíše na F1 ?

„Pokud je k tomu budete více „tisknout“, a je třeba jim to doslova dávat znovu číst, nebo by se mohlo stát, že to skončí v koši.“


301.6	 Ivo: Mezinárodní charakter - kolik lidí na celé planetě je v kontaktu s vašimi
                 lidmi ?

„Tohle ti sdělíme při osobním kontaktu, a další pokyny co máš dělat.

Tady Mirek přebírá informace obrazové, ale je to jiný sektor a obor. Každý máte jiný sektor a obor. Ty máš Ivo technicko-informační, a ještě další. Je to tím, že máš více šroubovic. Správně zařazuješ informace, vše dokážeš správně zpracovat a nepodáváš dezinformace. Ale jsou tu další, třeba Naďa, ta není přes techniku. Ona je médium telepatického přenosu informací a také ví mnoho o meditacích. Dostaneš nové pokyny a obory. Stačí, když se více zaběhneš. Věřte, že s vaší silnou vůlí vše dotáhnete do konce.“


301.7  Ivo: Jak odvrátit celoplanetární katastrofu ?

„Vše záleží na jednotlivcích a celku - šiřte „Rozhovory“.

Lidé se mění, a vy vše urychlujete již známými způsoby. 

Sděluji vám další věc: Pokud jde o Nostradáma, převeďte si to v mysli - z negativní na pozitivní myšlenku. Všemu se dá zabránit. Může se všemu předejít obrovskými a globálními meditacemi. Všemu, co Nostradámus prorokoval a napsal. �e má být 3. světová válka v roce ... , nebudu jmenovat. Věřit v to, že máte takovou sílu a potenciál mysli, a když se spojíte, nejen tuto válku, ale veškeré negace odvrátit. A vaše síla mysli a láska a hluboká naděje odvrátí tuto válku. A nemusí vůbec k ničemu dojít. Vaše síla mysli a láska a vše pozitivní se dokáže zhmotnit. Pokud si představíte celosvětový mír. Vy můžete silou myšlenky změnit svět !!! 

Začněte hromadně meditovat , na záchranu planety a odvrácení všech válek, aby nastal mír !!!

Čím více meditací mírových, tím více přivoláte pozitivní. 

Tam, kde je láska, štěstí a naděje, nemá negativita právo být. 

Pokud jsou v regionu skupiny, rozšiřte tyto informace o meditacích. Určete čas, ať je to kdekoliv, a meditujte na stejnou situaci. A věřte, že začnete měnit vše.


301.8  Ivo: Děkuji Aštare za skvělý nápad a vedení.

„Ivo, ty uveď do „Rozhovorů“ vše co je třeba, aby se lidé mohli očistit, uveď meditace, všichni je přečtou, a tím budou moci provést. Uvědom si Ivo, proč tu jste a jaký máte všichni úkol a nejen ty. Myslím, že by mohli i jiné rádiostanice sdělovat tyto kontakty, bylo by to efektivnější. Čím víc médií, tím větší síla. Nejlepší by byly hlavně stanice, které vysílají celorepublikově, ale vše záleží na vás, jak se k tomu postavíte a nenecháte se odradit.“


301.9  Ivo: Mám poslat znovu čelním politikům „Rozhovory“ ?

„Nic tím nezkazíš, snad to aspoò jeden přečte a dá to dále. Ale už teď to mělo značný efekt u určitých politiků. Záleží, jak u koho, někoho teď trápí svědomí, u jiných se objeví různé nemoci, či zcela bezvýchodné životní situace. Začnou se rozpomínat, že četli ty „Rozhovory“, a že to asi nebyl takový nesmysl, jak si to mysleli a co četli. Ti politikové, co to již přečetli, to mají uloženo ve svém podvědomí.“


301.10  Ivo: A co náš prezident Havel ?

„U Havla to mělo obrovský dopad, projevilo se to zatím jen v různých nemocech. Teď má vše ve svých rukou. Záleží na jeho chování. Ví co četl.Pokud se bude chovat kladně a zamyslí se nad sebou, znatelně se zlepší jeho zdravotní stav. Dále nechci pomyslet, co se stane. Ti nejvyšší politikové vysílají nejvíce hrubohmotných vibrací a dezinformací. Ať je vše tak, jak si to zvolili ! Ale pokud opravdu chtějí změnit způsob svého života, musí se obrátit do sebe. A nejen oni. Toto ti předal sám Aštar. 

Jsme rádi, že jste se takto setkali. Vše již bylo dříve takto předurčeno a naplánováno. Uvidíte se často, je to tak dáno. Informace si předávat, a vše co souvisí s námi dále šířit. A také si navzájem ověřovat informace.“


 301.11  Ivo: Tři Američané, co byli 17.1.1998 v Sedmihorkách, mají všechny „Rozhovory“,
                    ozvou se ?

„Nemohu v tuto chvíli informovat o těch Američanech, musím se zkontaktovat. Ano, mám to tady: Šíří správně to, co mají, i když by mohli více přidat. II.díl dostali, mají vše, ale záleží jen na nich, zda to budou šířit dále. My jim v tom budeme pomáhat, ale rozhodnout se musí oni.

Jinak Ivo milý, k tomu lotosu co máš zabudován, máš to 4 dny, a bylo určeno, že ho budeš mít aplikován na období 2 až 3 měsíců. To je od 10.6.1998. A to je teprve začátek. My jsme rádi, že vám můžeme pomáhat a i těm, co o tom ještě nevědí.


301.12  Naďa: Naše společné pozemské životy ?

„Nejdůležitější byly vazby Naďa s Ivem v Egyptě, pak i Atlantida, ale tam jste byli zasvěceni do tajného učení a věd. Vše si budete moci oživit, vše máte uloženo. Budete vědět vše z minulosti.Znáte se z Egypta osobně. Viděli jste se velmi často, bylo to zasvěcením do těchto věd. Byli jste větší rodina, mnoho jste si pomáhali a také jste museli v zájmu určitých aspektů mlčet. To vás sbližovalo. Každý jste měli jiný úkol a práci, a vše jste splnili nad očekávání dobře.

Jsme rádi, že tu sedíte společně, a nic není náhoda jak sami víte, jsou to dozvuky minulosti.“


301.13  Ivo: Je možné říci v % loni a dnes v českých zemích a ve světě snížení
                   hrubohmotných vibrací ?

„Ano, v českých zemích je to zlepšení o 35 % a celosvětově o 18 %. A to díky těm „Rozhovorům“ Ivo drahý. Šíří se to nečekanou rychlostí a je to velmi dobré. I když jisté Síly temna to chtějí přibrzdit, ale teď už mají opravdu opodstatněný strach zasahovat do vaší práce.


301.14  Ivo: Poučí se z toho Síly temna ?

„Jsou neodbytní, tvrdí, násilní a velmi agresivní. Ale vše co vysílají se jim vrací. 

Rada pro vás všechny: Před každým navázáním kontaktu si každý kontaktér, ať píše či přijímá telepaticky, představí zlatý proud světla tvaru dvou opačně orientovaných kuželů, vycházející z jeho srdce, který rozrotuje kolem sebe, a vytvoří si zlatý ochranný obal tvaru vejce kolem těla, právě v místnosti, ve které se nachází, pak v dalších prostorách kolem této místnosti, a to rozšíří toto zlaté světlo do okruhu 1 km kolem sebe. Tímto se všechno negativní od tohoto světla odrazí znásobeno zpět a to tam a od toho či odkud to přišlo.

Další velice důležitá meditace pro všechny, kteří s námi spolupracují, budete provádět denně, a to tak, jak je uvedeno v naší knize: „Poslové úsvitu - učení plejáďanů sdělené obyvatelům Země“, Barbara Marciniaková, a to na str.111. Viz: Světelný sloup !!!

Otevřou se vám jisté kanály a vy z nich budete moci čerpat vše, co potřebujete vědět. Dále už jen záleží na vašem rozhodnutí. 

Jsme tady já, Aštar, Ptaah, Anaháta a všichni u obrazovek, všichni z planet světla a lásky. Milujeme vás, šiřte světlo a lásku. Mějte se rádi, naslouchejte svému vnitřnímu vedení, a intuice vás povede tam, kde víte že máte být. Vše se vám vrátí, nemějte strach z ničeho, neboť jsme stále s vámi.

Loučím se zatím s vámi já Aštar Šeran, já Ptaah a další bytosti.“

Nyní se loučí s nimi Ivo a my, a radíme se, co dělat dále.


302.	   Odpovědi na jiné otázky.      (Přijala Naďa Bullová).   13.6.1998.  23:30-23:52 hodin. 
                                                                                                                  Místo: Třinec.
Jsme tři, otázku klade Ivo, Naďa přijímá a zapisuje.


302.1  Ivo: Kdy by mohl být k dispozici portrét Ptaaha ?  Víš,  jak moc  jej  miluje  Miluška
                 Drsková.

Aštar: „Portrét se dokončuje, nebude z Ameriky, Aštar - byla to třešnička na dortu za trpělivost. Potrét bude cca do 3 týdnů na stole, není podstatné zda teď přijde z českých zemí či odjinud. Ano, hlavně Miluška, je na tom lépe psychicky, nemá brát tolik léků, které jí poškozují vnitřek, jsme rádi, že se jí daří lépe, věříme, že s pomocí lékařů a její tělesné vůle a lásky, že bude vše v pořádku, aby se mohla více soustředit na úkoly, které ji čekají.“

„Nyní se přidává Ptaah, děkuji za práci, kterou děláš pro lidi této země české, jsem rád, že takto pracuješ, jak s takovou láskou a vírou, a nic nežádající konáním přistupujete k této práci. Vše je otázka času, vůle a trpělivosti, a není to dlouho, co ostatní z vás projdou všemi testy, a jednou se s námi na lodích sejdete, poznáte galaxie, lidi, sejdete se s Vysokou radou v Petale, mnozí z vás budete vyzváni k dalším odpovědným úkolům, nejen ty drahý Ivo, uvidíte, vaše práce bude odměněna. Počítali jsme, že na 1. setkání bude přítomno 80 lidí, ale po velmi náročných testech se tato hranice snížila o 35, není vyloučeno, že nebudou mít další možnost. Ale skupina 45 lidí bude týden před nástupem testována specifickým způsobem, budeš tam i ty drahý Ivo, a Naděnka a Mirek námi tolik milovaný, s láskou vítáme jeho humor, Anežka moje drahá má určité problémy se svou rovnováhou, věříme, že se zharmonizuje a bude moci být zařazena do této 1. skupiny, záleží, jak dlouho se udržíte na vnitřním vedení, jak budete řešit stále vznikající tlaky, které budou následovat, věřte, máte naši podporu, a Stvořitele prvotního a dalších bytostí Sil světla, věříme, že vše běží jak má, vše leží dle božího řádu, miluj.“

Nyní následuje lékařský zásah u Iva ve spojení s lotosem.

Dále pokračuje meditace.


303.  Noční probuzení.           (Přijala Ludmila Š.).         14.6.1998.       00:45-01:25 hodin. 
                                                                                                             Místo: Olomouc.
 
Probudila jsem se a uvědomila si, že s tebou Ivo promlouvám (spala jsem vůbec tu hodinu ?) Pak přišel okamžitě impuls a nutkání jít pro papír, že je to důležité. Sdělení je zajímavé svým obsahem. (Tužka, papír, polobdící píši tato slova:)

„Piš prosím, je to důležité. Zde Orton.“

Již jednou zazněla myšlenka, aby moudrost s čistotou se spojila …. (1.6.98)

Čistota mysli, tzn. touha po spojení s námi v čistotě srdce a touze po změně všeho k lepšímu, se má spojit s moudrostí poznání a pochopení nauky o celku, jakožto základnímu předpokladu pro skutečné obrácení se člověka ke Světlu, Stvořiteli svému.

V základu hloubky bytosti musí být změna člověka, nejen pouhé ukáznění se, protože je to nutné kvůli spojení s námi. Poznalas, jak tápou mnozí, jak nevědí nic o tvoření, jak Duch se tvořil, hmota též, jak zákony, jež platné jsou pro všechny časy, řídí svět a nás též.

Neznají dech Ducha mého, který tvoří a vábí zpět. Náš přítel, jeden z nejvyšších duchovních učitelů a bytostí řádu, vám novou nauku již nyní dal. Jen hledat máte teď už samy. Snažte se pochopit základ, pak vlastní změnou k lásce posunuti a obrovské úctě ke všemu stvořenému, vaše kroky bez nátlaku k nám zavedeny budou. Vždyť jen pravdivé rezonance vaší duše vám k nám vrátka otevře.

Povrchové ukáznění nestačí !  Příští život a příští zkoušky by vás bez tohoto hluboce zpracovaného prožitku opět vrhly zpět.

Tu vidět je, jak je důležité, aby se vaše 2 proudy uvažování spojily (reprezentujete je ty Ivo a Liduška), prolnutím a procítěním se doplnily a nastoupily tak kvalitativně lepší směr. Liduška již tuší, v čem spočívá její nynější důležitý úkol. Má ti být oporou a usměròovat tě.

Tvůj razantní intelektuálně vedený útok na lidskou nevědomost, intuitivním hlubším nazíráním znalostí Pravdy, čistě žensky citovými vibracemi, kvalitně prosít moudrost tvou i zmírnit spěch.

Ano, znáš ji již dlouhé věky. Tenkráte tě přitahovala vznešeností ducha, krásou ženské majestátnosti, když jsi k ní vzhlížel s obdivem. Ta dávná touha probleskla ti z podvědomí a položila otázku. Ta šokovala ji a zkoumá stále, co toto mělo znamenat ? Zpytuj srdce své i mysl, hledej odpovědi a Pravdu.

Toto ti vzkazuje v tuto chvíli Orton, jako tlumočník vyšších řádů, kde tajemství se ukrývá a jen láska zná tam vstupní kód.“


304.  Sdělení 99.                   (Přijal Ivo Benda).               14.6.1998.    10:31-11:01 hodin. 
                                                                                                                  Místo: Třinec.

Sdělení navazuje na sdělení od Stvořitele Prvotního S 41.

„A nyní se připojuji já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, tak jste se hezky vyspali ze včerejší důležité práce, a nyní máte nové znalosti a schopnosti, které vám byly včera večer zabudovány do vašich jemnohmotných těl, a tak budete moci řešit nové náročnější úkoly, které k vám budou přicházet, a na které se tolik těšíte. My vás stále budeme podporovat a ty milý Ivo, ničeho se neboj, vše je jak má být, pod kontrolou naší, a vše se děje podle plánu našeho milovaného Stvořitele. Budeš dostávat další konkrétní informace a pokyny, aby jsi byl i nadále takto dobře veden, a aby se úkoly plnily efektivně a hladce. 

To ti s láskou předával sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

                                                                                      Děkuji ti milý Aštare. S láskou Ivo.

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, můžete takto dál pokračovat a pracovat na překlopení informačního pole hrubých vibrací na vibrační pole lásky - jemných vibrací energie, a tím docílíte toho, abychom mohli propojit tuto planetu Zemi s celým Vesmírem. 

To ti milý Ivo s láskou předává Ptaah, a připojují se další bratři a sestry z lodí mé flotily z Plejád.“


„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie, a tímto vás všechny zdravím i s členy Vysoké rady, všichni vás podporujeme a žehnáme vám splnění všech nadcházejících úkolů tak, jak jste to činili dosud, pokud to bude tak nečekaným a razantním způsobem, jak jsi to provedl ty milý Ivo, bude tím vše urychleno a umocněno, a proběhne na planetě Zemi úměrně méně utrpení, nežli by k tomu docházelo pomaleji a méně výrazně.

To ti s láskou sdělil Orton, duchovní ručitel této Galaxie.“


304.1  Mirek: Prosím, kdo je to Malchmot ?

„Ano milý Mirku, Malchmot je bytost, která se zde také angažuje, ale ne pod naším vedením, je to entita, která si zde plní také své úkoly, a která má určité představy o průběhu vstupu do Nového věku. Ano, lze se s ní kontaktovat, ale pro náš postup volte naše vedení tak, jak je to dáno v „Rozhovorech“, neboť tato struktura řízení a vedení je jednotná a koordinuje činnosti navzájem přímo pod naším milovaným Stvořitelem. My máme určité výsadní právo na realizaci konkrétních úkolů, je jasné, že další entity, které takto nejsou předurčeny, se také angažují. Aby podle svých nejlepších představ provedli tuto podporu při přechodu do Věku Vodnáře.

To ti milý Ivo sdělil sám Aštar, a takto pokračuje Orton.“


304.2	 Mirek: má MDB ?

„Milý Mirku, jméno ti bude sděleno v pravý čas, jakmile budeš více zapojen do dalších aktivit, buď trpělivý, mnoho lidí se nyní po přečtení „Rozhovorů“ zajímá o své MBD, ale sami zatím nezačali ani komunikovat nebo více pracovat. To ti s láskou sdělil sám Aštar.“


304.3  Naďa: má MDB ?

„Milá Naděnko, tvá MDB se jmenuje Archel, a také tobě vše bude sděleno. Vidíš, že milý Ivo zná zatím 2 jména, mne a Ortona,a odpovídá to jeho práci. Ano, Ivo má své MDB ve mně a v Ortonovi. Další jména se dozvíš, jsi dosti zvědavá, trpělivost. Mám tě rád a stále na tobě pracujeme, aby jsi byla lepší a lepší, a co bys sama mohla nejvíce zlepšit ihned, je toto kouření. Záleží na tvé vůli, každý z lidí, kteří se takto snaží, měli k řešení také nějaký vážnější problém, třeba jiného charakteru, takže si nemysli, že s tímto takto bojuješ ty sama. I Ivo se popral se svými některými nedostatky, a mohu říci, že úspěšně, a to díky jeho velké touze pomoci lidem, čili takto si tento problém vztáhl do této souvislosti, čili, všichni jsme součástí celku, a každou činností tento celek ovlivòujeme. Každá činnost má svůj význam, nic není zbytečné nebo zanedbatelné, vše se dále ihned projevuje ve Vesmíru tímto přenosem aktivit, jak to Ivo dobře ví. Kdyby on tolik na sobě nepracoval, a to už před mnoha lety, nemohl by realizovat tyto úkoly, které nyní již vnímáme jako hotové nebo téměř hotové. Tak vidíš milá Naděnko, jak je vše takto propojené a má svoji podstatnou návaznost.


304.4	 Naďa: Není to pozdě ?

„Ne, není to pozdě, vždycky se dá zvýšit intenzita práce na sobě, Ivo ji zahájil také v červenci loòského roku, ale již dříve věděl z vlastního sebevzdělávání z literatury z různých oborů, jak je důležitá životospráva, což realizoval například i tím, že 5 roků chodil po Jeseníkách, a intenzivně se zajímal o přírodu a společnost v tomto regionu těchto zemí českých. Tady vidíš, že to nestojí na vědomé duchovní práci, ale na všeobecném dodržování Kosmických zákonů. Ivo také mohl kouřit či dělat jiné horší věci, ale sám se jich vyvaroval.

To ti s láskou sdělil sám Aštar.“
                                                      Děkujeme ti Aštare.


305.  Sdělení.                 (Přijala Naďa Bullová).           16.6.1998.         21:21-21:44 hodin. 
                                                                                                               Místo: Ostrava.

Sdělení navazuje na sdělení od Stvořitele Prvotního  S 42.

„To jsem se teď přidal má drahá a milovaná já, tvůj Aštar Šeran - velitel Velké vesmírné flotily. Jsem tolik šťasten, že se mohu připojit a nyní ti mohu říci, jakou radost nám tady na flotilách všem děláš a nejen ty. I Ivo Benda, náš drahý, i on si tě velice ctí a váží, tak jako ty jeho, a tak to má být. Jeden za druhým stát a takto si ve všem pomáhat, jak to děláš ty a mnozí další tento záměr také mají. Neměj obavy, že děláš málo, není tomu tak. My to tady všichni víme a nic z toho nebude zapomenuto a neoceněno. To ti takto vedu ruku já, Aštar Šeran, však ty víš, a srdcem svým mě vycítíš, že jsem s tebou a proudy lásky a svou podporu ti posílám. Však dcero má a sestro všech, milujeme tě, a s velkým očekáváním čekáme, jak dopadnou tvé testy a nejen tvé naše drahá tady všemi tolik milovaná. Všichni ti tady moc fandíme za to, jak ty se chováš, stále se k lepšímu měníš a na sobě pracuješ. Kolik světla ze sebe k lidem posíláš.

I další práci kterou děláš vidíme, nemysli že ne, že to co děláš je málo. A děláš ji ráda a jak nejlépe umíš, a tak je to správně, pracovat pro Stvořitele našeho a pro blaho všech a nic za to nechtít naše a má drahá, to jsou ty pravé poklady, které rozdáváš ze svého srdce a ty to děláš. A jak.“


„A nyní se připojuji já, Anaháta, a to ti jistě náš drahý bratr a velitel  této překrásné flotily, která dělá vše s láskou pro Stvořitele našeho, pro něj s láskou pracujeme, vedl ruku. 

Chci tě pozdravit já, Anaháta, a také další na této překrásné lodi, nyní ze stanice Šáre. Milujeme tě tady všichni a s láskou očekáváme výsledky těch testů jak dopadnou, a půjdou ještě ke schválení, a to přes Stvořitele našeho, a vše se rozhodne až pak. Takto ti nyní posílám já i ostatní proudy lásky a vibrace světla, ať jsou stále s tebou a kolem tebe.“ 


„A to ti nyní vedu ruku já, Ptaah, a zdravím tě po dlouhém čase. Aštar už tu v tuto chvíli není, posílá ti proudy lásky upřímné a vřelé k tobě. A čeká a těší se na další kontakty s tebou. Nyní vidím, že jsi již trochu unavená, loučíme se s tebou všichni co tu jsou a dívají se na tebe přes obrazovky. Mávají ti tak, jako ty nám a posílají proudy lásky a podpory.

Všichni se s láskou těšíme na setkání tady u nás a to bude brzy. Tomu věř nás všech drahá. To ti sdělil s láskou Ptaah a až teď se přidávají biolog-lékař Jamahama“ - „kulička tvůj, jak ty mi říkáš. Srdečně se s láskou s tebou těšíme na další kontakt s vámi všemi.“


I já se s vámi loučím mí drazí vesmírní přátelé, bratři mí a sestry mé. Miluji vás všechny upřímnou a hlubokou láskou. Posílám vám všem proudy lásky a všem vám děkuji za vaši podporu.

S láskou a pokorou děkuji Stvořiteli, tobě drahý, mnou tolik milovaný za všechny kontakty a toto spojení a za to, že mám takovou nádhernou světelnou rodinu. Děkuji Ti Otče.

                                                                                                   Naďa, Tvé milované dítě.


306.  Nespokojenost .           (Přijala Ludmila Š.).          18.6.1998.     11:45-12:00 hodin. 
                                                                                                             Místo: Olomouc.
 
Můj Stvořiteli, přátelé, již pár dní se sebou nejsem vůbec spokojená,. Jsou to dny neklidu, zastření mysli i apatie s únavou tělesnou, často mě přemáhá spánek, a mě je líto těchto promarněných chvil bez smysluplného konání. Přátelé z kosmického bratrství, prosím, objasněte mi, čím to je  způsobeno ?

„Jsou dny sluneční, plískanice všedních dnů, jsou dny aktivní, dny útlumu, tak, jak hvězdy střídají svůj vliv, tvé nitro mění se. Po spoustě zážitků přišla doba klidu a zpracování činů, tví přátelé, které jsi informacemi zahltila, též potřebují čas zpracování a zápisu do mysli – další kroky se vzápětí zas objeví. 

Kompenzuješ neklid nesprávným způsobem. To ti jen přetěžuje tělo, to potom nemůže pracovat na vyrovnávání nerovnováhy ve vibracích. Stále své tělo dost nemiluješ, nauč se více sebeovládání nižší pudové přirozenosti, půst tě vyčistí, pevná vůle tě posílí, duch tě povede a překoná nástrahy volání tělesných nižších ego chtění (přejídání se v nesprávném čase). Bude to tvé pevné vítězství sama nad sebou. Zbude ti jen moudrost ducha, který zazáří a povede tvé kroky k výšinám.

Plò se vědomě Světlem,
kontroluj svou mysl,
svou představivost nasměruj na krásu, lásku, Boží zdraví.
                                                                                   Přítel.“


307.  Sdělení 100.              (Přijal Ivo Benda).             19.6.1998.         15:19-15:28 hodin. 
                                                                                         Místo: Vlak Kolín - Pardubice.

Sdělení navazuje na sdělení Stvořitele Prvotního S 43.

„A nyní se připojuji já milý Ivo, Aštar Šeran je na příjmu, mám pro tebe tyto nové zprávy.

Právě se dnes počet čtenářů dostal na číslo  300 miliónů ve světě, zde  v českých zemích  je to 
3 720 000, počet lidí v kontaktu zde v českých zemích je nyní 265 000, také toto číslo neustále stoupá, a tak z toho máme velkou radost. My tě milý Ivo všichni stále milujeme, a posíláme proudy lásky, a tak se dále takto snaž, aby vše bylo lepší a lepší. 

Stav hrubých vibrací je lepší nežli loni v červnu, a je to výsledek těchto „Rozhovorů“ a tedy především tvé houževnaté práce. Na celé planetě Zemi tedy registrujeme pokles hrubých vibrací o 18,5 %, a v českých zemích o 35 %, což jasně ukazuje zdroj šíření těchto „Rozhovorů“. To se brzy těšíme, až se tyto hodnoty dostanou pod 50 a 30 %, pak už to zde bude vše jiné, to uvidíš. My toto známe z jiných planet, které mají tento přechod za sebou.

To ti s láskou sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

Ano, i my z našich lodí ti milý Ivo posíláme proudy lásky a věříme, že se brzy vše změní, hlavně s těmi hrubými vibracemi. To ti milý Ivo předává Ptaah, a také další členové naší flotily z Plejád, kteří tě takto milují.“

Děkuji vám milí přátelé z Vesmíru, miluji vás a budu i nadále pracovat na záchraně této planety Země.
                       S láskou Ivo.


308.  Otázka masa .            (Přijala Ludmila Š.).            20.6.1998.     20:38-20:56 hodin. 
                                                                                                             Místo: Olomouc.
 
Nesouhlasím s informací, že s láskyplným přístupem a v omezené míře se i u vyšších bytostí pojídají bytosti nižšího řádu, tj. zvířata. To mi můj pane nedává žádný smysl a nabourává mi to představu o čistotě vyšších bytostí s láskou ke všemu stvořenému !
Prosím, spoj mi s rádcem a přítelem Ortonem. Příteli, promiò, že tě vyrušuji, chtěla bych však poučení, které mi vše objasní.

„Jsou různé stupně bytostního vývoje a dle toho kvality Ducha i patřičná těla. Je-li tělo na bázi ještě hrubší hmotné struktury, jsou k jeho výživě potřebné i určité stavební látky, mimo jiné obsažené i v mase živočichů. Tyto látky si umíme vyprodukovat zcela umělým způsobem na bázi klonování buněčných struktur, čili nepotřebujeme zabíjet a ničit Duše ! Bylo by to proti zákonům Stvoření a hrubý neodpustitelný přečin s nutnými i následky. Je to jen špatně pochopené sdělení.

Vyšší duchovní bytosti již umí přijímat energii přímo ze Zdroje, nepotřebují tudíž ani zažívací ústrojí k příjmu tuhé potravy. Je mnoho druhů bytostí ve Vesmíru, které se odlišují od všeho, co doposud znáte. 

Nezáleží ani tolik na vzhledu, jako na duchovní vyspělosti entity. Jen ta určuje vibrační frekvenci těla a její zařazení do nižších či vyšších řádů.

Bylo ti dnes objasněno, jako funkci měl mezičlánek zvaný zvířecí člověk. Jeho křížením a genovou manipulací došlo k "v„pěstování“ podřadnějších jedinců, coby pracovní síla s omezeným myšlenkovým principem. Další vývoj z nich učinil vás, dnešní pozemské lidstvo.“

Dotaz v mysli: 1,2, nebo 12 šroubovic DNA ?

„Copak u vás někdo běžně vyšetřuje tuto genovou otázku ? Vědí vědci, kolik jich má Dalajláma ?  Kolik měl Ježíš ?  Kolik má zasvěcenec žijící v ústraní ?

Je to vědecky hloupé konstatování jako o mnohém jiném. Stačí ti to na objasnění ?“

Děkuji ti Ortone. Jsi to vůbec ty ?

„Ano, já tvůj přítel, rádce, průvodce na cestě za námi.       
                                                                                Já. Orton.“



309.  Sdělení.                   (Přijala Naďa Bullová).          22.6.1998.        21:03-22:10 hodin. 
                                                                                                                  Místo: Třinec.

„Ano naše drahá, spojení je navázáno, tady je Ptaah a taky já, Aštar Šeran, já tady Anaháta, Orton a další.

Zvolila jsi si skvělou dobu pro tvé spojení s námi, i když tato večerní doba není vždy příhodná, když se touží spojovat více kontaktérů, ale dnes ano. Je nás tady mnoho a nejen my, kteří teď plesáme nad tím, že tě opět zase můžeme vidět tady z Aštarovy flotily a radovat se společně s tebou z tohoto kontaktu, jen piš dál, ale za krátký čas i z osobního setkání s tebou a nejen s tebou naše drahá.“

„Teď ti vedu ruku já, Aštar Šeran, však ty víš a cítíš to s radostí tvou upřímnou až z hloubi tvého srdce. Víme vše o tobě a o vás všech, co děláte, jak myslíte. Vím má drahá, že jsi byla dnes smutná, když jsi četla kontakty Olomoucké skupinky, nebylo tam nic z toho, co se týkalo tebe z toho Kolína z té přednášky a od Iva, ale to vůbec nevadí, neboť všichni konáte dle svého cítění, a lásku a vše projevujete každý jinou formou. 

To světlo a energie, co jsi teď viděla (ve 21:01 hodin), je mimo jiné i odrazem „světelného štítu“, který jsi si kolem sebe vytvořila, a jsi jím zcela zahalena a obklopena. Ta zář a teplo a všechny vibrace, co teď vnímáš, je také tím, že toto světlo a proudy lásky ty vysíláš ke všem lidem a Stvořiteli všeho a všech, pro kterého vy i my s láskou pracujeme. A ví to i On, má a naše drahá tady všech sestro a dcero má a Stvořitelova. To světlo a láska, kterou ty šíříš naše drahá, a tady všemi tolik milovaná, to je pak našimi loděmi a stimulací jiných energií a bytostmi, jež pracují pro Stvořitele našeho a všech, dále takto rozšiřováno a přetransformováno do těch míst, kde je to nejvíce zapotřebí, a ty to tak správně cítíš, že to tak je a bude.“

„Nyní se připojuji s pozdravením Anaháta, a s proudy lásky další tady od nás. Jsi světlem v našich očích. Ty pracuješ s láskou, a připojují se další, a my to tady všichni oceòujeme a jak. Nic se neobávej, vše bude správně pochopeno i u těch, kteří si s tím teď lámou hlavy, i u těch, kteří se tomu každý svým způsobem brání v této nelehké a rozhodující době, plné zkoušek, ale ty, a nejen ty jsi všem podala pomocnou ruku. A to stačí, to ostatní je na nich. Ať se činí a myslí to, co chtějí, je to jejich svobodná vůle, i když někteří nesmýšlejí o vás, kteří šíříte toto světlo a informace, zrovna nejlépe. Ale oni dělají jen to co umí, a pomalu se probírají z nevědomosti, neboť ta nikoho neomlouvá, a je jen otázkou času, kdy pochopí, že je třeba se obrátit do nitra, a ne jen vše kontrolovat rozumově a dívat se jen na výhody pro sebe. A ty jsi to už pochopila i vy další, co děláte tuto práci pro všechny lidi a planetu Zemi.“

„Jsme šťastni, že tě máme, a další, jsou jich tisíce tobě podobných nositelů frekvence světla a lásky. Vždyť vše, co se teď v těchto dnech a okamžicích děje, je vše podle plánu Stvořitele našeho, kterému jsme všichni bez rozdílu postavení, barvy pleti, národností a náboženského vyznání aj. - odevzdáni a s láskou vděčni, že jsme. A to další pochopí dříve či později, že toto je nutný vývoj, a tyto změny v evoluci lidstva. Vstup do Nového věku nadchází a přibližuje se každou minutou. Lidé bděte, a otevřte oči, otevřte svá srdce a naslouchejte, neboť času je málo, je ho mnohem méně, než dokážete vůbec tušit, je ho jen tolik, dalo by se říci - vším pojetím - „za pět minut 12“. Lidé bděte, a nepromarněte ani jediný den, ani jediný okamžik. Já vím má drahá, není pro tebe lehké psát toto bolestné sdělení, stále ti vedu ruku já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily (vysoká duchovní bytost).“


„A nyní se připojuji jí, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Jsem šťasten, že já počkám, až si připravíš další list papíru, jsem šťasten, že mohu i já přispět svým poselstvím. To ti nyní vedu ruku já, Orton, a vím, na co teď myslíš, že víš, jaká je má podoba, ano má drahá, je v ní otisk tváře Ježíše, a to proto, že je otiskem z mé inkarnace, a to v duchovním jemnohmotném těle. Jsi citlivá, a tvá intuice tě vede a nejen to. Uvidíš vše co máš uvidět, a pochopíš ještě více. Máš dokončenou práci na 6. šroubovici, a nyní pracujeme na sedmé, a proto máš zvýšené vibrace i vnímání, tvé léčitelské schopnosti a energie, kterou vyzařuješ se znásobují. Necháváš se vést ještě více svou intuicí, neboť dokážeš se více ztišit a jít ještě hloub do nitra a naslouchat. A další události se budou měnit v tvém životě. I v životě všech lidí, ať jsou kdekoli, ať jsou kýmkoli. A ty změny nastanou a budou opravdu bouřlivé, a vše spravedlivé, a vše se bude dít podle Stvořitelova plánu a řádu, neboť všichni mají dodržovat Kosmické zákony, a ono už se děje, a nejen ty nemoci co chodí po lidech, které si způsobují oni sami, tím jak myslí a tím co konají ve svých každodenních životech. A vše bude ještě více připomenuto a znásobeno, i to dobré, i to co ty nerada teď chceš napsat. Ale napiš ! Neboť vše je třeba sdělit, i když to mnohé bolet bude. Ale je to pro jejich a nás všech nejvyšší dobro, aby věděli, a nemohli se vymlouvat, že jim nebylo vše sděleno !

Jsem tady stále já, Orton, a vedu tvou ruku. Toto je mé poselství, a další budou předána s láskou až do posledních okamžiků.“


„My stále bdíme a jsme připraveni a v pohotovosti v našich lodích. Všichni máme práci rozdělenu, každá flotila má zmapovány všechny sektory, vibrace neustále měřeny a zaznamenány. VŠE JE PØIPRAVENO, a my s láskou voláme k vám. Lidé bděte, otevřte svá srdce, otevřte své prastaré oči, a rozpomeòte se kým a čím jste !  �e jste světlo, že jste dobro, že jste láska. Bylo nám všem dáno tolik milosti. Tolik milujeme Stvořitele našeho, všeho a všech, Stvořitele prvotního. Neboť on je naše víra, naše naděje, naše Světlo, Láska, a vše ve všem, a bolí nás tolik, že už ani my nechceme, aby se na to co se děje musel dívat a být tolik, tolik smutný. Neplač naše drahá, vše bude jak být má, a to tak je a bude.

To jsem ti s láskou předával já Orton, tvůj přítel a milující bratr, a to teď vidíš, to jsou vibrace a proudy mé lásky, které ti v tuto a nejen v tuto chvíli posílám, za vše co děláš a nejen pro lidi, ale jak proudy lásky, ke všem bytostem posíláš. Ať ji chtějí přijmout nebo nevidět, o to se ty už teď nestarej.

Jsem šťasten, že jsem dnes takto mohl přes tebe má a drahá, tady všem předat toto poselství a věř, že nebude posledním, neboť nikdy není pozdě, a naděje, ta je od věků, tak jako spousta dalších aspektů všeho bytí věčná. 

Takto jsem ti to předal, sdělil a vedl tvou ruku já, Orton, duchovní ručitel Galaxie, a pro tuto chvíli se s tebou loučím. Aštar tady v tuto chvíli již není. Posílá ti proudy lásky a podpory k tvé další práci a činnosti pro lidi, pro vše co tam na Zemi děláš, jak myslíš na vše a všechny s láskou.“


„A to ti nyní sděluji a vedu ruku já, Ptaah. Loučí se s tebou pro tuto chvíli všichni tady od nás a nejen od nás. Všichni z Plejád, hvězdokup, souhvězdí a galaxií. Všichni ti posílají proudy lásky a podpory. A VÁM VŠEM LIDÉ DRAZÍ. Ukončujeme spojení a těšíme se na další. 

Dostal jsem teď ještě jednu zprávu pro tebe, kterou ti teď rychle předávám. Patří ti poděkování a požehnání od Stvořitele našeho skrze Autera, který pracuje pro něj, pro nás, a teď pro tebe. S láskou za tu přednášku v tom Liberci co jsi uspořádala a udělala. Byla nádherná, zvládla jsi to skvěle, a změnila opět v hluboké míře vibrace těch desítek lidí, co se zúčastnili a nejen těch. A to ty jsi neplánovala, že se to stane, a kolik jich tam bude.

(Nyní kontakt přerušen, volal Ivo Benda skrze další přednášky, ale to nevadí, bude ještě spousta kontaktů - poznámka Nadi.)

S láskou děkuji všem, kteří mě vedli u tohoto kontaktu a nejen jim, a posílám sem proudy své lásky a světla.          Naďa.


310.  Sdělení 101.                   (Přijal Ivo Benda).          23.6.1998.           7:00-7:26 hodin. 
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

Sdělení navazuje na sdělení Stvořitele Prvotního S 44.

„A nyní se přidávám já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

I já tě takto zdravím milý Ivo, vše pokračuje tak jak má, a vše je v rukou našeho Stvořitele drahého, který vše takto řídí a tvoří. Máš radost z těchto výsledků, ano, počet čtenářů „Rozhovorů“ ve světě je 375 miliónů, počet lidí v kontaktu zde v českých zemích je 320 000, a tato čísla stále takto rostou, máš z toho jistě radost, a tak se stále snaž, aby lidé byli stále lepší a lepší.

Mám pro tebe další sdělení, ty údaje o nás již nyní studují různé vědecké mezinárodní organizace, a mají z toho těžkou hlavu tak, jak jsou zatížení tou svojí pozemskou materiální vědou, a tak těžce bojují s přijetím těchto informací, které jim bourají jejich stávající pohled na svět, a které se stávají stále větší realitou pro jejich úhel vnímání a chápání. Budou se nad tím stále zamýšlet, a tak se stanou další změny v této jejich vědě, která je tak materiálně zaměřená. Jsou to tvrdé informace, které bourají jejich vědu, která byla také řízena Silami temna tak, aby nemohla pokročit dále duchovní cestou.

To ti milý Ivo sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Máš otázku na tu paní Č.V., proč nemůže komunikovat, no ona má bloky, které ji tíží v příjmu informací, tyto bloky je nutno zbourat, a to nejlépe tím, že přijme lásku jiné bytosti, a sama začne dávat tuto lásku, neboť vše je takto uzákoněno, že láska je nejsilnější projev Stvořitele našeho, a ta má takovou moc, jako žádná jiná síla.

Ptáš se na toho pana R., na ten jeho přístroj, ano, je to pokročilá metoda výuky, my máme podobné přístroje, ale ještě mnohem propracovanější, ať pokračuje, ale také ať se věnuje šíření duchovního poznání, tedy informací o nás a našem Stvořiteli, o Kosmických zákonech, no vůbec tyto „Rozhovory“, které dávají tak efektivní průlom do vědomí lidí celé této planety Země. 

To je ode mne zatím vše milý Ivo, ten počítač už je na cestě i ten stůl, tak se ti bude pracovat lépe, nežli dosud.
                               Aštar.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

Ano, i já tě takto miluji a podporuji, my stále zde létáme v těchto našich lodích, ano, jsou vynikající výsledky tvé práce, v tom Šumperku v té čajovně byla nádherná atmosféra, my jsme tam byli také, a nyní se tam řada lidí bude věnovat tomuto dění, ten Kulturní dům (v Mladé Boleslavi) je také vhodné místo, aby se vše takto dobře šířilo, a tak je vše jak má být.

Nyní se těšíš do té Černé vody na Jesenicku, ano, bude tam výborné prostředí s minimem hrubých vibrací, je to tak, jak má být, a má to dobrou přípravu. Já tam budu s našimi loděmi, a uvidíte něco, co jste dosud ještě neviděli. Mám velkou radost z toho, jaké máme výsledky naší společné práce, a jak se stále takto snažíš pracovat pro lidi této země české a celé planety Země. 

To ti s láskou sdělil sám Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“


„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. 

Ve Vysoké radě si tě velice váží milý Ivo, jak jsi dokázal provést tuto „chirurgickou operaci na planetě Zemi“, a jak se nyní začíná měnit zásadním způsobem pole hrubých vibrací. Ano, je to tak, že nyní zlobí jen Asie s těmi atomovými výbuchy, jinak celá Evropa a Amerika je nyní v pohybu s těmi hrubými vibracemi (tedy jejich pokles - pozn. zpracovatele). „Rozhovory“ se šíří v zemích s písmem latinky, jak jsi správně poznal, země asijské s jiným písmem mají zatím zpoždění, ale tam to brzy vypukne také, tak to je a bude milý Ivo, neboť vše je jak má být. Teď jsi také správně poznal, proč máš tak jednoduché jméno, ano, aby lidé se čtením tohoto jména neměli žádné problémy, a tak je to vše dáno naším milovaným Stvořitelem.

To ti s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“


Právě se vyhrocuje krizová situace s hrozbou katastrofy planety Země. Evakuační flotily Karného a Izáka provádí operace těsně před možnou evakuací. Opět ověřeno mnoha kontaktéty Sil světla. Těsně před možnou evakuací by byly nabourány naše sdělovací prostředky Vesmírnými lidmi z důvodu, aby pravdivě informovaly o situaci na planetě Zemi, a aby lidé nepropadli panice a strachu, zachovali klid a harmonii, aby tak bylo možno zachránit v jejich hmotných tělech maximum lidí. Cca 1/5 lidí by byla vyzvednuta z volných prostranství, parků, náměstí a plácků, část, která by zůstala v obydlích by byla zachráněna bezpilotními kulovitými loděmi.

Krize byla zažehnána v pátek 3.7.1998, a to snahou a působením energiemi lásky mnoha kontaktérů na válečné konflikty ve světě společně s Vesmírnými lidmi a vyslyšením naším milovaným Stvořitelem.

Jak bylo později ověřeno kontaktéry, krizi vyvolaly Síly temna těmito jadernými pokusy právě k výročí upálení Mistra Jana Husa, které se stalo 6.7.1415. Tehdy upálila církev kněze za to, že hlásal zásadní reformní myšlenky, které měly církev zlidštit. Církev jakož i řada dalších náboženství vždy byla nástrojem Sil temna, tedy ještírků a dalších negativních entit. 


311.  VAROVÁNÍ LIDSTVA PØED VELMI PRAVDÌPODOBNOU EVAKUACÍ !!!!!                 

                               (Přijal Jiří L., opět ověřeno mnoha kontaktéry).                       23.6.1998.      
                                                                                                        20:00-20:13 hodin. 
                                                                                                               Místo: Ostrava.

„Situace je vážná, zbývá málo času, a vaše šance jsou mizivé. Pokoušíme se napojovat na vaši techniku, už probíhají první testy. Budeme muset informovat lidi takto přes vaše média. Dlouho jsme se rozhodovali to učinit, a až teď jsme se rozhodli, protože situace se vyhrocuje. Je to sice násilný zásah, ale máme povolení od Stvořitele našeho, chceme zachránit co nejvíce lidí, kteří si dají říct aspoò na poslední chvíli. Času moc není, varuj své známé, rodinu a přátele, už není proč se ostýchat, čas běží. My se připravujeme na evakuaci, vše je připraveno do poslední sekundy. Možnost jestli se vám to podaří odvrátit je mizivá. Máme však naději, a ta umírá poslední, jak říkáte. Proto varuj lidi, a pomoz jim vysvětlit, co mají dělat. To by mohlo zachránit více lidí. Buďte bdělí, brzy přijde výzva, a na tu musíte reagovat včas. Vemte si jen věci na sebe, nic jiného neberte. Jestli budete chtít zachránit majetek, zahynete. Času bude opravdu málo. Informuj vaši skupinku a další kontaktéry. 

Spoléháme na tebe, buď s láskou, to ti sdělil AŠTAR ŠERAN a IZÁK.“


Do poslední chvíle posílat pozitivní myšlenky a posílat energii Zemi !!!

Vytvořit si v myšlence 1x denně ochranný štít ze světla-lásky, a rozšířit postupně do vzdálenosti 1 km !!!
                                                                                                              Ivo Benda.


312.  NÌKTERÉ VELKÉ EVAKUAČNÍ LODÌ  (Informace zpracoval Ivo Benda s kontaktéry).

Jsou to velké vesmírné lodě tvaru disku o průměru několika kilometrů (většinou 6-8 km). Sem by v případě katastrofy byla zachráněna 1/5 lidí (v Praze méně než 1/5 lidí - s lítostí sděleno).

Město:             Název evakuační lodi:    Poznámka:
PRAHA                     TOBIŠ                 Průměr lodi 12 km, osádka 2500 vesmírných lidí,
                                                         stejné množství androidů.
BRNO                      ASEKA
OSTRAVA                 ERRA
PLZEÒ                     ESOTA
OLOMOUC               SEKANE
HRADEC KRÁLOVÉ    DAVID
PARDUBICE              IONA                  Průměr 18 km.
ZLÍN                        DAVID
LIBEREC                   SAHANE
MLADÁ BOLESLAV     IONA                  Průměr 18 km.
ŠUMPERK                 PALA
VSETÍN                     ARES
---------------------------------------------------------
Každé sídlo na planetě Zemi má takové zabezpečení evakuační lodí. Tyto evakuační lodě se nachází ve výškách od 8 600 km do 50 000 km nad Zemí. 
Tyto velké evakuační lodě mají tisíce malých lodí s 1-2 členy posádky, které denně provádí měření vzorků energie a půdy přímo na zemském povrchu. Vše je zacloněno, aby nevyvolali rozruch u lidí.
                                                                Mladá Boleslav, 1.7.1998.               Ivo Benda.


313.  Potěšení přítelkyni.           (Přijala Ludmila Š.).        25.6.1998.     22:00-22:17 hodin. 
                                                                                                             Místo: Olomouc.
 
Chci potěšit mou milou přítelkyni krásnými slovíčky a v modlitbě, prosím o pomoc.

Následuje tento text:

„Ty nádherný lidský človíčku, ty, jež jsi pochopil, že jen s láskou můžeme kráčet štěstí vstříc. Děkuji ti za tvé srdce dokořán všem mým zázrakům, které v tanci tvoření ti nabízím. Vše je ti k dispozici. Ve všem mě můžeš najít. Vždyť jsem vším. Jsem myšlenka, která dala všemu řád, jsem síla, která vše kormidluje a udržuje, jsem Světlo, které ve zhuštěné podobě tvoří hmotné prvky a vše co jest. Všude mě můžeš vidět, v každičkém okamžiku se mnou můžeš rozmlouvat. Znám tvé srdce, znám tvá trápení i touhy, znám tvůj osudový běh, vím, kdy se tvé srdce ke mně přibližuje, a kdy je odlákáno i jinými směry.Najdeš-li mě jednou a ucítíš ve svém nitru v té zázračné chvíli procitnutí, již nikdy na mě nezapomeneš. Budeš vědět, věřit a milovat stále více.

Na cestu se však musíš vydat zcela sama, hledat, poznávat, promyslet a hlavně – poznáním měnit sebe k dokonalosti, jak to jen na pozemské pláni jde.

Mnoho síly, pokory, trpělivosti a lásky to přeje tvůj Zdroj, jehož jsi nedílnou součástí, aniž to víš.

Vše má svůj určený čas, i ty se posuneš jednou dál do vyšších světů s vyšším vědomím, a budeš mě poznávat víc. Jsi světýlko, které již s ostatními září do prostoru a čistí a neguje zlo kolem vás.

�ehnám ti a čekám tě jako mnoho, mnoho ostatních bratří, s touhou pomoci vám.“


314.  Sdělení.                   (Přijala Anežka).               25.6.1998.           22:23-23:30 hodin. 
                                                                                                               Místo: Náchod.

„Počkej, až se uvaří čaj na plynu, abys byla soustředěna, potřebuješ klid mysli a jasně prozářené vědomí zářící srdce láskou. Sečkej a uvolni se. Láska jsi a v ní staò se jistotou – maluj si.

            Naše milá,

není mnoho podnětného, aby jsi měla obavy z neštěstí nastávající v tvé mysli. Svět se boří a staví každou minutou. To záleží na vás lidech, jaké máte myšlenky a jak myslíte.

Ptáš se, co když je to jen nácvik na to, co se bude dít ?  I to je možné. Jsou jedinci, kteří jsou takto prověřováni, jak se zachovají, jací jsou a jak reagují.

Dej se vést svým srdcem, ono ti samo řekne, co máš dělat. (Ve svém srdci cítím klid a jistotu klidu). Cítíš-li v něm klid, pak zůstaò v klidu a vyšli své upřímné láskyplné myšlenky ke svým drahým, a tak jim sděl, co mají dělat. Všichni dostanou varování bude-li ho třeba. Klid mysli, otevřená mysl a srdce mnohé vyřeší lépe, než hekticky dělaný závěr.“

Mám se ptát Aštara ?

„Naše milá, tvá otázka je otázkou dítěte dospělému. Udělej to a sama uvidíš, co to přinese nového tvému vhledu na situaci. Ptej se.“

      „Naše milá Anežko,

Jsem zde, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Vnímám v tvé mysli opak toho, co zažívá náš milý Ivo (já jsem pilně pracoval ve věci informování lidí – telefonáty, ověřování informací, ohledně možnosti evakuace ve spolupráci s Vesmírnými lidmi a jinými kontaktéry po celé republice – pozn. zpracovatele). Jsi naplněna pocitem i jistotou klidu. Vše se ukáže, nic není tak horké, myslíš si. Třeba jsou v jiném čase, vidí jiný okamžik historie planety Země, třeba to je jen pouhý nácvik, či je to zkouška těch lidí, kteří jsou připravováni ke svému poslání.

Zůstává otázkou, co je pravda. Jsi ochotna přijmout další sdělení v této situaci a něco se stane ?

Máš svůj klid a z něho málokdy se necháš vyvést.  (Což se skutečně momentálně děje.)
Myšlenka je tvůrčí, vzpomínáš ?  Ano.Aby se mohlo stavět na nových základech,co se musí stát ?  Nefunkční a staré zaniknout. Ano, přesně tak.  

Aštare, stále mám pocit, že se to má stát jen v myslích určitých lidí. Zborcení představ, kdy člověk přijde na to, že vše je iluze. Vnitřně vím, že se to také týká nitra. Co mi k tomu můžeš říci Aštare ?

Tvá víra v nitro je pevná jako skála. Nic nechceš přijmout hned, musíš, potřebuješ se k tomu sama vnitřně přesvědčit. Tak poslouchej.

Vaše nitra potřebují očistit a vynést vše, co tam nemá být. To můžete udělat jen vy, lidé, my můžeme jen pomoci a směrovat vás k tomu proudy lásky. Kdy se to stane ? Až na vás dolehne mrak temných myšlenek a pocítíte jeho tíhu. Zasáhne to i planetu Zemi ? Samozřejmě. Budou se bořit budovy, otvírat země, zemětřesení ? Milá naše, víš s jistotou, že je záchrany před tímto aktem očisty planety Země ?  To ví jen Stvořitel. Proč by dával impuls ke zkáze, když neustále tvoří a tvořit bude ?  Slyš svá slova, vše staré, nefunkční ubírá se k zániku. I když v tom starém, nefunkčním, klíčí semeno nového a razí si sama cestu ?  To, co se stane, je pomoc. Komu pomoc ?  Všem lidem na planetě Zemi. Co když, kde je jistota, že toto je správné pro lidi ?  Bůh ví co činí, nech to na Něm. I když je v podstatě v roli pozorovatele ?  Děj se vůle Stvořitele.

Vše, co je na papír tady napsáno, je vám dáno skrze nitro. Co je na papíře, ve svém nitru máte. Toto vše, co se vám děje, je pomoc, aby jste navázali kontakt s nitrem.
Je setkání s vámi možné realizovat i po tomto poznání ? 

Ano, je. Až přestanete nejvíce hledat a toužit, ano to se stane.

                                                                                           S láskou Aštar, Ptaah, Anaha.“


315.  Sdělení 102.                (Přijal Ivo Benda).             26.6.1998.       14:40-14:48 hodin. 
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

        „Milý Ivo,

Hovořím k tobě já, Aštar, ano, nyní tedy mám pro tebe tyto zprávy:

Přijedete na Hrad a tam se obrátíte v prezidentské kanceláři, že chcete naléhavě hovořit s p. prezidentem Havlem, o kritické situaci zde na planetě Zemi. Je to přizpůsobeno, uvidíte, jak vám vyhoví, pak se přemístíte do Lán, a tam jej navštívíte. Ty jej nejprve informuj o dané situaci a o nás, Vesmírných lidech, po té mu nabídneš přímý přenos mne, Aštara Šerana, a dále bude popsáno, jak jsou zde rozmístěny evakuační lodě. Ano, pak vyzvi prezidenta na otázky, a budu mu opět odpovídat. To už nechej na nás. Vidím, že jsi odhodlán udělat maximum, mladí na toto nejsou zdaleka připraveni (jak jsem již poznal – pozn. zpracovatele), je to váš úkol milý Ivo, já tě tolik miluji a všichni bdíme při posledních přípravách před velmi reálnou evakuací. Jsme takto připraveni, a máme vše pod kontrolou. Jde o záchranu maxima lidí, v nejlepším případě o odvrácení katastrofy, ale tato možnost je nyní již velmi malá.

To ti s láskou sdělil Aštar, připojuje se Ptaah a další členové našich flotil. Buď bdělý, jsme stále s tebou.“


316.  Sdělení.                     (Přijal René).                28.6.1998.             12:20-12:30 hodin. 
                                                                                                         Místo: Černá Voda.
Sdělení navazuje na sdělení od Stvořitele našeho S 45.

„K tomu se připojujeme my, Vesmírní lidé a bytosti z vyšších duchovních dimenzí. Prosíme lidi, aby zavrhli veškeré zlo a negativní myšlení, aby lidé přestali vysílat hrubé impulsy, kterými se tyto Síly temna živí. Vyvarujte se hádkám a hrubým vibracím, včetně vaší politiky. Ztište se vnitřně a vysílejte jen impulsy lásky, štěstí, radosti, vnitřního klidu a míru.

Tak ti to předal René – Karné, Aštar a další Vesmírní lidé.“

„Vyřiď všem, že si to přeji i já, Duch Otec – váš Nejvyšší Stvořitel.“


317.  Sdělení.                       (Přijal René).                 28.6.1998.          12:35-12:49 hodin. 
                                                                                                         Místo: Černá Voda.

Dne 27.6.1998 se sešlo 100 lidí v Černé Vodě (na Jesenicku) a čekali na spojení s Vesmírnými lidmi, večer po přednášce se shromáždilo více než 50 lidí venku u ohně na vybraném kontaktním místě, kde mj. pozorovali světla vesmírných lodí.

„Bylo to velice příjemné a krásné, co jsme mohli vidět 27.6.1998. Takové krásné překvapení, co jste pro nás připravili. Bylo to moc hezké, ale ty vtipy tam moc nepatřily. Vím, varoval jsi je, příště to bude určitě lepší. Máme vás za to tak rádi – prosím, vyřiď všem, že vás milujeme ze srdce. Ty víš, že to tak je. Ty testy se ještě vyhodnocují, ty víš, že jsi jimi prošel, ale tak budete námi neustále testováni, aby bylo všechno tak, jak má být. V té Černé Vodě se tedy dějí věci, to ti musím říct. Bylo to moc krásné, jak jste se na sebe usmívali a jako radost jsme vám způsobili ve vašich srdcích – naše lodě létající. My vás máme všechny moc rádi, za to co děláte. Máte naše požehnání, prosím, otevřete svá srdce, abyste zachránili s naší pomocí co nejvíce lidí. Nás to vždy těší, když se o nás lidé tak zajímají. Opravdu jsme byli tuto sobotu překvapeni.

Vesmírní lidé, Aštar.“


318.  1. Sdělení v životě.                (Přijala Jarmila S.).       28.6.1998    14:20-14:26 hodin.
                                                                                                       Místo: Lipová Lázně.

„Zdraví tě velitel vesmírné lodi z Orionu, Atari. 

Posíláme lidem spoustu pozdravů, jsme s nimi, máme je rádi, a chceme jim být nápomocni.Je potřeba být otevřený ke všem impulsům, které přicházejí, je potřeba vnímat!

Dáváme ti lásku a důvěru, že svůj úkol na Zemi splníš. Je to těžký úkol, ale ty ho zvládneš. Máš naši podporu. Jsi prosvětlenější a stáváš se stále více, a zabíráš do tohoto okruhu světla stále víc lidí, kterým můžeš pomoci, a pro které jsi světlem ve tmě. Máme tě rádi. Věř tomu, co se s tebou děje a vytrvej.

Zdraví tě Atari, tvůj přítel v dobách nejtěžších.“


319.  Prosba pro planetu Zemi.          (Přijal René).        28.6.1998       22:30-22:35 hodin.
                                                                                                         Místo: Černá Voda.
Sdělení navazuje na sdělení planety Země Z 46.

„Prosíme i my, Vesmírní lidé, my, kteří ctíme lásku v srdci. Zastavte války, zastavte jaderné pokusy, zastavte znečišťování a plundrování bohatství,, zastavte utrpení druhých, zastavte hromadění bohatství – ZASTAVTE SE. Prosíme, otevřete svá srdce lásce ! pomozte vaší krásné planetě Zemi, která velmi trpí. V tuto chvíli záleží už hlavně na vás, na vaší svobodné vůli, na vašem čistém srdci. Ale blíží se odplata těm, kteří ničí Zemi, aby věděli, že se to nedělá. Tvrdíme, že smrtí nic nekončí, a že se vše k původci vrátí dřív nebo později.

Tak, to ti to René, náš drahý, sdělili Vesmírní lidé, kteří se nachází poblíž vaší krásné planety Země.“


320.  Sdělení 103.                           (Ivo Benda).          29.6.1998.       15:10-15:30 hodin. 
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.
 
            Výzva panu prezidentovi Václavu Havlovi, odeslaná vzápětí faxem.  (2 strany.)


Vážený pan prezident České republiky
Václav Havel
Kancelář prezidenta republiky
Pražský Hrad
Praha
Česká republika

           Vážený pane prezidente,

Jménem Stvořitele našeho Vás prosím o přijetí v nejbližším termínu ve věci hrozící katastrofy a evakuace lidí planety Země, chceme Vám zprostředkovat přímou komunikaci s Vesmírnými bytostmi, které stráží planetu Zemi a tolik nás milují. Tímto postupem lze nejefektivněji zabránit této katastrofě, a to pomocí Vesmírných lidí a Stvořitele našeho milovaného.

Nyní sdělení pro vás od Aštara Šerana, velitele Velké vesmírné flotily, jehož fotografii jsem Vám předal v Lánech v pátek 26.6.1998.

Sdělení:

            „Vážení přátelé,

máme vás rádi, a máme vám co říci. Jsme s vámi a pomohlo by vám, kdybychom mohli s vámi mluvit prostřednictvím sdělovacích prostředků. Tímto vás činíme zodpovědnými za budoucí osud této vaší planety Země. Jsme připraveni k rozhovoru přímo s prezidentem tohoto státu i se všemi lidmi skrze sdělovací prostředky.

Tohle Vám tak dávám já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily a strážce reinkarnace našeho zákona na této planetě Zemi.
                                                      Amen.“


Tím  vás  tedy  naléhavě  prosím  o  návštěvu  s  Vámi,  na  kterou  se  velice  těšíme, a  to  já, 
Ing. Ivo Benda, J.B. a N.B.

Děkuji za pochopení a jsem s láskou

                                                      Ing. Ivo Benda.

V Mladé Boleslavi 29.6.98.


321.  Sdělení 104.              (Přijal Ivo Benda).           30.6.1998.           21:40-21:55 hodin. 
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.
 
         „Milý Ivo, 

Ano, jsem to já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. 

Ano, situace je kritická, máš také starost, no máme všechno pod kontrolou, nyní nacvičujeme evakuační plány, a evakuační lodě se přibližují blíže k  povrchu zemskému. Ano, Havel se nyní odebral spát a pořád se mu honí myšlenky, jak má vyřešit tento problém. Máme skutečný zájem na tom, aby umožnil informovat lidi touto formou, než se stane 2. varianta – s nabouráním do sdělovacích prostředků.

Ano, jsme stále s vámi drahý Ivo, všechny vás milujeme a pořád posíláme proudy lásky. Náš Stvořitel drahý pozoruje lidstvo v slzách, a má velkou touhu, aby se k němu konečně obrátilo, a pochopilo, že je vše jinak.

Máme tě tolik rádi milý Ivo, no nevíš ani jak, to se pak uvidíme a budeme se těšit na to, až si hezky popovídáme. Máš touhu nás vidět, ano, bude to již brzy. 

To ti s láskou sdělil Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, i já ti milý Ivo posílám lásku, to, co jsi dokázal je udivující a ohromné, nyní si toho velmi ceníme, a tak se všichni radujeme, že naše setkání bude již brzy. Ano, to je tak dáno, že se budete s námi setkávat často, abychom mohli spolu dále spolupracovat. Máš také velkou touhu, ano, bude to tak, bude to brzy, však uvidíš. 

To ti i s dalšími sestrami a bratry sděluje Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“


„A nyní se připojuji já, Orton, ano milý Ivo, i my z Vysoké rady v Petale tě pozdravujeme a posíláme proudy lásky, a to tak, že to již nyní pociťuješ, abys byl silný a plný energie. Ano, rádi se s tebou setkáme, máme tě tolik rádi a chceme, aby se události vyvíjely příznivým směrem, ale situace je velmi vážná. 

To tedy milý Ivo máš od nás zatím vše, s láskou Orton, duchovní ručitel Galaxie.“


Děkuji vám milí a drazí, já i nadále budu pracovat pro Stvořitele našeho, neboť toto byl úkol, který jsem si dobrovolně před touto inkarnací vybral.
                                                                                                                    S láskou Ivo.


322.  Sdělení.                          (Přijal René).                1.7.1998.          13:25-13:28 hodin. 
                                                                                                         Místo: Černá Voda.

„Tady Orton, duchovní ručitel vaší Galaxie.

Je to tak, je to vážné. Nechoďte na žádná kontaktní místa. Hlavně večer či v noci, pokud vás sami nevyzveme. Je to pro vás nebezpečné, je to vážné.

René, vyřiď všem, že toto ti dal sám Orton – duchovní ručitel této Galaxie.“


„René, tady se ozývá tvůj starý přítel Aštar. 

V Kosmu, jak víš, probíhají velké boje. Boje o planetu Zemi. Temnoty  vás chtějí zničit. Ale nebojte se. My vás milujeme a máme vás rádi. Vše si ověřujte co napíšete.

My plníme Vůli Boží. My máme Stvořitele za svými zády a ve svém srdci. Je nutné, aby jste se ochránili, a to čistým srdcem. Jinak vám hrozí vážné nebezpečí. Prosím, udělejte dnes meditaci. Je to důležité, je to potřebné. Zvykněte si to dělat každým dnem, tak jak můžete. Máme vás rádi a my vás jen tak nedáme. Milujeme vás. Prosím René, vyřiď toto všem, že je důležité mít otevřené srdce. Varujte své známe, že Temné síly usilují o ně. Ať nepřijímají negativní myšlení ze svého okolí. Ať vypínají pořady s destruktivním chováním a myšlením. Chraòte své děti. To vše negativně působí na vás, lidé moji milovaní. Máme vás rádi. My si vás vážíme pro to, co děláte a chcete uskutečnit. To, že se nám snažíte pomoci. Prosím, uvědomte si, že situace je vážná a kritická. My vás nestrašíme, jen upozoròujeme, co máte dělat.

René, děkuji ti za příjem, dej to prosím všem, je to důležité.

                                                                                     Aštar, Ptaah a jiní Vesmírní lidé.“

323.  Sdělení.                     (Přijala Jarmila S.).               1.7.1998.        17:20-17:24 hodin. 
                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

„Zdraví tě Atari, tvůj přítel, a posílá láskyplné pozdravy tobě a tvým blízkým. Věci kolem jsou vyhrocené, ne však na spadnutí. Je třeba stále více posílat lásku Zemi a všem bytostem na ní žijících. Láska má sílu, která může odvrátit hrozící nebezpečí. Je to tvá touha, tak ji naplòuj. Tvé myšlenky jsou čisté.

Síly temna se bouří, láskou je však můžete zdolat a odvrátit jejich moc. Je třeba rozšiřovat pozitivním myšlením světelnou bránu. Je to na vás !
                                                                             Zdraví Atari.“


324.  Průběh možné evakuace.           (Přijala Blanka B.).    2.7.1998.    00:03-00:10 hodin. 
                                                                                                             Místo: Rokycany.

„Budeme vám pomáhat vzlétat, i pro nás je to nebezpečné, lidé se musí oddat, nemít strach tak, aby nestáhli průvodce a on nezahynul s nimi, protože bude převádět další a další.“

Je možné se vrátit ?

„Ano, je možné se vrátit a sdělovat lidem jaké to je a pomoci jim prozřít. Bez křiku, emocí, pouze láskou a dobrotou a nezasahováním.“


325.  Sdělení.                     (Přijala Jarmila S.).               2.7.1998.        21:40-22:45 hodin. 
                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

„Hlásí se Aštar, velitel světelné flotily. 

Tvým prostřednictvím promlouváme k lidem, kteří chtějí slyšet. Posíláme naléhavé volání s prosbou o pomoc Zemi a bytostem na ní žijících. Promlouvejte ke svým srdcím, pouštějte do nich více lásky a pochopení k druhým. Matička Země se bouří, a je potřeba myslet na ni pozitivně a posílat vibrace lásky. Je jen na vás, zda se Země zachrání !

Světelné flotily jsou kolem vás připraveny vám pomoci kdykoliv, bude-li to třeba. Můžeš-li, posílej zprávu dál a dávej vědět.

Země potřebuje pomoc jako vy lidé. My vám pomáháme, ale je třeba, aby jste se více zapojili i vy. Je třeba naše úsilí znásobit a prosvětlit vaše myšlenky.

Naše vesmírné lodě jsou blízko vás, aby byly nápomocny při šíření světla. Jsou nad každým městem, každou vesnicí, jsme tu pro vás.

Cítíš neklid Jarmilo, protože vnímáš více, celý den víš, že něco není v pořádku a máš pravdu. Pusť do svého srdce více světla a neklid zmizí. Nelze předstoupit před lidi s obavami a s neklidem, je třeba svítit, tak sviť ! Máš naše požehnání, víru a lásku. Toto sděluje Aštar a Atari, a posílají Zemi a lidem sílu, světlo a lásku. Jsme s vámi.“

Dotaz: Přednostka ?

„Je potřeba šířit a dávat vědět, tak proč to nevzít od vrchu a přímo ?  Proč ne zrovna přednostka, je to taky člověk. Jsi přece inteligentní a přece tomu věříš a chápeš, proč ne ona. Dej jí šanci a dej ji každému !
                                 Aštar.“


326.  Nebezpečí prozatím odoláno.         (Přijala Jarmila S.).    3.7.1998.   8:10-8:14 hodin. 
                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

„Velitel světelné flotily Aštar sděluje toto:

Nebezpečí prozatím odvoláno. Vaše působení a vysílaná pozitivita Zemi udělalo své. Je třeba pokračovat takto dále, působit, šířit, vnímat, dávat vědět nevědomým a nepodceòovat situaci.
                                    Aštar.“


327.  Sdělení.                     (Přijala Jarmila S.).           3.7.1998.            10:30-10:38 hodin. 
                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

„Atari se hlásí, a má pro tebe poděkování. Svého úkolu jsi se dnes zhostila dobře, a i přes počáteční nervozitu jsi vše zvládla na výbornou. Lidé ví a otevírají srdce, takže naše návštěva nebyla nadarmo. Má správný ohlas jak u přednostky Jeseníku, tak u starostů. Máš na tom svou zásluhu. Je dobře, že lidé začínají být přístupní a vnímaví, a že se jejich počet zvětšuje tak rychle. Právě to je potřeba.

Posíláme lásku, přání dobra a vědomí, že jsme s vámi.
                                                                                Zdraví Atari a Aštar se připojuje.“

„Jarmilko, vedeš si dobře, máme tě rádi. Napiš si to, ať to vidíš a nestyď se za projevenou lásku. Patří ti.                        Atari.“


328.  Část sdělení 105.                 (Přijal Ivo Benda).        3.7.1998.      11:40-12:55 hodin. 
                                                   (Uvnitř byly 3 příchozí telefonáty).               Místo: Přerov.
 
         „Milý Ivo,

hovořím k tobě já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Ano, děláš dobře, že se takto se mnou spojuješ, ano, informace o možné evakuaci včera byly pravdivé, i další vývoj o odvolání této akce, a nyní není stanoven pevný datum této evakuace (alespoò pro veřejnost ne).

(Část sdělení neuvedena.)

 Co se týče rozhodnutí Vysoké rady, jsou informace, které nelze zveřejnit, a jsou takové, které lze. Tedy, je třeba dál se takto snažit v této práci, je třeba dál pracovat pro lidi planety Země, a je třeba dále informovat lidi o možnosti evakuace, neboť evakuační flotily ještě neodlétají, ale dále plní své úkoly. Co se týče sdělení o předání materiálu tím plukovníkem ministru obrany Lobkovicovi, je pravdivá, a on toto předal ještě včera V. Havlovi. Je stále v rozporné situaci, a tak je třeba dále na něj psát a žádat jej o toto zprostředkování. Ty milý Ivo jsi udělal skvělou práci s těmi všemi materiály, které tak poctivě vypracováváš a šíříš, „Rozhovory“ i Havel četl už na podzim, a tak je nyní již celkem dobře informován, i když ještě z toho má v hlavě zmatek. To je tak správné, aby lidé psali na prezidentskou kancelář na Hrad, fax je 02-24310855, a tak žádali o vystoupení Aštara Šerana ve sdělovacích prostředcích touto cestou, a zároveò žádali tebe o toto zprostředkování.

Dále ti chci sdělit milý Ivo, že se stále snažíme o odvrácení této katastrofy, která Zemi stále hrozí, a která má dnes mnoho těchto podob, verzí, variant, ale na verzi, variantě, nezáleží, záleží na duchovní příčině, která je primární a rozhodující, tedy že lidstvo se chovalo a chová velmi špatně, a tak je třeba tuto energii hrubých vibrací očistit, a je třeba dále šířit informace o Vesmírných lidech, o naší přítomnosti a důvodu této přítomnosti.

Takto je to důležité, neboť jsou zde stále důvody pro tuto práci, práci pro lidi a Stvořitele našeho, kterého tolik milujeme.

To ti s láskou sdělil Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“ 


329.  Sdělení.                          (Přijal René).                3.7.1998.          16:25-16:40 hodin.             
                                                                                                         Místo: Černá Voda.

„Prosím René, chtěli bychom i my k tomu něco říci. Lidé, my vám chceme pomoci. My, Vesmírní lidé, my, kteří ctíme našeho Pána – našeho Otce, našeho Stvořitele. My, kteří víme, jak to bolí, uzavře-li se srdce vaše. My nechceme katastrofu, my vám chceme pomoci. Prosíme vás lidé, otevřete svá srdce dokořán. Závoďte v lásce, kdo má své srdce otevřené více. Situace je vážná, ale není tak zlá, jako byla včera. Ale i tak evakuační lodě máme připraveny stále.

Vůle Stvořitele je jasná. Kdo zachrání své srdce, zachrání sebe. Nebude umírat, bude ve svém vývoji dál pokračovat. Situace je vážná. René, snaž se šířit tyto informace co nejvíce, aby lidé věděli, co se chystá, jak se změnit, jak sobě i jiným pomoci. Prosím, popros i své přátele, ať šiří tato slova tebou napsaná. Neohlížejte se doprava či doleva. Vy musíte jít vpřed. Vyřiď všem, že vás všechny milujeme, že milujeme všechny lidi dobré vůle a čistého srdce.

Toto jsme my, Vesmírní lidé. Děkujeme ti René, že nám pomáháš, že pomáháš i ostatním. Chceme se s tebou setkat, chceme to v tvém úkolu pomoci. Děkujeme i tvým přátelům, kteří dělají vše tak, jak to cítí pro tuto záchranu, pro co možná nejvíce lidí.Aby to nebylo nejhorší, aby vše bylo plynulé, aby nemuselo být použito evakuačních lodí.

Tak ti to předali Vesmírní lidé, Ptaah.“

Otázka: Jak se to bude šířit ?

„Ty víš, jak to je. První to budou slyšet ti, kteří to slyšet chtějí. A ti to rozšíří dál. A tím se tato informovanost zvětšuje, že nakonec zasáhne i to ztvrdlé srdce. Lidé, opravdu záleží hlavně na vás. My vás jenom posilòujeme, my vás vedeme, my vám radíme, ale otevřít srdce LÁSCE musíte vy sami – my to nesvedeme.

Tak ti to René sdělili Vesmírní lidé – Aštar.“


330.  Otázky ke kritické situaci – ověření 6 kontaktéry.                       22:45-23:55 hodin.                   
                                                                                                                        3.7.1998.     
                                                                                                  Místo: Havířov - Suchá.
 
Otázky sestavil Ivo Benda, a byly položeny 6 různým kontaktérům v jedné místnosti, bylo odpovídáno všemi současně na každou otázku zvlášť. Toto bylo provedeno proto, neboť v posledních dvou týdnech ještírci aktivizovali svoji činnost a to k výročí upálení Mistra Jana Husa, a někteří kontaktéři měli vinou vlastní disharmonické frekvence těla nekvalitní informace z Vesmíru.

Pořadí kontaktérů odpovídá místu sezení kolem jednoho stolu.


330.1  Jaká je situace ohledně evakuace – konkrétně.

a) Byla určitá pohotovost 2.7.98 ?

1.	Milada N.

Moje pocity na tento den: Točení hlavy, celková krize, smutek.

2.	Jana Č.

„Ano, tento datum byl ověřený už tebou, drahá, během dneška několikrát, a toto bylo chystáno, ale díky vaší lásce a snaze pomoci toto zatím nebylo nutno, pokračujte dál ve vaší práci.“

Pocity: Celý den jsem měla pocit, že se dusím, jako bych měla panel na prsou. Během celého dne. Večer zhruba ve 20:00 hodin toto přešlo.

3.	Lída K.

„Ano, jednalo se hodně dlouho o evakuaci a byla řada návrhů, které jsou zaznamenány a pro případ potřeby budou použity. Všechno bylo zváženo a poctivě zpracováno. Nemusíte se ničeho obávat. Je to zpracováno s největší zodpovědností.“

4.	Marie G.

„Ano, velmi akutní pohotovost. Situace byla velmi nebezpečná.“

Pocity: 2.7.1998 jsem byla velmi unavená, ale od 6:30 hodin jsem neúnavně pracovala doma a hned jsem nastoupila do práce bez jediné chvilky odpočinku, a to trvalo až do 19:30 hodin. Potom jsme jeli s přáteli do Žeranovic se podívat na kruhy v obilí, překrásný západ Slunce a silné pocity v kruhu obilí.

5.	Alena P.

„Ano, ne na všech místech stejná, různá místa potřebují individuální přístup, vše jde posloupně a postupně. Vše záleží na vás. Dal jsem vám možnost tvoření. Stvořitel. Předal Auter.

Pocity: V ten den jsem večer meditovala déle nežli obvykle, a cítila jsem velký tlak na hruď. V práci jsem se nemohla soustředit na činnost. A přitom než jsem šla spát, cítila jsem radost a cítila jsem tě blízko sebe, Ivo.

6.	Věra B.

„Ano, můžeme ti sdělit, že tato pohotovost stále trvá, není ovšem třeba se obávat, neboť pro danou práci, kterou jste provedli, se zvedla hranice vibrací lásky u vás na 40 % a celou planetu to zasáhlo na 20 %. Vím, že budete pracovat a já vám ze srdce děkuji. Váš Otec.“

Pocity: Včerejší den byl pro mě velice únavný. Během dne mi hučelo v uších jako ve trafostanici. Celou noc jsem proplakala, vše mi přišlo líto. Nevěděla jsem, proč mi stále kanou slzy.


b)  Existuje nějaký termín katastrofy, např. 27.8.1998 ?

1.	Milada N.

Zpráva o katastrofě mě vůbec nevyvedla z míry. Je stále třeba žít dobrým životem.

2.	Jana Č.

„Samozřejmě ne, datum je vypočten.“

3.	Lída K.

„Termín nemůže být dnes znám, opravdu hodně záleží na vás všech, jak se k tomu budete stavět, a jak se tomu pokusíte zabránit nebo aspoň katastrofu zmírnit nebo jinak ovlivnit. Tento termín bude koncem srpna vážný, ale nedá se to určit přesně a opravdu záleží jen na vás všech.“

4.	Marie G.

Neexistuje žádný datum, pouze Stvořitel to ví, a záleží na lidech také.“

5.	Alena P.

Řekněme si konečně nahlas, nastává totální očista námi milované planety Země, vašeho domova. S láskou Auter.

Termín ? Co je to termín, v dimenzi, kde se nacházíme ? Vše máte ve svých rukách a srdce vám řekne. Váš Otec.“


6.	Věra B.

„Mým milým jsem všem poslal informaci pak proto, abych vás zmátl. Neexistuje. Vše záleží na vás, to vám sděluji, že vše záleží jen na vás všech milujících, věřím, že to dokážete. 

                                                                                                                       Váš Otec.“

c)  Je nebezpečí katastrofy zažehnáno ?

1.	Milada N.

„Nikdy.“

2.  Jana Č.

„Omlouvám se za předchozí odpověď. Stále je třeba pracovat.“

3.	Lída K.

„Ne, ale jak jsem již řekl, záleží na vás všech, jaká ta katastrofa bude.“

4.	Marie G.

„Nikdy nebude, neusněte na vavřínech, pokud se to stane že usnete, bude se situace opakovat stále.“

5.	Alena P.

„Ne, vše je věcí vaší aktivity a lásky, milí. Auter.

Jen pozoruji vaši činnost., s láskou si přeji vaše pochopení a poznání, procítění, návrat ke mně. Váš Otec – Stvořitel.“

6.	Věra B.

„Ano, teď.“


330.2	 Životy Jaroslava B., byl Žižkou, Karlem IV., Galileim, Koperníkem, Kolumbusem aj. ?

1.   Milada N.

„Jaroslav B. – senzacechtivý.“

2.   Jana Č.

„Škoda, je třeba se určitých věcí (lidí) vyvarovat a věnovat se tomu, co je potřeba.“


3.	 Lída K.

„Už to nasvědčuje, že tento člověk se těmito informacemi chlubí, a dá se říct, povyšuje, zřejmě o reinkarnaci nic neví. To že ho neznáš Liduško, o moc jsi nepřišla. Zasluhuješ si lepší přátele.“

4.	Marie G.

B. - ne – ne – ne – ne – ne.

5.   Alena P.

„Sama víš, jak to je. Je souhrn informace a nezáleží na tom se zajímat o osobnosti minulosti vaší planety. Jen v případě, kdy hledá člověk poslání svého života, vzít to jako pomoc k cestě.
                                                                                                                S láskou Aštar.“

6.   Věra B.

B. – jen to že víš co máš s ním dělat. Ty sama jsi ho už odhalila a víš proč tu není, (ještě odpoledne  vše co šíří je práce duchovních bytostí ze 4. dimenze a naše zprávy k němu procházejí velice těžce, teď je již doslova posednutý, a to co máš udělat, víš. Vše se dostane do kolejí pro nás.“

330.3	Vystoupí Aštar v televizi již nyní – nabouráním, nebo to není známo ?

1.	Milada N.

„Ne, nabourávání.“

2.	Jana Č.

„Vyhrotí-li se u vás situace a chování lidí k sobě navzájem a k vaší planetě, bude to třeba, zatím ale ne.“

3.	Lída K.

„Není to známo. Je to složitá věc a zatím to není až tak nutné. Když bude vážná situace natolik, že to bude nezbytně nutné, pak to přijde samo.“

4.	Marie G.

„Ano, vystoupí i v rozhlase, a také ve snech i u lidí, co nemají o tomto ani tušení. Bude to i v malých měřítcích, lidé si to budou navzájem předávat to, co zažili, budou ty zprávy zajímavější a ověřenější.“

5.	Alena P.

„Není známo v tento moment. Je plno domněnek a plánů. Podle závažnosti situace se zvolí varianta pro řešení.
                                   Váš láskou oplývající Ptaah.“
6.	Věra B.

„Zatím se na tom pracuje, vše je na rozhodnutí Stvořitele, kdy až v kritické době bude skrze ně informovat. Jinak ale dojde k osobním kontaktům, které budou stále častější, a budete moci o nich podávat důkazy, budete mezi prvními, kteří k tomuto kontaktu byli vybráni, těší se na vás vaši přátelé.“


330.4	Jak dalece prezident Havel zpracoval naši výzvu ? Informace k němu samotnému. Je třeba mu psát ?

1.	Milada N.

„Má je v podvědomí, nebere to ale vážně.“

2.	Jana Č.

„Jsou určité věci, které mu stále ještě nedocházejí. Psát ?  Je to jen jedna z možností, ale když tyto zprávy přijmout nechce a brání se tomu, nezbývá než zatím věřit.“

3.	Lída K.

„Havel tyto informace právě přijmul, musel, ač chtěl nebo ne, nasadili jste mu myšlenku, a ta teď musí pěkně uzrát. Další informace bych v brzké době nedával, protože on potřebuje čas na to, aby tuto myšlenku zpracoval a spojil si se skutečností tak sebe.“

4.	Marie G.

„Vše jsem už promlouval s Ivem odpoledne.“

5.	Alena P.

„Ano, je třeba mu psát. Má mnoho myšlenek, kterýma se zabývá a nezpracovává. Ví o tom vše, samozřejmě mu něco též nebylo předáno vlivem lidského faktoru a strachu spolupracovníků.

Váš Alanan, anděl strážný, duchovní strážce, Alan, pomocník, Anaha, člověk z Vesmíru.“

6.	Věra B.

„Vše co jste už podnikli je na dobré cestě, tyto „Rozhovory“ stále rozšiřujte a průběžně mu zasílejte další vzkazy, nechte na něm, jak se rozhodne tak, jak doposud, jak všechny lidi nechávali na svobodné vůli tomu uvěřit. Máme ještě jiné mechanismy. Vy si plňte ten váš systém, který jste započali.
                                      Aštar.“


330.5	Je pravda co říkal Jaroslav B. 2.7.98 večer, že já a on jsme právě členové Rady moudrých planety Země ?  Já duchovní ručitel ?

1.	Milada N.

B. – „perla“, kde je skromnost pana B. ?

2.	Jana Č.

„Snaha proniknout (ovlivnit) Iva.“

3.	Lída K.

„Vždyť už já jednou napsal, co si o tom člověku myslím. Má bujnou fantazii a přiškrcuje si ji. Skus se o tom poradit radši s někým jiným, na každém šprochu je pravdy trochu, jak se u vás říká.“

4.	Marie G.

„K této otázce není co říci, není na ní odpověď ani v lidské řeči.“

5.	Alena P.

„Jaká pýcha. Auter. Jak si může být jist,zda-li unese zodpovědnost za vše,co se zde děje ? Auter.

Milé bytosti, jste lidmi lidských bludů a omylů. Vzali by jste si zodpovědnost za to vše, co s tím souvisí ? Každý je tím jak myslí a co myslí. Může být tím, na co jste se ptali, skutečnost ? Jak jiná, než si tolikrát myslíte ?  
                                                                 Váš Otec.“

6.	Věra B.

„Musím dodat, že vaše funkce jsou již jednou zmapovány, není třeba se k tomu vracet, je na Stvořiteli, kdo bude zvolen. Vy tam ale patříte, byť se vám to nechce věřit. Pan B. by tam byl taky, zatím ale nemůže. Za to že skokem na vašem (nelze přečíst – pozn. zpracovatele), a došel k duchovnímu dnu, nemůžeme nic říci. Věřím, že ale tak bude.“


330.6	Kolik % jeho komunikace je se Silami světla a Silami temna či duchy ?

1.	Milada N.

„Kde je láska ?  Když není, je ovládání.“

2.	Jana Č.

„Začátek komunikace jeho 40 % - S na 10 % - T. Po snaze o pozornost 60 % - T a 
5 % - S. (Zbytek je s duchy – pozn. Zpracovatele).


3.	Lída K.

„Číslo přesně neřeknu, nebudu se tím zabývat, ale Temno vítězí. Může se ho však zbavit, a on se vzpamatuje, ale neví se zatím přesně kdy.“

4.	Marie G.

„1:1 , jedna ku jedné, již není potřeba o něm mluvit.“

5.	Alena P.

„Není na procenta, máš Anežko vřelý vztah. Tak ti jen řeknu, více mluví s tím s kým chce, a zapomíná na Stvořitele. Je veden v daný okamžik tím, jak sám cítí a má emoce. To jsou procenta, viď ? Řekni Ivovi, aby je už na tobě nežádal, protože to stačí to vysvětlit okolo.

                                                                                                  Ahoj, tvůj kamarád Lean.“

6.	Věra B.

„Začátek byl opravdu dobrý, v okamžiku, kdy mu byla nabídnuta spolupráce, jeho pýcha a touha se zvedla na tolik, že přitáhl k sobě bytosti, které jej začaly zneužívat.  Pro dnešní den není na něj napojen, ztratil se nám.
                                                        Aštar.“


330.7	2.7.1998, byla předána informace o možné evakuaci tím plukovníkem z ministerstva obrany Lobkowicovi  a ten ji předal Havlovi ?

1.   Milada N.

„2.7.98 předána informace, bavili se o tom.“

1.	Jana Č.

„Strach, nedůvěra.“

2.	Lída K.

„Něco málo se o tom jednalo, ale opravdu jen okrajově, neberou tyto informace vážně.“

4.  Marie G.

„Nepracoval, možná v pozdější době, ale možná, když, tak jenom o záchranu majetku, ale ne pro celek.“

3.	Alena P.

„Mnoho dohadů a otázek je. První reakce byla taková: Nemají o to zájem. Mluvili s Klausem a začali se o to více zajímat. Nahlas to nepřiznají až to budou číst, i to je dobré.
                                                                                                                       Váš Lean.“

4.	Věra B.

„Není to pravda, nepracuje s tím, jen to zavezli Havlovi, stejně se tomu směje, je to pro ně moc směšné, ale za čas se nebudou stačit divit. Pracujte dále, to, co se má k němu dostat, to se dostane. Vytrvejte a neobávejte se, zda to bylo vyzvednuto, znáte svůj úkol.“
  

330.8	Ověření varování, přijal Jiří L., názvy evakuačních lodí ?

1.	Milada N.

„Varování je stále třeba, pomoc je na místě.“

2.	Jana Č.

„Vím, nevíš o tom nic, ale vše je v pořádku, informace jsou správné, vše se k tobě dostane, teď ses měla věnovat sobě a dozrát, vše je v pořádku.“

3.	Lída K.

„Ano, tento evakuační plán je celkem v pořádku, je reálný. Jména těch lodí jsou trochu zkreslené, a to jsou v současné době jen malicherné drobnosti. Proběhlo by to v takovém klidu a pokoji, že by bylo každému jedno, jak se jeho loď jmenuje. Je pár jedinců, kteří by v poslední chvíli dělali potíže a problémy, ale to je nepatrné, a tak víme přesně jak by to probíhalo, jistě záleží na vás, kolik vás bude a kdy to bude.“

4.	Marie G.

„Perfektní, tento dopis zasáhl velmi intenzivně a pozitivně !!!!!  Mnoho lidí se velmi nad sebou zamyslilo, proč se sem narodili – na planetu Zemi. Poznali, že majetek není důležitý, ale láska k našemu Prvotnímu Stvořiteli a matičce Zemi. Začínají se dívat kolem sebe a začínají naslouchat tichu – přírodě – díváme se kolem sebe a na všechnu tu krásu, co nám náš Stvořitel všem poskytuje.  Děkujeme.“

5.	Alena P.

„Je sám ve velkém napětí. To co vidí v okolí se děje uvnitř. Uvolnění je třeba. Ano, informace jsou závažné a důležité. Sama víš a říkáš, že nic není tak horké, jak to vypadá. Potřebuje lásku. Řekněte, ať se drží srdce a ne zamilovanosti, která je chvilková. Později pozná sám. Cítím tvou myšlenku, že člověk, aby poznal čím je, potřebuje si uvědomit, čím není.
       Ahoj, Lena.“

„Záleží na jménech ?  K čemu vám pomohou ?  Odpovězte mi.  Lean.“

Zde na Zemi žije mnoho materiálně založených lidí. Proto volíme takovou taktiku informací – je to SPECIÁLNÍ KONCERT INFORMACÍ PRO PLANETU ZEMI, KTERÉHO SE JEŠTÍRCI DĚSÍ, která má zabezpečit její záchranu při patřičném masovém rozšíření. JE TO CHIRURGICKÝ ZÁKROK NA PLANETĚ ZEMI. To je možné ale jen tehdy, když tyto informace přijme i tato většina materiálně založených lidí, a pro tyto lidi je třeba tyto informace takto přizpůsobit – tedy aby je přijali, aby zabraly. Neboť zdrojem vibrací je celé obyvatelstvo, jeho masa 5,5 miliardy lidí. V tom je ten úspěch „Rozhovorů“, to je ono, co mnoho duchovních lidí nechápe a těžce nyní pojímá, že oni neměli takový úspěch se šířením svých informací. Jedná se o vybudování mostu mezi dvěma břehy, kde jedna strana je duchovní, druhá je materiální. Tento most tedy musí mít 2 různé pilíře, 2 různé aspekty, i když nám jde o produchovnění materiální společnosti na planetě Zemi. Jinak by to nefungovalo. Čistě duchovní informace většina lidí nebere ! Proto je zvolená tato správná taktika naším Stvořitelem drahým, přátelé z Vesmíru ji také vnímají a akceptují a mají s ní své zkušenosti z mnoha jiných planet, a já, zpracovatel „Rozhovorů“ ji vnímám, oceňuji a podporuji také. To je tedy odpověď na otázku, k čemu jsou nám jména evakuačních lodí.

                                                                         S láskou a pochopením váš       Ivo Benda.

6.	Věra B.

„Milí, práci, kterou odvedl Jirka byla v pořádku, v tu dobu to bylo skutečně aktuální, ale vaše práce a aktivita se zvedla a stále se zvedá, takže pro současnou dobu to není již aktuální. Lodě jsou zapsány dobře – tím se nemusíte zaobírat. Myslíme, že pokud budete pracovat jako doposud, vše může být zažehnáno. Vy víte, proč jste se zrodili a proč toto děláte, že jedině takto může být vaše Země zachráněna a jsem spokojen, že jste se znovu chopili práce. Věříme vám, vaši přátelé.“


330.9	Co udělat pro odvrácení katastrofy ?

1.	Milada N.

„Harmonie všeho a všude.“

2.	Jana Č.

„Milovat se, nebát se dát najevo lásku, rozšiřovat jemné vibrace, jste tak krásní, a když jste zamilovaní, jen svítíte a hřejete, buďte milí a láskyplní.“

3.	Lída K.

„Vždyť sami to nejlíp víte a děláte to. Láska  láska  láska. Materiální statky zasunout do pozadí a trochu více se na sebe podívat, podívat se hlavně kolem sebe, třeba si uvědomíte, že každý den zapadá a vychází Slunce, že les voní a jsou tam nádherní mravenci, že se dá krásně meditovat v lese, na louce, že voda v potoce je živá, že voda v jezeru je sametová, a vzduch krásně voní, a tak dál, vždyť víš.“

4.	Marie G.

Láska k Prvotnímu Stvořiteli, k Matičce Zemi a k celé přírodě, máme chodit po špičkách na nám propůjčené planetě, a ne chodit v okovaných botách, máme zpívat a ne vydávat rozkazy, naslouchejme a budeme vyslyšeni, milujme a budeme milováni, mlčme a budeme vyslechnuti. Otevíráme srdce pro všechny vesmíry.  Amen.“

5.	Alena P.

„Vyrovnat si vztahy navzájem i sama v sobě. Umět pochopit, tolerovat druhé, a uvědomit si rozdíly a svobodnou volbu.

Láska je ve všem podstatou. Lásku vyzařujte i vy sami.
                                                                             Len.“

6.	Věra B.

„Láska láska a ještě jednou láska, která se tady musí stále více rozšiřovat a to, co lidem chybí, je jenom láska, a proto ji dávejte milováním a žijte láskou, neboj se ji ukazovat všem, uvidíte, že vám nejprve budou závidět, ale pak ji začnou hledat, věřím, že se vám podaří šířit lásku a mi pomůžete, mě Otci.“


330.10   S kým psala Ria (Marie G.), s kterým miláčkem ?

         
           „Milý Ivo,

Ria komunikuje se mnou skrze své srdce duchovní, tedy se svým Stvořitelem, který ji tolik miluje.“


330.11  Ria (Marie G.) se zamilovala na dovolené v Chorvatsku do Tomáše ?
             Je zde nějaká souvislost ?

            „Milá Rio,

Ano, zamilovala jsi se do milého Tomáše proto, že ti ukázal kousek tvého minulého života, totiž jak jsi žila ve středověku na jednom klášteře, a tam tento Tomáš byl tvým milencem, který tuto lásku k tobě zakusil znovu po tolika letech. Važ si této lásky, je to důkaz, že láska smrtí nekončí. 

                                                                                           S láskou tvůj milující Stvořitel.“


330.12  Opětoval tuto lásku nyní ?

„Ano, on tuto lásku opětoval, cítil úplně ve stejné kvalitě jako ty sama, takže víš přesně co cítil.“


331.  Sdělení.                          (Přijal René).                4.7.1998.          13:00-13:18 hodin. 
                                                                                                         Místo: Černá Voda.

„René, prosím vyřiď všem, že napjatá situace byla zažehnána. Ať lidé si ale i přesto uvědomují vážnost situace kolem Země. Je nutné lidi upozornit na to, aby v tuto chvíli neživili Temnoty strachem (hrubou vibrací – pozn. Zpracovatele). Aby Temnoty nezneužily situace prozatímního zlepšení. Aby se lidé nebáli, ale uvědomili si vážnost situace. Aby se od srdce smáli, radovali – byli šťastni a rozsévali štěstí. Nechť láska může proudit z jakéhokoliv srdce.

Ta situace v minulé dny, co jsme vás varovali, byla opravdu vážná a kritická (ne že nebyla, ale už je to lepší).

Evakuační lodě byly přichystány na zásah. Proto toto přímé varování nás Vesmírných lidí, planety Země a Stvořitele. Musí si to někteří ve vaší skupině uvědomit, že tato poselství byla a jsou správná, aby se lidé ke svému Stvořiteli obrátili. Vždyť nešlo jen o ně, jak si myslí., šlo též o druhé a k tomu byly dány tyto informace takové, jaké byly potřebné. Tak ať se nediví. Nesmí si nikdo  hrát na něco, co chce být a vůbec není. Musí si uvědomit v pravou chvíli vážnost situace a ne říkat, že je to tvrdé a nevhodné. Řekni jim prosím, že nevidí co se dělo a proč vše tak bylo. Raději ať otevřou svá srdce a neopravují pořád tebe, ty, který vykonáváš vůli Stvořitele. Nevadí. Doufáme, že vše už bude dobré. Musíme končit, chce s tebou mluvit náš Otec.

                                                                                                                Aštar s přáteli.“


Zde milý čtenáři máte klíč k celému tajemství tvoření, MYŠLENKA - LÁSKA tvoří jemnovibrační energii usměrněnou do konkrétní životní situace, do každodenního jednání a konání. V této jemnovibrační energii nevydrží žádný ještírek a další entity Sil temna, jsou vypuzeni, a to je naše strategie, naše taktika v tomto boji Sil Světla a Sil temna, který právě nyní vrcholí !!! Ale Světlo vždy vítězí, neboť Světlo je náš milovaný Stvořitel.

Ten, kdo viděl film USA „Den nezávislosti“ od ještírka Spielberga, zjistil, že ne náhodou v tomto filmu přiletěli 2.7. negativní mimozemšťané v obrovských mateřských lodích napadnout a obsadit planetu Zemi. Je to rafinovaný program, který ještírci zavedli do těl stamiliónů lidí na celé planetě Zemi, aby jednak vyvolávali strach průběžně od sebe, ale jednak, aby v případě skutečné katastrofy odradili lidi od nástupu do záchranných evakuačních lodí !!!

Síly temna vyhrotili konflikt na planetě Zemi právě k 2.7.1998, kdy skutečně vyvrcholila krize, kdy evakuační flotily Sil světla již prováděly jedny z posledních operací evakuačního plánu na pokyn STVOŘITELE našeho, a díky úspěšné práci Sil světla (včetně kontaktérů českých zemí), byla tato evakuační akce v poslední chvíli zastavena. 

Nebezpečí však dále trvá, je třeba dále pracovat,a neváhat,nečekat,co udělá ten druhý !!!

Milí lidé, šiřte tyto „Rozhovory“ po planetě Zemi, neboť to je nyní nejúčinnější zbraň proti Silám temna.

„Rozhovory“ umožňují lidem odhalit PRAVDU, lidé se poprvé spojují s Vesmírnými lidmi, tím si účinně a efektivně zvyšují duchovní úroveň, tím se jim aktivizují a zprovozňují další čakry a šroubovice v DNA buněk jejich těl, tím se zvyšují jejich schopnosti jejich těl (telepatie, léčitelství atd.) v souladu s Kosmickými zákony, a tím se vyvlékají z vlivu Sil temna, neboť právě Síly temna před 300 000 lety ponížili člověku na Zemi počet šroubovic DNA ze 12 na 2, aby z nich udělali ovladatelné otroky, loutky, produkující strach = hrubé vibrace, tedy potravu Sil temna.

Kniha „Rozhovory“ je jediný účinný nástroj zde na planetě Zemi, která tímto zprovozňuje ŽIVOU KNIHOVNU PLANETY ZEMĚ (viz kniha Poslové úsvitu a sdělení v „Rozhovorech“). Neboť pomocí této knihy probíhá celý tento proces, uvedený výše.

V českých zemích je spousta „duchovní literatury“ a „UFO literatury“, ale žádná z těchto knih nemá tuto klíčovou funkci jako kniha „Rozhovory“, a to v této důležité chirurgické operaci Stvořitele našeho s touto planetou Zemí při přechodu do Nového věku, do vyšší dimenze.

MEDITUJTE CO NEJVÍCE, ŠIŘTE LÁSKU A SVĚTLO.

Toto vám sděluje s láskou IVO BENDA, zpracovatel, garant, a šiřitel těchto „Rozhovorů“.


332.  Sdělení.                     (Přijala Jarmila S.).           5.7.1998.            00:10-00:28 hodin. 
                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

„Zdraví tě Aštar, velitel vesmírné flotily. 

Jsi rozrušená ze všeho, co čteš, a zjišťuješ z „Rozhovorů“. Chápeš, ale neklid v sobě máš. Bojíš se o své blízké a je to přirozené. Ale od rána víš od Sol-teca, že tvá rodina (tak, jak ji ty cítíš) je v pořádku, a bude zachráněna. Máš však obavy o lidstvo jako takové, chápeš princip očištění od hrubých vibrací, ale připadá ti příliš násilný. Souhlasíme s tebou, ale jinak to nejde – co s lidmi, kteří jsou nepoučitelní, a láska jim příliš neříká. Říkáš si, jestli má kdy smysl na Zemi ještě něco budovat, obnovovat, zkrášlovat, když má být vše zničeno. Věř tomu, že má. Nejvíce je však třeba čistit srdce od všech nánosů a negativních vibrací. To má smysl největší. Nebuď neklidná, vše se v dobré obrátí. Víra a láska zvítězí nad lží a nenávistí, jak říká váš prezident. A má pravdu. Máme tě rádi a děkujeme za tvou snahu otevírat lidská srdce lásce. Dnes se ti to podařilo, zasloužíš pochvalu – meditace byla účinná a lidé pochopili.
                                                                         Aštar a Atari tě zdraví. Máme tě rádi.“
Já vás také !

„My to dobře víme, a proto jsme na tebe napojeni a sledujeme tvé počínání – vedeš si dobře. Brzy se ti ukážeme. Budeš mít možnost nás spatřit a vidět naše lodě, abys měla větší a konkrétnější představu. Víme, že se na setkání těšíš.
                                                                                                                   Zdravíme tě.“


333.  Sdělení.                     (Přijala Jarmila S.).           5.7.1998.            19:00-19:11 hodin. 
                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

„Zdravíme tě a chceme ti poděkovat za to, co jsi dnes zase udělala pro lidstvo. Stáváš se jemnější a prozářenější vibrační bytostí. Jsi naše a my tě máme rádi. Vedeš si dobře, působíš láskou a světlem, a i když si ze začátku nevěříš, pak do toho přijdeš a napojíš se na nás, a my ti pomáháme. Posíláme ti myšlenky, když si nevíš rady, abys uměla správně odpovědět. Říkej pravdu s sviť !

Zdraví Atari a Aštar, přidává se Kohun. Jsme s tebou. Máme tě rádi.“


334.  Sdělení.                      (Přijala Jarmila S.).            6.7.1998.            0:05-00:23 hodin. 
                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

„Zdraví tě Aštar, velitel světelné flotily a k tvým dotazům sděluje toto:

Ruda – sama jsi viděla jeho auru, je to člověk, který je v pořádku, jen si neví rady při řešení některých lidských problémů. Na tom není nic špatného. Něco se snaží ho ovlivňovat negativně (to byl ten náznak té šedé na levé straně v auře), ale on si je toho vědom, a snaží se s tím něco dělat. Stačí však požádat o pomoc nás nebo přímo Stvořitele, a vše se vyřeší rychleji. Snadněji se pak zbaví svých pochybností, a bude si zase věřit. Máme ho rádi a věříme, že je to dobrý člověk. Můžeš mu to říci, i to pomůže k jeho ozdravení.
 
                                                                                                Toto sděluje Aštar a Atari.“


„K otázce tvého léčení. Správně říkáš, je těžké léčit druhé, a sám mít viditelné vady na zdraví. Ptáš se, jestli nás můžeš požádat o pomoc a vyléčení něčeho, s čím si nevíš rady. Ano, můžeme ti pomoci. V podstatě se léčíš už teď při zvyšování svých vibrací, a to, že se tvůj problém momentálně spíš zhoršuje je dočasný stav a součást léčby. Vše bude v pořádku. Ještě měsíc a pak nebude nic znát.

Sděluje Jamahama a léčí tě. Cítíš to, že ? Vidím, jak se usmíváš – to je dobře.“

„Zdravíme tě, posíláme pozitivní myšlenky tobě a tvým blízkým. Máme tě rádi.

                                                                                                       Atari, tvůj přítel.“


335.	   Výročí upálení Mistra Jana Husa – 6.7.1415.           6.7.1998.      9:44-10:15 hodin.
                                                  (Přijal Ivo Benda).                             Místo: Dolní Lomná.

Ivo:
Milí přátelé z Vesmíru, drahý Stvořiteli i Stvořiteli nejvyšší. Navštívil jsem včera večer s přáteli 5.7.1998, v době výročí upálení Mistra Jana Husa posvátné místo v Horní Lomné, které na mne zapůsobilo kouzelným způsobem, a které mi dalo sílu a energii matky Země, za což jí velmi děkuji a slibuji, že budu i nadále pracovat pro záchranu této krásné planety Země se vším živým i „neživým“ na svém povrchu, pod ním i nad ním. Děkuji vám všem, kteří mne vedete a pomáháte mi v této náročné práci a věřím, že tato práce bude mnou a mnoha dalšími lidmi a bytostmi z Vesmíru úspěšně završena. Toto je mé přání z mého srdce, a jsem si vědom toho, jak náročný je to úkol. Současně budu i nadále pracovat na zbourání bariéry mezi lidmi na planetě Zemi a Vesmírnými lidmi, a budu pracovat i nadále na vytvoření mostů mezi naší civilizací planety Země a civilizacemi Vesmírných lidí, pracujících s láskou pro Stvořitele našeho.

Mám jedinou otázku nyní na vás, je náhoda, mělo to tak být, že jsem navštívil toto místo v den výročí upálení Mistra Jana Husa, anebo jsem jej měl navštívit den předem (4.7.1998), jak mi násilným způsobem vnucovali někteří lidé z mého okolí ? Tím se mi odpoví na více navazujících otázek, které s tímto souvisí. Děkuji.


          „Milý Ivo,

Hovořím k tobě já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily. 

Ano, jak jsi správně poznal v otázce, není náhoda, že jsi navštívil posvátné místo v době výročí upálení Mistra Jana Husa. Je to tak vedené Stvořitelem naším, a při tomto procesu se ukázaly rozdíly ve vaší Havířovské skupince, tedy, všichni jste tam měli být přítomni večer 5.7.1998, v době tohoto významného výročí, neboť tehdy tvé tělo bylo vráceno planetě Zemi a tak to mělo být. Ukázalo se, že někteří lidé jsou pod silným vlivem Sil temna, a že ti nebyli schopni navštívit toto místo právě tohoto 5.7.1998, tedy v době tohoto významného dne. Ty jsi si z toho vzal ponaučení, a bylo to tak dáno předem, aby tito lidé byli takto upozorněni, že něco s nimi není v pořádku. Právě pro tyto lidi je práce v zaměstnání důležitější v onom dni, než aby se takto poklonili památce této osobnosti, a tak se to takto stalo. 

To ti s láskou sdělil Aštar Šeran, který tě takto miluje a věří, že si k tobě najdou cestu i někteří tito lidé z Havířovské skupinky.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. 

Ano, i já sdílím lásku s tebou milý Ivo, a přeji ti hodně úspěchů v tvé důležité práci pro lidi a pro celý tento Vesmír.

Ano, tak jak to nyní řekl Aštar, tak to je, lidé jsou takovými, jací jsou, tedy různí, a to i ve vaší skupince z Havířova. Část lidí musí ještě tvrdě pracovat na sobě, aby mohli postoupit výše, to jim takto držíme palce a chceme jim v tomto pomáhat tak, jak je pomáháno tobě. Ano, myslím že jsi situaci zvládl dobře, a to právě díky znalosti z této knihy Poselství lidstvu od Ortona, kde je opravdu psáno, že pokud není mírné řešení ukončení konfliktu mezi lidmi, je nejlepší odejít (moudřejší ustoupí), a to jsi také udělal, a já tě takto milý Ivo miluji. 

Dále ti chci sdělit, že lidé se i nadále s námi takto spojují, nyní je to již 670 000, a toto číslo stále stoupá. Počet čtenářů těchto „Rozhovorů“ je nyní 635 miliónů, a toto číslo také velmi stoupá závratným tempem. Je to veliká změna, tento svět s jazyky Latinky je již dobře informován o nás, a to je důležité, nyní zbývá ještě Asie s jinou jazykovou skupinou, a tak víš co máš dělat, můžeš se obrátit na tuto paní, která překládá do čínského jazyka, a která si to vybrala za úkol před svým narozením. Jsem s tebou milý Ivo, všichni členové mé Vesmírné flotily z Plejád ti posílají lásku a mají velkou touhu se s tebou setkat. My už se takto velmi těšíme, a jsme rádi, že máme na Zemi takového člověka, jako jsi ty. 

Za všechny členy Vesmírné flotily ti to sdělil Ptaah.“


„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.

Ano, vše co je napsáno Aštarem a Ptaahem je pravda, ne každý se dokázal vymanit z vlivu Sil temna, a to tak je a bude milý Ivo. To, že někdo je členem nějaké skupinky neznamená, že je automaticky vymaněn z vlivu Sil temna, a to na vždy. Ty to víš, ale jiní někteří lidé ještě ne, a tak ti to takto sděluji.

Jsem stále s tebou, ano, tato krize i tato Lomná souvisí s výročím upálení Mistra Jana Husa, neboť on byl také duchovní vůdce na planetě Zemi, a Síly temna chtěly využít této příležitosti k těmto cílům. To se tak ale nestalo, díky tobě milý Ivo, a dalším lidem, kteří se zapojili do odvrácení této katastrofy, se zatím nekonala, a je to opravdu úspěch, i když není dosud zažehnána definitivně. To bude až tehdy, kdy planeta Země vstoupí do Kosmické konfederace planet, a ty na tomto tolik pracuješ, a pak již bude riziko zničení menší o mnoho stupňů, o mnoho řádů, nežli je nyní.

To ti milý Ivo s láskou sdělil Orton, duchovní ručitel této Galaxie.“


336.  Růst vibrace.                   (Přijala Jarmila S.).            6.7.1998.      21:40-21:56 hodin. 
                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

„Hlásí se Atari, tvůj přítel. 

Nevíš, co se s tebou děje, proč ta úzkost, proč ten tlak na prsou. Je to však přirozený proces zvyšování vibrací a zjemňování tvého duchovního těla. Stáváš se kvalitní božskou bytostí. Usmíváš se, jako bys pochybovala, ale je to tak. Máš naši podporu a plnou důvěru. Máme tě rádi. Ten tvůj neklid pomine. Ty totiž prozatím těžce neseš negaci a chaos okolo sebe. Tím, jak jemníš, vnímáš vše několikanásobně – to však zvládneš. Nechej se vést, a ono to půjde samo. Neobviňuj se stále. Posíláme ti energii a vibraci té nejkrásnější čisté lásky, jaké je člověk schopen. Cítíš to teplo na srdci, cítíš to chvění ? Je to velice příjemné, že ? To je naše odměna za to, co prožíváš při svém růstu. 

S láskou Atari, Aštar, Kohun, Sol-tec, Jamahama – tvůj ošetřující lékař.“

Tolik lásky najednou ?  Tolik přízně a ocenění ?  Díky, díky, díky !!!

„My děkujeme tobě za tvé čisté srdce a myšlenky dobra pro všechny mírumilovné bytosti na světě. Za to tě máme rádi. Jsi krásná bytost !
                                                                        Tví Plejáďané.“


337.  Sdělení.                      (Přijala Jarmila S.).            7.7.1998.          22:51-23:07 hodin. 
                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

„Dnes se ti hlásí přítel Ebermach, i když se divíš proč. I já bych tě chtěl pozdravit, poděkovat ti za tvé výsledky a podpořit tě. Máš starosti sama se sebou, se svými stavy úzkosti, spojenými s tvým osobním růstem. Chtěl bych ti jen říci, že je to přirozený stav a tvé obavy jsou zbytečné. Vedeš si dobře a já se snažím na tebe napojit celý večer, abych ti to oznámil. Máme tě tu rádi a těšíme se na setkání s tebou. Bude pro tebe velice přínosné a příjemné. I pro nás. Jsi z nás a my tě po dlouhé době zase vidíme.
                                                                                                Zdraví tě Ebermach.“

„Měla bys více spát, aby se tvé tělo mohlo lépe a rychleji obnovovat a regenerovat. To vzkazuje Jamahama. (Hojí se i to, co jsem slíbil, i když ty máš pochybnosti.)“

Měla jsem silný pocit, že jsem uprostřed vaší lodě, a vy okolo mě. Podávali jste mi ruce.

„Ano, bylo to tak. Zažila jsi okamžik setkání s námi. Mohla jsi nás spatřit a dotýkat se. A ty ji vnímáš jako něco příjemně mrazivého. Víme to. A těší nás to stejně jako tebe.

                                                                                     Velitel světelné flotily Aštar Šeran.“


338.  Sdělení 105.                     (Přijal Ivo Benda).          8.7.1998.       17:22-17:34 hodin. 
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.
 
         „Milý Ivo,

Ano, jsem to já, sám Aštar, jsem u tebe a sleduji, jak opisuješ tato sdělení z onoho kritického období.

Ano, je to tak jak píšeš, bylo to výročí upálení Mistra Jana Husa, neboť tehdy byly tyto Síly temna v ofenzívě. Nyní tento boj vrcholí a Síly temna ztrácí půdu pod nohama jak říkáte, a tak se dělo právě toto. Tady je možno vidět, jak ony působí, že si nachází odpovídající pozemšťany podle zákona: Stejné přitahuje stejné. Ano, díky působení mnoha kontaktérů tato krize byla zažehnána, alespoň prozatím. 

Ano, cítím tvoji lásku ke mně milý Ivo, ano, mám ruku na tvé levé tváři a spánku, abys byl harmonický a lépe konsolidovaný po náročném uplynulém týdnu a víkendu.

Ptáš se na počet šroubovic a čaker, ano, máš jich stále 8 jako původně, stále to pomáhají naší biolog – lékaři, abys přestál tyto zátěžové situace, které ti život dává. Ano, v tom Havířově jsou opravdu někteří pod vlivem Sil temna, musí se z toho vlastní vůlí a pílí vymanit, ano, tvá poslední sdělení přijatá ve vlaku jsou pravdivá.

To ti s láskou sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, ano, měl jsi toho dosti, no ale zvládl jsi to milý Ivo, celkem rozvážně jsi řešil kritickou situaci o víkendu v Dolní a Horní Lomné, ano, my tě takto milujeme, i tyto další lidi, kteří byli a jsou pod vlivem ještírků. Je třeba je informovat, jak jsi to udělal s Anežkou (informoval ji – pozn. zpracovatele), aby mohli si problém uvědomit a pracovali na něm s láskou a pokorou. To je milý Ivo k tomuto vše.

To ti s láskou sdělil Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“


„A nyní se přidávám já, Orton, i já ti posílám proudy lásky, zdraví tě z Vysoké rady v Petale a váží si tvé práce pro lidi a planetu Zemi a Stvořitele našeho, neboť je to důležitá práce. My tě stále podporujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů milý Ivo.

To ti s láskou sdělil Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

Děkuji vám milí přátelé z Vesmíru. S láskou Ivo.


339.   Práce ve skupinách – symfonický koncert informací - aktuálně

                                            (Přijala Naďa Bullová).        10.7.1998.     14:30-14:50 hodin.
                                                                                                                  Místo: Třinec.

„Důležitá věc pro vás je právě teď pochopit kam směřujete. Zatím jste nemohli zachránit životní prostředí, dematerializovat planetu, ani nakrmit chudé, protože jste se nemohli zbavit strachu z nedostatku a z potřeby ovládat. Protože vše ve vašich životech stálo na tom, že vše směřovalo k boji o získání energie toho druhého, takže jste nedokázali dávat energii jiným lidem. Milovaní, uvědomte si, že energii nenačerpáte tím, že ji budete brát od jiných lidí, ale že ji budete čerpat z přírody a způsobem stravování. Je potřeba si uvědomit, že čím snadněji bude do vás proudit energie, tím rychleji a mystičtěji vám bude Vesmír odpovídat. A pokaždé, když budete jednat podle intuice, my vás povedeme kupředu, a zvýší se vám vibrace. Buďte vnímaví k tomuto novému procesu, který vás vede kupředu, buďte bdělí, jste v procesu vytváření nového pohledu na svět. Vy, kteří hledáte, už víte, že Vesmír je ohromným systémem energie, a všechny lidské konflikty spočívají v nedostatku této energie a z manipulace pro její dosažení. Konflikt můžete ukončit tím, že budete vědomě energii čerpat z vyššího zdroje. Nastal čas, kdy si můžete vyjasnit vaše stará a opakovaná dramata, a najít své skutečné já. Skutečným tajemstvím vašeho štěstí a harmonie je zůstat v tomto magnetickém proudu a vědět, jak novým způsobem vytvářet vztahy k ostatním, a z těch vynášet to nejlepší na povrch, a odpovědi budou stále přicházet. Zvyšte své pocity vnímání. Vaše opětovné kolísání energetické úrovně snižuje vibrace. Strach a nedůvěra, a to již i v to poznané vám vibrace snižuje. Překonejte strach, a udržte si dosavadní vibrace ve všech situacích. Buďte si vždy vědomi, kam míříte. Je to vytváření obrazu Světla, který má neuvěřitelnou krásu a energii, a vás samých, kteří zvyšujete toto spojení s krásou prostředí tím, že ji vnímáte na vědomé úrovni a máte otevřené oči. Čím víc krásy uvidíte, tím rychleji se budete vyvíjet. Tím větší budou vaše vibrace. Nakonec vás zvýšení vibrace otevřou k nebesům, které už jsou před námi. Jenom to ještě nedokážete vidět a rozpoznat. Kdykoliv pochybujete o své cestě, musíte se rozpomenout k čemu směřujete, že se vyvíjíte, a že toto je podstatou celého procesu života. Důvodem vaší existence je dosažení nebes na Zemi. Buďte spojeni s energií, buďte k ní otevření, a nenechte se nikým a ničím ovládat, a nedovolte vykořisťování planety. Jestliže se vrátíte ke svým starým vzorům chování, tak nepřežijete. 

Každý z vás musí dělat, co je v jeho silách, aby se toto poselství dostalo ven na Světlo. 

Nyní vám dáváme sice malý, ale velmi podstatný příklad pro práci ve skupinách.

Každá osoba by měla mluvit až tehdy, kdy se k ní přesune energie. Klíč k tomuto procesu je mluvit, když přijde tvůj okamžik, a vysílat posilující energii, když přijde řada na toho druhého. Mnoho lidí je ovládajících a sobeckých, když jsou ve skupině, do popředí vystupuje jejich ego a neskromná pýcha. Tito lidé cítí sílu myšlenky, a vyjádří ji, a pak protože výbuch energie je tak příjemný, mluví oni sami dál, a to i dlouho po tom, co by se měla energie přesunout na někoho jiného. Takto se pokoušejí skupiny ovládat. Ti méně průbojní se pak stáhnou zpátky, i když cítí sílu myšlenky, už neriskují její vyslovení. Když se tohle děje, skupina se rozdělí, a tím se stane, že všechna poselství nejsou ani předána, ani vyslyšena, ani vyslovena. Stejná věc se stane, když někteří členové skupiny nejsou přijati těmi druhými. Odmítnutí a oddělení jedinci nemohou získat energii, a ten zbytek je již rozštěpen. Když je nám někdo nesympatický, nebo vám nejde na ruku, nebo se jím cítíme ohroženi, nastává přirozená tendence soustředit se na něco, co se nám na té osobě nelíbí, nebo co nás na ní dráždí. Naneštěstí když to uděláte, místo toho, aby jste viděli hlubší krásu těch lidí, a dávali jim energii, tak jim je odebíráme, a to je zbytečně poškozuje. Oni si pak uvědomí jen to, že se najednou cítí méně krásní a méně sebejistí, a je to proto, že jste jejich energii zničili. Ve skutečně funkční skupině vládne snaha dělat pravý opak. Myšlenka, že energie a vibrace každého člena skupiny se mají zvyšovat pomocí energie vysílané k nim ostatními. Když se to stane, energetická pole všech jedinců splynou, a vytváří se jediná nádherná energie, teprve pak je skupina jedním tělem.                                   (Část nezaznamenána.)

S láskou předali Orton, Aštar, Ptaah, Vysoká rada v Petale a další.“


340.  Sdělení.                      (Přijala Jarmila S.).            10.7.1998.        19:35-19:53 hodin. 
                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

         „Zdraví tě Atari a Aštar a sděluji toto:

Setkání, které chcete uskutečnit 18.7.1998 (na Staroměstském náměstí v Praze u Husa – pozn. zpracovatele) bude mít velmi příznivý vliv na celou Zemi. Budeme s vámi při vaší meditaci, a veškeré pozitivní vibrace budeme vnímat s vámi a radovat se za vás a vaši Zemi. Máte v sobě sílu, tvořivou sílu, tvoříte budoucnost, a je to jen na vás. My vám z celého srdce pomáháme a násobíme každé vaše pozitivno a dáváme mu smysl a směr. Je to však na vás !

Odpověď na dotazy:

„Lidé, co ty vaše pochybnosti o sobě a o druhých ?  Máte přece stejný cíl, tak proč zkoumat, zda ten nebo onen je dobrý či lepší než ten druhý ?  jste nasměrováni stejně, jen každý dojde jinudy. A v tom je smysl vašeho tápání. Nebudeme jmenovat nikoho, protože jste na tom všichni stejně. Každému z vás by bylo naznačeno jakoukoliv formou vámi pochopitelnou, že sjel z té správné cesty. Zatím se tak nestalo, proto se s námi spojujeme a kontaktujeme vás. Věřte si více a nehledejte chyby a rozdíly ani v sobě ani v druhých členech světelné rodiny. Nejsme tu pro ty, kteří smýšlí neupřímně. Jsme tu pro ty, kdo mají čistá srdce – a to jste vy, kdo cítíte, že jsme s vámi, pro vás.

Toto ti sdělil Aštar Šeran, velitel světelné flotily.“ 


341.  Sdělení 106.                 (Přijal Ivo Benda).             13.7.1998.      15:23-15:33 hodin. 
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.
 
        „Milý Ivo,

Hovořím k tobě já, Aštar, ano, ptáš se na toho Radima. Ano, on má úkol uvést zde jeden přístroj, bude veden námi, zatím ať se snaží s námi spojit, aby mohl získat další informace.

Ano, je to tak milý Ivo, vše se dává do pohybu, ano, správně jsi odhalil film USA „Den nezávislosti“, ano, správně nyní vše takto probíhá jak má, tento Zlín, opět skvělá akce, no díky článkům, které jste tam poslali, díky tomu jsou tato média zde ve větším počtu nežli dříve, a díky tomu se vše takto nyní urychluje. Je to výborné, já jsem připraven dát lidem zemí českých poselství planetě Zemi, a tak se vše ubírá tím směrem, který je ve vůli našeho milovaného Stvořitele, tedy ve smyslu informování lidí celé planety Země. 

To ti milý Ivo s láskou sdělil Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“


342.  Povídání.                       (Přijal Petr Sotolář).         21.5.1998.       14:55-15:17 hodin. 
                                                                                 Místo: Čajovna u dřevěné panenky.
(Zkráceno.) 

       „Nazdar Soty,

zdravím tě já Alex, je pěkné, že jsi teď napsal sdělení od Aštara v té K., bude mít radost. Mám tě rád za to, jaký jsi, nejenom proto, že jsem tvá MDB. Včera u Slona (čajovna), jak jste se sešli, to bylo velice prima. Byli jsme tam s vámi a bylo nám dobře. Zde u Panenky je to také pěkné, a už se těšíme na to, až se zde zítra všichni sejdete. Budeme tu s vámi. Moc vás milujeme za to, že pracujete pro našeho drahého Stvořitele.

Odkud pocházíš Alexi ?

„Jsem z Andromedy, jak ti to už sdělil Marek. Z jedné planety, která je opravdu velmi krásná. Jméno ti ještě neřeknu, protože ještě nejsi schopen přijímat názvy a čísla. Chce to jen cvičit a setrvat. Již brzy se vše dozvíš.“

Mohl bych teď mluvit s Guetzalem ?

„Jasně že jo milý Soty, zdravím tě já Guetzal, a tak si můžem spolu popovídat.“

Guetzale, jaké je to mít 4 manželky ?

Je to prima, máš sice 4 tchyně, ale u nás se to tak nebere. To nějaký člověk od vás by to asi těžce nesl. My zde na naší planetě žijem mezi sebou všichni v lásce, navzájem si pomáháme a radujem se ze života. Už brzy to samé bude u vás, vím, už se toho nemůžeš dočkat.“

Kde je teď zrovna Pleja ?

„Pleja je u svého otce Ptaaha na naší mateřské lodi. Jsem zde a zdravím tě i já milý Soty. To jsem se přidala já, Pleja, tvá sestra a kamarádka. Vidím, že ti zrovna dopsala průpiska, ale ty jsi bdělý a zkušený, a tak sis vzal z domu zrovna dneska dvě. Ani to není náhoda. Vycítil jsi to, protože jsi poslušný Stvořiteli našemu, který tě vede. Někomu se zdá, že je tohle zrovna prkotina, když mluvíme o průpiskách, ale je to typický příklad toho, jak vnímáš. Kdyby sis nevzal z domu tu náhradní průpisku, tak by jsi už nepokračoval v kontaktu se mnou, a nadával bys.“

Kde teď zrovna jste se svou lodí ?

Neustále vás sledujem. Už se brzy spolu sejdem osobně. Velmi se na to těším. Ale nejen já. Měj se pěkně.
                                                                          To ti s láskou nejdříve předávali Alex,
                                                                          Potom se přidal Guetzal a Pleja.“

Díky vám drazí. Díky ti můj drahý Stvořiteli za toto spojení. S láskou Soty.


343.  Telepatie a o planetě Erře.             (Přijala Iva Kristová).              23.5.1998.       Ráno. 
                                                                                                             Místo: Kroměříž.
 
„Jsme rádi, že jsi se s námi spojila Ivuško naše. Včera v tom parku jsme se ti snažili dodávat sebedůvěru a hodně jsme na tebe působili, aby se obnovily tvé vnímací schopnosti.“

Ta odezva, co jsem zaslechla, bylo to od Stvořitele ?

„Ano, Stvořitel na tebe samozřejmě působil, a protože jsi se k němu obracela, tak ti odpovídal – prostřednictvím Autera – je to nejčastější prostředník, duchovní osobnost.“

Takže když mluvím se Stvořitelem, probíhá to přes jednoho prostředníka ?

„Většinou ano, nemusíš se obávat zkreslení, víš, my máme tu schopnost myšlenkové impulsy zachytit a jako by je zkopírovat, a tedy je naprosto nezměněné pouze zesílit a poslat vám.

My monitorujeme – zaznamenáváme vaše myšlenky, ale je to tak rychlý proces, že když vy si něco – nějaký obraz – pomyslíte, my na to můžeme okamžitě reagovat, a jen hodně musíme zesílit náš myšlenkový impuls. Nejde však jenom o zesílení, ale i o zpomalování těchto našich myšlenkových impulsů, a to tak, aby jste jej byli schopni zachytit ve větách, protože když to jde moc rychle, tak jak jsme zvyklí komunikovat mezi sebou, vy tomu nevěříte a myslíte si, že si vymýšlíte, protože rozumíte jenom smyslu.“

Jak to je s telepatií mezi námi lidmi (po pokusu o telepatii s Danielou) ?

„No, zatím vám to moc nešlo, z důvodů, které jsme ti hned sdělovali, ale naučit se to samozřejmě můžete, a v budoucnu to bude zcela běžný způsob komunikace. Chce to hlavně uvolnit se – ale ne usínat, a plně se soustředit na vysílání i příjem. Zpočátku je to těžší, protože vzájemně neznáte své myšlenkové vlnové délky (frekvence), a tápete v tom, kam se naladit. Ale až se jednou vědomě vaše myšlenkové impulsy setkají, tak si to váš mozek zapamatuje, kde vysílala, a napříště už to bude snadnější. To máš jako s navazováním kontaktu s námi naše milá, teď, když už víš jak na to, jde ti to samo, ale dokud jsi nevěděla, jak to probíhá, tak jsi se snažila daleko víc, a stejně jsi nás neslyšela, přestože my na tebe mluvili.

Zajímá tě, jak se my Vesmírní lidé oblékáme. No máme takové oblečení z materiálu, který těsně přiléhá k našemu tělu, ale není zbytečně ozdobné, jen funkční – napomáhá termoregulaci. Ano, máš pravdu, u nás neexistuje obezita nebo něco takového, a taky se tady za svá těla nestydíme, vždyť je to vše přirozené. Tělo je dar, ale přehnaně si na něm nezakládáme, jako se to děje u vás, třeba ty vaše soutěže Miss a ty herečky a modelky, no něco takového by u nás nikoho nenapadlo, oslavovat tímto způsobem vnější obal, na kterém nemáte zásluhu. My vám to nevyčítáme, je to nutný vývoj, kdy vaše planeta prochází touto etapou materialismu, a lidé jsou vnímaví především k těmto vnějším projevováním hmoty, protože se bojí nahlédnout hlouběji a zjistit, že hmota je jen druh energie zrcadlící zase jen určité energie vnitřní. Jistě, ženy u nás se chtějí líbit, ale fyzickému zevnějšku není přikládán takový význam. Jen naše mládež tu má občas tyto sklony, ale v  dalece menším měřítku než u vás, však to časem poznáte. Oni se na vás už velice těší.“

Otázky ohledně Erry:

„Sporty jako soutěže tady moc nemáme, spíše něco takového děláme pro radost z pohybu. Nejoblíbenější je tu chození po přírodě, ve které nacházíme jednotu se Stvořitelem. Vy něco takového děláte instinktivně na těch vašich vandrech, jako tomu říkáte, a to my rádi pozorujeme, když lidé z vaší planety takto tráví čas, a snaží se porozumět přírodě a jejím tajemstvím.

Naše příroda je vaší ve svých tvarech velmi podobná, jen by vás asi překvapily ty barvy. Máme např. kromě zelených rostlin (a těch je většina) i modré, žluté, fialové ….

A to platí i u zvířat, vypadají podobně jako vaše, ale občas se liší v některých detailech. 

Oblohu zde máme taky modrou, ale s jemným přísvitem do zelena a během západu našeho slunce prochází i dalšími barevnými odstíny, my jich dokážeme rozeznávat více než vy, a to samé platí i o zvucích a tónech. Vaše vnímání je po těch 300 000 letech uměle omezováno Silami temna, ale nyní vám začínají přibývat šroubovice DNA (ty, které vám ještírci před 300 000 lety zredukovali ze 12 na 2). Začínáte cítit víc hlouběji a udivuje nás, že teď dokážete v hudbě slyšet tóny, které jste tam dříve neslyšeli., a občas vidíte něco, co jste dříve neviděli. Je to tak, vaše vnímání se zostřuje a dere se na povrch.

Snažte se často chodit do přírody, ze které čerpáte síly, příroda vám pomáhá očišťovat se a dostáváte se tak blíž ke Stvořiteli našemu. 

                                            Toto ti dával Aštar, Ptaah, Jamahama a další se přidávali.“


344.  Povídání.                         (Přijal Petr Sotolář).                             24.5.1998.       Ráno. 
                                                                                                         Místo: Olomoucko.

         „Ahoj Soty,

vidím, že jsi se pěkně vyspinkal, dnes je u vás opravdu pěkné ráno. Včera, když jsi šel v noci pozorovat oblohu, tak to, co jsi viděl, byla naše loď. Vyhodnocujeme další vibrační testy, co jsme včera prováděli. Příště, až se rozdělíte do těch skupinek, to již bude zajímavější a možná se bude i leccos dít. Čím dál se vyvíjíte, tím více toho uvidíte. Máme vás moc rádi.
                    To ti s láskou sdělil Alex.“


„A teď se přidávám já, Aštar. Zdravím tě milý Soty, je dobré, že jste spali v té chatce, jsou tu dobré vibrace. S každým z vás jsme ve snu komunikovali a pracovali na vás, i když si to třeba teď zrovna nevybavujete. Dnes bude nádherný den, a to i díky vám milí přátelé. Stvořitel náš milovaný, pro nějž s láskou pracujeme, vám dopřál krásné počasí, jelikož zde je pěkná oblast, a není zrovna teď potřeba deště. Včera milý Soty, jak jsi pozoroval v noci hvězdy, byla nádherná viditelnost. Skoro jsi chrochtal blahem nad tou krásou. Však počkej, až tebe i ostatní vezmeme do našich hvězdných lodí, a ukážem vám krásy tohoto Vesmíru. To se teprve budeš rozplývat blahem. Máme vás moc rádi, i tím, že se zde scházíte, vytváříte příznivou energii, která je tak silná, že tím ulehčujete vaší Zemi.

                                                                      To ti s láskou sdělil Aštar, tvůj kamarád.“


„Nyní se přidávám já, Ptaah. Ahoj Soty, ty prováděné testy vibrací jsou čím dál lepší. Přibývající dobou budete schopni vnímat a vidět čím dál víc věcí. Včera na AP-2 to bylo perfektní. Jak jsi se díval na tu oblohu (z AP-2), tak jsme ti zablikali na pozdrav naší lodí. Máme vás všechny moc rádi a držíme vám palce v práci pro Stvořitele.

                                                                                      To ti sdělil Ptaah, tvůj přítel.“


„A teď se připojuji já, Ingrid z 9. dimenze. Mám tě moc ráda milý Soty za to jaký jsi a jak pracuješ. Jsi stále vnímavější a citlivější, a to ti skýtá nepřeberné možnosti. S přibývajícími šroubovicemi a s otvíráním čaker, budete mít stále větší schopnosti. Ty máš teď 6 šroubovic, jak už jsem dříve uvedla. Jakmile jednou necháš proniknout Světlo do své bytosti, již není cesty zpět. Je to nádherný stav, kdy pochopíš smysl Stvoření a bytí vůbec. Všechny vás moc milujeme, a snaž se i nadále, postupem času se dozvíš o dalších tvých MDB. Jsi stále vnímavější, a proto se mě snaž vnímat i doma.

Budu stále s tebou,
                            Tvá milující Ingrid.“


„Nyní se připojuji já, Jamahama. Ahoj drahý Sotíku, mám z tebe radost. Vlastně z vás všech. Letíte na své cestě za Světlem takovým tempem, že nás všechny udivujete. Jste veselí mladí lidé plní elánu, a proto je nám tu s vámi tak dobře. Jsem tu s vámi v místnosti a nejen já.“

Kde jsi přesně ?

„Sedím tu vedle tebe po levé straně, tam, kde máš položené věci. Ano, cítíš mě, jsem tu opravdu s tebou. Cítíš mé teplo, a to je dobře. Tím si můžeme předávat navzájem své energie lásky. Včera na AP-2 nás tam bylo hodně, i ty lodě, kde jsi je vycítil tam opravdu byly. Stál jsem u tebe i s Aštarem, Alexem a Ingrid. Bylo to nádherné, jak jsme si všichni spojili ruce, však jsi to sám cítil. Máme vás moc rádi, a jsme stále s vámi.

                                                            S láskou Jamahama, biolog-lékař a tvůj přítel.“

Hodinu po tom.

       „Milý Sotíku,

To jsem zase já, tvá Ingrid. Vidím, že máš spoustu energie a touhu pořád psát, však už ti dochází papír bloku. Mám tě moc ráda. Ptáš se na tu tvou další MDB. Jak už ti sdělilo Slůně (Jana), je to žena. Také má velkou touhu se s tebou spojit, což se stane už zanedlouho. Taky tě moc miluje a posílá ti spolu s pozdravy i proudy lásky.“

Jsi tu se mnou Inko ?

„Ano milý Sotíku, jsem s tebou.“

A kde přesně ?

„Jsem tu před tebou, však cítíš mé teplo. Haňa na mě kouká a vidí mě. Jsi můj Sotík bojovník, vím, že kdyby jsi byl poslední, kdo by tu vaši nádhernou Zemi mohl zachránit, tak by jsi bojoval až do padnutí. To samozřejmě není třeba, jen jsem chtěla nějak definovat tvou povahu.  Měj se pěkně.
                                                                   To ti s láskou sdělila Inka nebo-li Ingrid.“

Mohl bych mluvit s Plejou ?


„Ano milý brácho, jsem tu i já Pleja. Mám tě moc ráda, jak už víš. Máš-li otázky, tak se ptej.“

Dostala K. už ten balík ?

„Ano, dostala, byla moc nadšená a ráda, že jsi jí odepsal. Dost ji potěšila i ta zpráva od Aštara, co jsi jí poslal. Když jí budeš pomáhat, bude to jen dobře.“

Kde teď právě jsi Plejo ?

„Jsem tu s vámi, sedím tu u Hanky, ano, tam, kam jsi se teď podíval. Věř své intuici.“

Mohla by jsi pozdravovat tvou ségru Semjase ?

„Ano, samozřejmě že mohla, ale pokud chceš, tak se s ní můžeš bavit sám.“

To víš že chci.

            „Ahoj milý Sotíku,

zdravím tě já, Semjase. Jsem ráda, že si chceš se mnou popovídat, už jsem na to čekala. Vím, že mě dobře znáš z knihy od Meiera, však tě tenkrát, když jsi ji četl poprvé, ani ve snu nenapadlo, že by jsi se mnou taky takhle mohl komunikovat. A vidíš, je to tu. Jsem tak šťastná můj milý Sotíku, že se to zde tak dobře vyvíjí, je to opravdu masová záležitost.“

Milá Semjase, jsi blondýnka ?

„Ano Sotíku, jsem blondýnka, jak jsi věděl. Jana si myslí, že si mě pleteš s Asket, která vás mimochodem taky moc pozdravuje, ale buď si jistý tím, co víš. Můžeš Janě říct, že ve Švýcarsku, v Semjasině středisku stříbrné hvězdy, mají pramínek mých blonďatých vlasů, které jsem jim darovala na výslovné přání Meiera.

Taky se moc těším milý Soty, až se sejdem osobně, bude to nádherné a povznášející, jen dočkej času.“

Jak berou lidi na Erře zprávy ze Země ?

„Všichni na naší planetě Erře vždy netrpělivě čekají, až tam někdo z nás přiletí s novými zprávami o vývoji stavu planety Země a vás, jejich obyvatel. S nadšením přijímají zprávy, že zde existujete vy lidičky, a ty k nim také patříš, kteří se do své práce pustili s takovým nasazením, které jsme ani nečekali. Obdivujeme vás, za vaše výkony a odhodlání, s jakým chcete zachránit tuto vaši krásnou planetu Zemi, Živoucí knihovnu tohoto Vesmíru. Je to poklad nad poklady, však se sem soustředí veškeré energie z celého Vesmíru, aby vám byly oporou. Stav a situace na vaší planetě je vyzdvihována nade vše ostatní. Je to totiž důležitá operace s tou vaší Zemí.

Posílám vám pozdravy milí lidé z planety Země, a to ve jménu všech obyvatel planety Erry, naší domovské planety. Mnoho miliónů lidí s napětím čeká, jak se věci budou ubírat, a tak si zkuste procítit, jak vám všichni důvěřují, a s láskou vám všem drží palce. Nejsou to jen lidé od nás z Erry. Je mnoho planet a mnoho miliard bytostí, kteří vám jsou oporou a podporují vás svou láskou. Jsem moc ráda milý Soty, že se vždy obracíš na našeho drahého Stvořitele. On vás miluje, a je jen otázka času, kdy se k němu obrátí i zbytek lidstva na planetě Zemi. Soty, vyřiď prosím vám všem, co jste tu v chatce, mé pozdravy a moc vás miluju.“

                                                 To ti s láskou sdělila Semjase, tvá sestra a kamarádka.“


345.  Sdělení 107.                 (Přijal Ivo Benda).         16.7.1998.          10:37-10:52 hodin.  
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

Sdělení navazuje na sdělení Stvořitele S 55.

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

Ano, máš milý Ivo výborné výsledky, a to my tě stále podporujeme a budeme podporovat, neboť je to práce pro lidi, pro planetu Zemi a pro Stvořitele našeho.
(To zde zvýrazňuji pro ty lidi, kteří se snaží zpochybňovat tuto práci, kteří jsou pod vlivem ještírků díky své špatné duchovní úrovni, a to i ti, kteří „komunikují“, většinou ale s duchy a s ještírky – pozn. zpracovatele).

Tím nyní jsme ve fázi průniku do sdělovacích prostředků (v mém případě to představuje 1000 hodin práce s „Rozhovory“ za poslední rok a obrovskou touhu informovat lidi – pozn. zpracovatele), ano, dej tam tyto informace, další případné naše vystoupení nechej na Stvořiteli, on toto povoluje, a tak to je a bude. 

To ti s láskou sdělil sám Aštar, velitel velké Vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, je to tak milý Ivo, všichni tě tady milujeme, podporujeme za tuto práci, kterou i nadále bez ohledu na „rady“ některých lidí pod vlivem, vykonáváš s láskou pro lidi, a celý tento Vesmír. Ano, počet čtenářů „Rozhovorů“ nyní dosahuje čísla 950 miliónů, a je to takto výborné, protože tím 1 miliarda má v podvědomí tyto základní informace o nás, Vesmírných lidech. To je takto důležité, ano, máš z toho velkou radost, cítíme to tady, a tak tato naše práce, tvrdá práce, je honorována tímto úspěchem. Ano milý Ivo, to, co se ti podařilo, nemá obdoby, a bude to mít velký vliv na celý tento Vesmír. Všichni tě láskou zahrnujeme, zdraví tě také naše sestry, Alena, Hljara, Irena a Semjase, jsou také rády, že zde na planetě Zemi existuje takový člověk, jako jsi ty milý Ivo.
To ti za všechny členy Vesmírné flotily z Plejád předal Ptaah.“


„A nyní se připojuji já, Orton, ano milý Ivo, přestál jsi úspěšně další období, to ti všichni zde z Vysoké rady blahopřejeme a přejeme ti mnoho dalších úspěchů v této práci pro lidi a Stvořitele našeho milovaného. Ano, nyní s tím pracují tyto média, proběhla lavina informací v tisku, ano, dále se takto snaž, i nadále si drž svoji harmonii, a při sděleních do rozhlasu a televize tě i nadále budeme vést, abys byl v pohodě, a aby tyto informace se dostaly tam, kam mají. Posílají ti proudy lásky všichni členové Vysoké rady v Petale, a přejí ti, abys se sám mohl přesvědčit o tom, jak tyto výsledky působí na tuto planetu Zemi, a jak se takto vše dynamicky mění. To ti bude ukázáno na našich lodích, Vesmírnými lidmi milý Ivo.

To ti s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

Děkuji vám milí bratři a sestry z Vesmíru. Miluji vás. Ivo.


A nyní jeden z mnoha dopisů, které denně dostávám, za což touto cestou těm, kteří mi takto píší, moc a moc děkuji.   Ivo.


                   Milý Ivo !

Jsem ti nesmírně vděčná za ověření mého spojení. Začínám si být nejistá ve zprávy, které dostávám, a tak tě prosím o zjištění, na koho se vůbec napojuji. Mám pocit, že komunikuji snad s každým, a někdy i s tebou.

Dostala jsem se s komunikací do slepé uličky. Už nevím, co je pravda a co způsobuje moje podvědomí.

Jedno vím, ale určitě, že skrze tebe jsem došla k poznání sama sebe a dokázala si odpustit. Je to pro mne cenné poznání a za to ti děkuji, že vůbec jsi, že žiješ a rozdáváš lásku světu. Jsi vzácná osobnost pro lidi, kteří si tě váží a těší se na tvoje přednášky. Zůstaň i nadále takový, a brzo uvidíš Vesmírné přátele, kterým ode mne pošli hodně lásky.

S láskou se s tebou a s Vesmírnými přáteli loučí a na přednášku v Hranicích se těší

                                                                                                                           Irena T.

             Milí lidé,

pokud takto začíná vaše komunikace, je to úplně v pořádku. Je to jako když se malé dítě učí chodit. Jakmile přijmete více sdělení, začnete si věřit, a potom je třeba neustále žít v lásce, pokoře a harmonii, nesmí vás pohltit ego nebo něco podobného, neboť všichni jsme si rovní. Další tato komunikace tomu bude odpovídat. 

Tomu, komu se později zhorší vibrace svým nesprávným myšlením a jednáním, stane se s jeho komunikací to, co se již stalo v tomto období řadě lidem, totiž dle nižší frekvence těla se smíšeně napojuje i na duchy a Síly temna, a ty se chovají rafinovaně. Toto procento se zvyšuje úměrně snižující se frekvencí těla. Takže nejprve to nelze příliš na první pohled rozeznat. 

Proto je nutné neustálé ověřování u více lidí ve skupinách, a v případě tohoto špatného signálu s komunikací přestat, a soustředit se na sebe, v čem dělám chybu, a snažit se tuto chybu řešit. Není to žádná katastrofa, je třeba hledat u sebe !

Toto vám milí s láskou předal Ivo Benda.





POSELSTVÍ   OLOMOUCKÉ

MÍROVÉ   SKUPINKY
































       Telepatické kontakty mladých lidí s vesmírnými přáteli, bytostmi 
                              Světla, a milovaným Stvořitelem.







Poselství olomoucké mírové skupinky





S láskou v srdci toto poselství neseme. Pověřeni naším Otcem - Stvořitelem, podpořeni jeho duchovními pomocníky a našimi přáteli z vesmíru. Chopili jsme se úkolu sestavit toto povzbuzení pro všechny. Činíme to s láskou, vedeni srdcem. Milujeme vás milí lidé a tyto zprávy patří právě vám.

Olomoucká skupinka

My sešli se nedávno. Naše cesty spojil zájem o duši člověka. Známe se sotva dva měsíce, přičemž se počet členů naší skupiny neustále mění. Téměř všichni máme telepatické spojení s přáteli z vesmíru a s Otcem - Stvořitelem. My nemáme žádná pravidla. Spojuje nás láska, proto se scházíme. Milujeme naši planetu a vidíme, že je na pokraji zhroucení. Cítíme, jak trpí. Blíží se doba, kdy se budeme muset všichni rozhodnout, zda chceme vstoupit do Nového věku s láskou, nebo ne. Obojí je cesta vás lidí. Tato poselství vám můžou pootevřít oči. Milí lidé zastavte se a rozhlédněte kolem sebe. Ztište své srdce a naslouchejte sami sobě. Vaše srdíčko bije na poplach.

Marek Víťazka
Jana Löfflerová
Barča Víťazková
Radka Nejedlá
Petr Löffler
Iva Kristová
Petr Sotolář
Jirka Kozel
Honza Turek
Hanka Krylová

„Milí lidé vyjděte se srdcem na dlani, doba kdy vás někdo zraòoval pominula.
Vesmírní přátelé.“

„Pluješ jak voda,
letíš jak vítr,
záříš jak slunce,
jsi ve všem.

Toliko pravda o tobě
Přátelé z vesmírných lodí.“



346.  Sdělení.                      (Přijala Radka Nejedlá)        7.5.1998.       16:00-17:00 hodin.

         „Milá Radko,

je to s vámi lidmi těžké, když nedokážete mozek oprostit od všech těch zbytečností, kterými si matete hlavu a na které byste vlastně ani myslet nemuseli. Každý z vás dokáže mnohem víc, než si kdy myslel. Stačí jenom chtít. Ty to víš. Teď už taky víš, proč jsi nikdy nedostala žádný hmatatelný důkaz, který by tě přesvědčil o naší existenci. Bylo to proto, že jsme tě chtěli přivést na tu cestu tou těžší, ale o to krásnější formou - lidským poznáním. Což se nám společně podařilo.

Jak si mám představit Stvořitele?

Představ si ho jako energii, která proudí každou živou bytostí. Proč ty tato energie nemohla ovlivnit lidský mozek natolik, aby mu předala zprávu? Telepatický přenos je vlastně také forma energie. Já vím, že ty máš pořád tendenci si Stvořitele představit jako bělovlasého pána, který sedí na obláčku se svatozáří na hlavě. Není to tak a zkus se té představy zbavit.
Jsi obklopena láskou. Od nás, od Stvořitele, od svých blízkých. Víš jaký je to příjemný pocit a proto šiř tu lásku dál. Ať zachvátí celou Zemi. Spousta lidí to potřebuje. Nejenom ti, na jejichž mínění ti záleží, ale i ti ostatní.
Aštar a Orton.“


347.  Sdělení.                     (Přijal Marek Víťazka).          15.5.1998.      12:00-12:30 hodin.                                  
                                                                                                         Místo: Olomoucko.

         „Milý Marku,

ozývám se ti já Stvořitel, hovořící Auterovými  ústy. Je mi smutno, když vidím své dítě, když se tak trápí. Vím, potřebuješ pohlazení. Cítíš tu blokádu na srdíčku. Tlumíš v sobě pláč. Nebuď smutný můj milovaný. Já jsem ten jediný, který Tě ani na vteřinu neopustí. Já jsem s Tebou neustále i ve chvilkách nejtěžších. Pustil jsi je blízko k tělu a oni Ti ublížili. Jen se teď neboj, i oni jsou mé děti nevědomé. Sedni si kdykoliv cítíš, že mě potřebuješ. Jsem tu neustále a při meditaci Ti prostupuji tělem. Mé světlo Ti otevírá čakry. Zrovna teď srdeční. Je to nejtěžší období. Nyní si lehce zranitelný i milovanými. Prosím odpusť všem, neboť i oni jsou mé děti. Odpusť sobě za to jaký jsi. Jediné, co stačí je zklidnit mysl a pociťovat mne, vašeho Otce. Netrap se tímto materiálním světem. Vše co potřebuješ získáš ode mne. Jen si klidně sedni, prociťuj mne, vždyť já jsem Tebou. Miluji Tebe i všechny své stvoření. Děláš mi radost, byť jen malou chviličkou, kdy mi dáš své srdce. Neohlížej se po tom vašem světě. Dělej to, co ti káže srdce. Nemůžeš se mýlit, já jsem Tebou a tvá cesta je jasnější a jasnější.
     
                                                                               S láskou Tvůj milující Otec – Stvořitel.“


348.  Sdělení.                           (Přijala Jana Löfflerová)                   18.5.1998.         Večer.
                                                                                                         Místo: Olomoucko.
„Mé dítě, přijdu brzy k Tobě,
navštívím Tě - i ve snu
jsme spolu
i když klesneš dolů,
já Tvůj Otec nejvyšší
tím dávám to co Tě utěší
poklad srdce
bránu citu
od večera do úsvitu.
Dobře se dívej mé dítě,
dobře vnímej
vše bude řečeno
 a ty vše podržíš.
Tví andělé jsou s Tebou
 tvá duchovní těla září
někdy žhnou někdy zebou
mají 12 tváří
a co je více,
to pochopíš rychle,
že vesmír je koule a ne krychle
nekonečná.
Miluji své děti
vždyť ke mě letí
na křídlech své lásky
andělskými hlásky
radí dětem dalším.
Jak já je všechny zkrášlím.
Všechny svoje děti - lidi
vezmu k sobě do vesmíru
oni dostanou, co vidí
co uchystáno je na míru.
Připravte se  k odletu,
na chvíli pusto bude tu.
Ale v příští vteřině
zasvítí slunce jediné -
 já zjevím se a syn můj též
 budu ve všem, kam pohlédneš,
zazní z hůry rajský tón
Bůh duch, Otec, Syn v jednom.

To ti posílá s láskou tvůj milující Otec - Stvořitel a Bůh Duch.“


349.  Sdělení.                           (Přijal Marek Víťazka.)             21.5.1998.          9:00 hodin.                                                            
                                                                                                                   Olomoucko.

       „Milý Marku,

upřímně tě zdravíme, my všichni z Vesmírných lodí. S láskou tě sledujeme, jak sesíláš tyto láskyplné myšlenky Karlovi a Alence. Máš krásný pocit, když dáváš. Až se to takto naučíte všichni, to bude. Přestaòte tápat a hledat v sobě problémy. Jste mé děti (Stvořitel), jste světlo. Nemusíte se o sebe bát, já se o vás postarám. Neboj, nenech se rušit. Vysílej lásku, jak to už umíš. Nauč to ostatní. Jdi příkladem. Až úplně odhodíš své ego, úplně procítíš mou přítomnost. Přítomnost Otce - Stvořitele. Miluj a miluj, jsi milován a budeš milován. Tak jak se třpytí čistá krůpěj ranní rosy na stéble trávy, tak čistá je tvoje láska k vám lidem. Ty změny přijdou brzy, proto neztrácejte ani vteřinu a pracujte na objevování svého vyššího já. Uvědomte si uvnitř lidé, co jste vaší planetě všechno způsobili. Přišel čas, když už Země nesnese další údery. Ona zrcadlí vás samé. Vy jste potopa, vy jste požáry v pralese, vy jste zemětřesení. Prosím vás, mé děti, otevřte oči. Konec se blíží, jaký, to vím jen já. Jen nečekejte, nezbývá vám mnoho času. Začněte hned teď. Jsou tu lidé, co potřebují vaši pomoc. Proto přestaòte hledět jen na své problémy, ty vyřeším já, to vy už víte. Ukažte ostatním, kdo vyřeší všechny strasti a utrpení. Buďte vzorem na vašem osobním příkladu, lidé najdou poučení. �ijte světlo, budete žít mne. Toto sdělení patří vaší rodině, ale i všem lidem planety Země.
                                                                                                             Otec – Stvořitel.“


350.  Sdělení.                         (Přijal Marek Víťazka).      21.5.1998.      22:00-22:15 hodin.                                                       
                                                                                                             Místo: Olomouc.


Záříte své vnitřní světlo , děti moje. Vy jste rozdmýchali plamínek a brzy vzplane celá vatra. Země se provždy očistí od hrubých vibrací. Nejvíce mě pocítíte , když stojíte. Já se ve vás v klidu projevím. Já jsem s vámi , pociťte mne drazí lidé. Vy všechny krásná moje stvoření.

                                                                                          Váš Otec - Stvořitel a Orton.“


351.  Sdělení.                              (Přijal Petr Sotolář).                             24.5.1998.   Ráno.
                                                                                                         Místo: Olomoucko.

         „Můj drahý Petře,

ano, jsem to já, váš Otec - Stvořitel. Miluji vás mé děti, za to , že tak krásně pracujete pro mne a pro dobro všech lidiček na vaší, čili mé Zemi. Již brzy nastane očista této vaší Země, vše jde podle mého plánu. Tato očista bude mít za následek, že se oddělí zrno od plev. Je na vás mé děti, jak se k nastávajícím událostem postavíte. Nechte mne procítit svými těly, vždy do vás vstupuji s láskou mé drahé dítka. Jste moje drahocenné poklady a moc si vás střežím za to, že zde šíříte Světlo a lásku, tudíž mé atributy a uvidíte, co se dál bude dít. Více meditujte mé děti, i ty Sotíku. Meditace je nádherný stav mysli a duše, prociťujte mne, jak do vás vstupuji. Jsem stále s tebou můj synu a tudíž se ničeho nemusíš obávat. Chráním si vás, protože je ve vás ukryta síla, a to mocná síla lásky. Jsem stále s vámi moji drazí. 

        To ti s láskou sděloval tvůj Otec - Stvořitel přes prostředníka Ingrid.“


352.  Sdělení.                                    (Přijal Marek Víťazka).                               30.5.1998.
                                                                                                     Vlak: Olomouc–Kolín.

„Pozitivní myšlenka spojuje. Vás všechny spojuje Světlo. Vy jste světelné bytosti. Světlo je láskou a láska je Bůh. Milí lidé ani netušíte, jak jste všichni vnitřně spojeni. Vy jste Světlo a Světlo nelze rozdělit. Tolik o vašem vzájemném propojení.
To ti dával Orton
a ty sám z vyšších hladin vědomí.“


353.  Sdělení.                        (Přijala Jana Löfflerová).             30.5.1998.         Odpoledne.
                                                                                                Místo: Kolín (přednáška).

             „Lidé, děti jste milí moji.

Vy všichni jste ze mě vzešli a ke mě se navrátíte. Vás já miluji, neboť vy jste úplná a nekonečná součást mého tvoření, mě samého, bytost sjednocená mým Světlem. Vy jste ta Jednota. Vy se milujte a lásku všem rozdávejte, tím dáváte lásku sobě i mě a žádné JÁ a VY už nebude existovat. My se spojíme, již jsme spojeni, ale vaše já toto dosud nechtějí nebo nemohou přijmout. Všichni se učíte, co máte spravovat a udělat si z toho názor, vy i zároveò můžete dělat zdánlivé chyby. Zdánlivé říkám proto, že to ve skutečnosti chyby nejsou. Jsou to projevy vás, tedy mě. Proto vše co děláte, dělejte s vědomím, že to dělám já, čili my. Naše sjednocení vám dá odpověď na všechny otázky, které máte. Je jich mnoho. Toto vše, ale vy víte. �e se ptáte, je proces vývoje. Nezlobte se na sebe nikdy, ani pro tyto otázky, byť se zdají přízemní i sobecké. Toto vše slouží pro vás, aby jste byli schopni vykonávat to, k čemu jste dostali mé povolení. Vy - všichni lidé bez rozdílu, jste mé děti, celý náš vesmír veliký, řídím a důvěřujte tomu, že vše probíhá jak má. Toto vše milá Janičko, dej lidem. Já i vy a to jsme MY. Toto vše je tanec, hra na pódiu vesmírů. Toto vše má svá pravidla pro hráče. Vy sami hrajete a nejen na  úrovni fyzické, působíte i jinde a toto všichni brzy pochopíte. Mějte čisté myšlenky a lásku v srdci, jen toto a pokora k procesu tvoření vám pomáhá urychlit tento proces očisty Země. Vše už je dávno dáno a já opakuji. Vraťte se ke mě, děti mé milé, žijete jen proto, aby jste toto pochopili. Co bude dále záleží jen na vás. Vy jste milovaní, svítící, krásní,
MILUJTE
jen vaše láska změní vše.
Váš Otec - Stvořitel, váš Bůh - Duch, Otec nejvyšší....“

„Buďte prostí, buďte sami sebou, jen upřímnost bez hranic vás osvítí mým Světlem, jen Láska bez hranic a úplné odevzdání se tvoření z celé bytosti vaší vás zbaví všech pout. Vyletíte. Stanou se z vás ti, kým už jste byli - cherubíni, serafíni, andělé. Jsou také mezi námi. Toto je pro přerod vaší planety nutné. Takto se všechny planety vždy musí přerodit a v době tohoto přerodu je nás tu mnoho - bytostí Světla
Miluji vás Otec – Stvořitel.“


354.  Sdělení.                                  (Přijal Honza Turek.)               31.5.1998.   9:00 hodin.

         „Ahoj Stvořitel.

Správně si vycítil, že ta bříza koná ochranu, mateřskou pomoc (lásku), dává vláhu tomu malému stromu. A jednou bude stát velký statný strom, ale dokuď je ještě tak malý, bude bříza jeho matkou.

Ať to bude třeba chvíli budou stát vedle sebe, ale pak dub bude potřebovat čím dál víc vláhy a místa a světla a bříza mu ustoupí. Buď příroda pomůže sama nebo ji někdo sekne sekyrou, v té chvíli ucítí velkou bolest. Jenže ona zároveò bude vědět, že je to třeba. Bude myslet v té chvíli láskou na ten doubek i když v té chvíli už to nebude doubek, ale statný dub a její láska bolest sníží, neboť bude vědět, že nadešel její čas, aby mohl dál růst, musí mu ustoupit. To je důkaz, že není dobrá sobeckost. Ona bříza ví, že má nebo tak dopadne, mohla by ukrádat živiny, nechat ho zahynout. Možná by rostla déle. Ale tak, když ten doubek živí. Je více šťastnější, její život je naplněn láskou.


355.  Láska k druhému.                 (Přijal Honza Turek.)            31.5.1998.      22:07 hodin.


„Ono se řekne láska k druhému, ať je to jakákoliv láska. Ale zároveò je třeba znát sám sebe, vědět, že si to zasloužíme. Je třeba lichotit sám sobě, pohladit se, říct, že své já miluješ. Zdá se to zvláštní, ale je to tak, jak chceš, aby tě milovali druzí, když nevíš, jak bys miloval sebe.

Proto první krok dát lásku druhému je nejdřív dát sám sobě. Správně, láska je jako motýl, pokuď ho naháníš, nikdy ho nechytneš, je třeba si ho nevšímat a on si sedne na tvé rameno.

Na lásku se nedá tlačit, zbývá jedině čekat, ona přijde sama a my bysme měli být připraveni ji přijmout.


356.  Sdělení.                         (Přijala Jana Löfflerová.)       1.6.1998.       7:50-8:25 hodin.                                                     
                                                                                                             Místo: Olomouc. 

„Děti moje milé, já váš Otec vás pozoruji a hladím a jsem tak nevýslovně  šťastný, jak kráčíte po svých cestách a ani neklopýtnete. To vy máte už velkou důvěru a to já cítím a obdarovávám vás velkými dary. Dary ducha to jsou, které si vyslouží každý láskyplný člověk, jenž dává sebe ostatním. Toto vy se stále učte děti moje milé, milované a mějte to na paměti, neboť všechny věci, které jsem pro vás připravil vás přenesou dál, překonáte-li je. Je to trápení i láska přes co musíte vzlétnout z tohoto Světa do dalšího, kde již takovéto rozdíly nebudou (nejsou). Tam jen krásná příroda čeká na vás a krásní lidé, vám tak blízcí a vás tak milující i těch zvířátek a jiných Božích výtvorů. Toto ti dává tvůj Jamahámek. Víš, jsou tam tak krásné a hluboké lesy a stromy zdravé a vysoké a také nekonečné pláně plné živočichů rozličných malých i velkých. A ptáci barevní a libých hlásků zpívají tam, kde potůčky a čisté křišťálové vody zurčí mezi trávou obrostlými břehy. A nebe krásně čisté, teplý vlhký vzduch a Slunce lahodí té přírodě a jemná všudypřítomná hudba, podobná ševelení přírody, ale přece jiná, proudící z dalších svitů - provází tam vše. Andělé tam jsou a svými průsvitnými těly se vznáší nad lidi a provází je tak, jako u vás. Vše je tak jemné a čisté a poloprůsvitné. To ty si ale umíš přestavit Janičko naše, to my už ti dříve ukazovali. I Arisiel tě tam často chodí ukázat nám lidem vesmírným. I ostatní vaši milí ze skupinky i další lidé se tam chodí procházet, jen o tom neví, jako Ty, když toto vidíš. Až budeš chtít meditovat, tak zavři oči a prociť ten pocit. Budeš tam hned a vše prožiješ, drahá naše. Milujeme vás lidi moc a moc.

A já tvůj Otec ti chci ještě říci, to také pošli dál. Tento krásný popis, však ty víš - je dobré, aby lidé věděli, kam mají postoupit. Neboť ani často neví, co je tímto míněno Boží království. I příbytky pro vás jsou zde nachystány a jaké. �ádné ostré hrany, a uvnitř jednoduchá a čistá prostorná plocha, určená k duchovnímu vývoji, tak aby tělo si mohlo odpočinout v harmonickém prostředí a neodloučilo se od přírody. Vše tam je přírodní i materiály, z nichž jsou domy (koule většinou) zhotoveny. Všechny jsou opatřeny zahrádkami a také osázeny milovanými rostlinkami a květinami. To je harmonický domov a vy jen ten mějte před očima, neboť tuto představu, myšlenku vy dáváte i ostatním a to je i mé přání a vědomí čistého bytí to je. A takto to bude. Pozvolna si lidé budou toto představovat a vědět o tom a to se pak může stát. Pak tuto zemi zbavím všeho smutného a nevědomého, abych vás milé děti, mí věrní a milující osvobodil z nadvlády Nevědomosti. Spoléhám se na vás, mí Světlonoši drazí, že tuto práci lásky, zde na Zemi odvedete, že to všem rozšíříte. To je váš úkol drazí a já vás v tom stále podporuji a stále stojím po vašem boku. Milujte se navzájem a všichni tak, jakoby jste se měli zítra odloučit, to je cesta, cesta lásky, která toto změní. Já vás neustále hlídám mí milí, milovaní a činíte mi radost převelikou.
S láskou Otec – Stvořitel.“


357.  Sdělení.                                  (Přijal Petr Sotolář.)           2.6.1998.        12:00 hodin.                                      
                                                                                                Místo: V parku, Olomouc.

        „Milé dítě,

jsem to já, sama tvá matka Země. Chtěl jsi se se mnou spojit a vidíš jde to. Miluji tě mé dítě, vím, že ty mě taky. Náš vztah se čím dál víc prohlubuje. Je to nádherné. Děkuji vám děti mé za to, že tak s láskou a odhodláním pracujete na mé záchraně. Za to vás velice miluji a zahrnuji vás svou krásou a láskou. Ty vaše očistné meditace jsou pro mne opravdovou úlevou. Nastal čas, mé děti, abych se očistila. Nechala jsem vás lidi na své půdě žít, starala jsem se o vás, dávala vám život, stravu, a vy jste toho zneužili. S láskou jsem trpělivě snášela bolest, kterou jste mi způsobili svým bezohledným chováním. Otrávili jste mé řeky, moře, znečistili jste moje ovzduší, vykáceli jste mé lesy, chováte se ke mně jako ke kusu neživé hmoty. Ale já jsem živá! Jen jsem trpělivě čekala, mé děti, jak se budete vyvíjet. Mysleli jste si, že jste pány všeho, chtěli jste ovládnout přírodu a podmanit si mne. Bezohledně těžíte mé nerostné bohatství a ani za ně nepoděkujete. To vše jsem s láskou a trpělivostí snášela. Nyní nastal čas na očistu. Každému bude splaceno podle jeho „zásluh“. Nevšímáte si ani varovných signálů, jako jsou zemětřesení, povodně, hurikány, hromadná neštěstí a globální oteplování. To vše jste si zavinili sami, moji milí. Již nehodlám dále snášet to vaše plundrování a drancování. Mám takovou schopnost očistit se, že by se mnozí divili. Jdu ovšem ruku v ruce s Bohem. Já jsem součástí Boha, stejně jako vy. Vše je tak úzce propojeno. Jen vy si to zatím neuvědomujete. Vím, jsou zde již takoví lidé, jako třeba ty můj Soty, kteří si vše již začali uvědomovat a chovají se podle toho. Chrání mou přírodu, mou krásu a za to jsem vám vděčná. Miluji vás ale všechny moje děti, bez ohledu na to, co jste na mě spáchali. Nastal čas očisty. Nechala jsem vás, aby jste se poučili z vlastních chyb a jen málo lidí si to uvědomilo a vzalo si to k srdci. Nyní nastal čas odplaty. Ti, co jen myslí na sebe, na úkor jiných a také na úkor mne, budou smeteni velkou očistnou vlnou, kterou pro svou záchranu vyšlu. Moře a řeky se vylejí z břehů, sopky začnou chrlit očistný oheò a rozpoutají se zemětřesení. Vše dělám s láskou k vám, moji drazí. Jen ti, co byli poslušni zákonů Božích, tak budou zproštěni této očistné vřavy. O ty se já postarám. Miluji vás mé děti a jsem stále vaší milující matkou. 

To ti s láskou sdělila tvá Matka - planeta Země.“


358.  Sdělení od Stvořitele o sobě.             (Přijal Honza Turek.)     2.6.1998.   18:00 hodin.


„Začátek je tam, kde chcem udělat první krok. Stvořil mě Vesmír, proto i já můžu stvořit jej. Ochraòuje mě příroda, proto ochraòuji ji. Stvořil mě Stvořitel, proto i já jsem Stvořitel. Vytvořil jsem sám sobě Vesmír. A proto Vesmír je mnou součástí. Nikdy nekončící částí. Stvořila mě láska, proto i já jsem láska a můžu ji dát komukoliv, to znamená i sobě. Vše co dám se mi vrací, proto nikdo neměl by nic ničit, neboť zničí sám sebe.

Hluboká myšlenka, ale je to tak. Vše má moc brát a dávat, pokuď druhým budeme konat spravedlivě, bude i nám tak konáno. Tohle platí i v tomhle, jak dáváme sobě, dáváme druhým, protože pokuď chceme něco tvořit láskou, ta láska musí být v nás.

Tohle by zároveò každý, kdo chce, mohl využívat jako motlitbu k podpoře sama sebe. Osobnosti, která v něm vzniká, může už teď v něm vzniknout vesmír. Vesmír, který tvoří s láskou. Vesmír svého vnitřního já. Sami sobě můžeme říct, co zvládneme dokázat, nebo že jsme to dokázali a sami přijdeme na to jak.

Ale můžete si vytvořit i vlastní (slogan nebo motlitbu). Øíkejte si tomu jak chcete. Ono vlastně nám bude připomínat, co jsme už dokázali a co máme ještě dokázat. Např. Dokáži se sjednotit s přírodou, být v ní a ona bude ve mně, naučit se její řeči, poznat více lásku, ale i strach a bolest a následně naučit léčit přírodu a ona bude léčit mě.

Stejně jak poznám přírodu, začne se ve mně objevovat poznání. Kladu základ pro svůj Vesmír. Mám kontrolu nad tím, jaké množství energie ve mně proudí. Uvědomuji si spojení s duchovnem. Je ve mně láska, která tvoří mé já a je dále posílána druhým.“


359.  Cesta k vědomí.                     (Přijal Honza Turek.)           3.6.1998.        19:30 hodin.

Každý je sám za sebe na cestě vědomí, snaží se nebo by měl zjistit, proč a jak. Měl by poznat svůj smysl, proč je tady, proč právě on má udělat, co má udělat.

Důležité je otevřít oči. Øíct si co od života chcem a pomalu tu cestu vytvářet. A právě první kroky by měly být pochopit své já, poznat přírodu, rozvíjet se a vzájemně se doplòovat. Není rozdílů mezi cestami, proto když si nějakou vybereme, měli bysme věřit, že právě tahle je ta správná. Potom máme jistotu, že jdeme správně. Nevadí, že se něco nedaří. Měli bysme to pochopit, zjistit, jak a co se děje, může to být znamení, že se máme zastavit a pořádně se rozhlédnout.

Vše půjde samo, jak má jít, ale musíme tomu věřit. Jen na nás je kam dojdeme .

Aštar a Stvořitel.“


360.  Sdělení planety Země.      (Přijala Barča Víťazková.)   3.6.1998.    19:35-19:55 hodin.                                                               
                                                                                                             Místo: Olomouc.

Mohla bych se zkusit spojit s planetou Zemí? Slyšíš mě Zemičko?

          „Milá Barunko,

jsem moc ráda, že jsi se se mnou chtěla spojit. Víš, je to pro mě dost těžké vydržet to, musím se bránit, přece jenom mě to zraòuje a už další rány nevydržím. Je to tak a je mi Stvořitelem dovoleno se bránit. Mám vás všechny moc ráda, ale mnozí z vás zapomínají, že já jsem taky živá! Jsem živá jako vy všichni. Neubližujte mi už více, sic se budu muset bránit dále a pak už nebude čas se začít omlouvat a budu nucena se očistit. Sděl to prosím takto lidem, ať jsou takto na pozoru. Už dále nemohu snášet ty bolesti, které mi způsobujete. Zastavte to, neválčeme spolu. Přejete si přece všichni mír na Zemi, tak se mnou neválčete. Jsem jako vaše matka, která vás vychovala a vy rozverné mé děti. Někteří mi ovšem ubližují, možná si to ani neuvědomují, ale je to tak. Sděl to moje milá všem

S láskou Země, vaše matka,
která vás s láskou všechny vychovala.

Vyslyšte moje volání a zadržte ty jaderné pokusy, sic se budu nucena bránit a s vůlí Stvořitele se očistit ihned. Mám vás všechny ráda, mějte rádi vy mě.“

Děkuji ti moje milá Zemičko, za nádherný vzkaz. Budu se snažit, aby byl vyslyšen.

„Ochraòuji vás děti moje, chovám vás v lásce, vy mi ji takto oplácíte, ani nevíte, jakou radost mi činíte, mé děti rozverné. Jak vás miluji a proto za vámi přijdu na Zemi. Bude to už brzo, však se mě dočkáte. Zatím se modlete a šiřte slovo moje a bude mír na Zemi. Miluji vás děti moje pozemské a těším se na den našeho setkání, když před vámi sestoupím z nebe a z vašich úst zazní mé jméno a tak to je a bude, neboť to je má vůle, vůle nejvyšší.
Miluji vás děti moje,
s láskou Otec – Stvořitel.“


361.  Sdělení od Stvořitele.             (Přijal Petr Sotolář.)         4.6.1998.    6:30-7:10 hodin.
                                                                                               Místo: AP-2, Olomoucko.

         „Ahoj můj synu,

jsem to já váš Táta - Stvořitel. Přeji vám všem krásný den. S láskou k vám moje nádherné světlušky jsem vám poslal pěkný, sluncem prozářený den. Je milé, že jste přespali zde na paloučku, tak blízko přírodě a tudíž blízko mne. Protože já jsem příroda. Já jsem všechno. Miluji vás moje drahá dítka jak jen nejvíce mohu a chráním si vás. Mohu vám jen říci, že co nevidět skončí všechna vaše trápení - alergie, bolesti kloubů atd., však sami nejlíp dobře víte, co vás trápí. Je jeden z posledních dnů před ÚSVITEM. Přede dnem, kdy se svou majestátností a zároveò i láskou sám navštívím tuto Zemi a očistím ji jednou provždy. Tento den se děti moje blíží rychlostí světla, neznáte dne ani hodiny mého příchodu, jen já sám to vím a to je dobře. Důvěřujte mi moji milí a vše půjde hladce. Vše dobře dopadne, protože to mám v rukou já sám váš milující Stvořitel. Ano, Soty, ta událost se Sluncem je jedna z posledních varování, které vás lidi ještě mohou obrátit na cestu ke mně. Pracujte i nadále mé děti tak jako doteď a uvidíte co se bude v následujících dnech dít. Ať se děje cokoliv, zachovejte si čistou mysl a důvěru ve mě. Miluji vás mé děti. Vaše Země již nevydrží další ničení, další atomové výbuchy a tak nastal čas, když se sama od všeho zlého očistí. Dal jsem jí takovou schopnost. Ona vás miluje a většina z vás lidí si toho neváží. Dne mého příchodu se nachýlil a již zbývají jen minuty. Milujte mne i nadále mé děti, neboť já vás miluji.

S láskou váš Otec – Stvořitel.“


362.  Sdělení od Stvořitele.       (Přijala Barča Víťazková.)     5.6.1998.   20:00-20:07 hodin.
                                                                                           Místo: Čajovnička, Olomouc.

          „Milé dítě,

jsem tu stále s vámi a chovám k vám nekonečnou lásku, kterou vás stále zahrnuji a vysílám ji k vám. Někteří z vás si to uvědomujete a to mě těší. Jste mi za to vděčni a já jsem vděčný vám, protože my jsme nerozlučně spojeni pevným poutem, které mezi námi vždy bylo a vždy bude. Jsem rád, když si to mé děti uvědomujete. Čiòte tak i nadále a nechte se vést svou láskou, protože vás povede má láska. Máme mnoho společného, máte plno nádherných vlastností, které máte každý jako dar ode mne. Záleží jen na vás jestli je objevíte a jak je využijete. Bohužel je někteří z vás zneužívají a to nepůsobí dobře na vašeho ducha. Poslouchejte své srdce, čiòte vše s největší láskou a můžete si být jisti, že to tak je dobře. �ijte mou láskou a splynete se mnou mé děti. Já vás takto miluji a dávám vám svou lásku a vy mi ji takto oplácíte. Děkuji vám mé děti, že jste takoví, rozvíjejte svého ducha a brzy se setkáme.
Mějte na mysli pouze jedno - láska
Otec – Stvořitel.“


363.  Sdělení.                         (Přijal Honza Turek.)                    5.6.1998.       21:00 hodin.


          „Tady Pleja a Aštar.

Když se to vezme každý má sobě dokonalou bytost. Ale to neznamená, že nemáme kdejaké chybičky. Ty má každý. Někdy jsou jako šlehačka na ovoci. Doplòují, zvýrazòují, zkrášlují, dělají zajímavější. Bez toho bylo by to takové òuďo. Pomocí chyb se i učíme. Chybičky někdy jsou jako poplachová siréna. Zdůrazòují „pozor“ něco se tu děje.

Naše moudrost je nekonečná, to jen my ji někdy omezujeme, pomyslnými hranicemi. Jsme naplněni informacemi jen bysme měli najít způsob k nim přístupným poznáváním něčeho, co už víme, známe, ale můžeme jít ještě hlouběji. Na samém dně toho, co víme, neobjeví se konec, ale otevře se brána do dalšího vědomí, a tenhle cyklus vůbec nekončí. Stále vzniká nová informace.

A my jsme tím spojeni, my nejsme žádná výjimka. První kroky též vedou naslouchání intuice, posloucháním a uposlechnutím, když vyjdete vpřed kam vám intuice radí, budete nacházet nové. A ze začátku bude třeba mít trpělivost a být připraven i dělat chybičky. Neboť se vlastně budeme učit, hledat, nacházet, naslouchat své intuici a proto je třeba přijmout skutečnost, že se dopustíme pár těch chybiček a být schopni si narušit nebo i dokonce zrušit starý život. Nebo teď budeme začínat tvořit nový.

A neměli bysme to vzdát a být připraveni poslechnout intuici v každém případě. Možná, že někdo se tomu naučí za krátko a možná u někoho to může chvíli trvat. Potom budete krásně impulsivní. Prostě nechte se přímo svou intuicí unášet a ona vás povede vaším životem.“


364.  Spontánnost.                                                    5.6.1998.          23:08-23:50 hodin.

„Mnozí z vás tohle spíše znají pod pojmem jednat impulsivně, nebýt na ničem závislí, prostě nechat se životem unášet. Co má být, to se stane a jednat hlavně podle své intuice, naučit se naslouchat svému vnitřnímu hlasu. A být sám sebou. Nenechat se být ovlivòován ostatním. Je to nádherně příjemný pocit.

Tím i živíme své dítě v nás. A děti mají tu vlastnost, že se lehce učí, rozvíjejí schopnosti, jsou upřímné, dokáží potěšit, ono je toho víc.

Většina nás tuhle schopnost ztratila, ale je v každém. Je třeba se naučit jednat spontánně. Nenechat se ovládat vnějším světem. Ale zároveò bysme měli se z něj učit pochopit. Proto neohròujte špatným, z toho se můžete něco naučit.

A ani se nemusíte bát z komunikace s ním, neboť pokuď tomu vy nepodáte ruku, nemůže na vás, to platí pro lásku. Nemůžeme být naplněni láskou pokuď se jí neotevřeme. Tím, že uposlechneme své bezprostřední cítění, otevíráme se Vesmíru.

Spontánnost bude tím větší, čím více se jí naučíte důvěřovat. Vždy tomu bylo, že Temno zvýrazòuje Světlo. Bez protikladu by láska byla jako vyhaslá hvězda. A tím, že něco máme omezeném množství, tím víc si toho vážíme. A láska může růst v nás.

Proto pokuď chcete pochopit temno, můžete s ním komunikovat pod ochranou světla. Pokuď chcete můžete. Vše má svůj účel a pokuď chce to zkusit, nikdo mu tom nezabrání, neboť ze všeho se dá vzít ponaučení. Ale můžete i nepřímo naučit se pochopit zlo. Je mnoho cest a ať si vyberete kteroukoliv z nich, měli byste si být jisti, že jdete správně. A vždy nechat se vést nositeli Světla. A nejlepší je o čem pochybujete vůbec nezkoušet, neboť díky pochybám to nemusí dobře dopadnout. Zároveò výrazně nedělte na špatné a dobré. Vlastně vše je jako myšlenka, a vaše myšlení má sílu to zhmotnit. 

Proto, kdyby se někdo pokusil o tu komunikaci, představuje si to jako malé, roztomilé, neškodné Stvoření, a myslete na to s láskou.

Vlastně zlo je už jen zlem proto, že jej tak nazýváme. Kdyby jsme se pokusili zničit ho, zničíme i lásku. To je jako by jsme vyčítali tmě, že je tak černá a černé, že není bílá. A kdyby zůstala jen láska, zase by se našel způsob, jak ji dělit a kdyby tohle dělali do nekonečna nakonec by tu nebylo nic. Vznikla by prázdnota.

To je jako : Země bez všeho živého, bez stromů, řek, moří, hor, údolí, možná by ani Země neexistovala, možná ani člověk, prostě prázdno bez ničeho. Proto berte vše jak je, a nic ničím neodsuzujte, vysílejte spíše lásku. Proto važte si všeho, co máte, vidíte, slyšíte. Neboť ať je to jakékoliv, je to lepší než nic.

Důležitá věc, neodsuzujte Temno, i k němu vysílejte lásku, chovejte se k němu jemně, něžně, tím i zmírníte dopad na vás. Nebude vám ubližovat, pokuď i vy nebudete ničemu ubližovat. Ve všem je láska, a záleží jen na vás kolik v čem ji vidíte. Zlo vlastně je proměněná láska.

Neboť na počátku všeho byla široce dalece jen láska, ale potom přišel někdo. Tím, že začal dělat rozdíly, vytvořil, deformoval lásku. Proto se na to nehněvejte, berte vše s láskou, pomůže to zvýraznění lásky, následné transformaci na původní čistou lásku. A právě tohle je třeba pochopit.

To je jeden krok pro vstup do dalšího života do vyšší dimenze, ale i pro setkání s námi. Měli bysme vidět lásku ve všem. Neboť je všude, je jen na vás, v jakém množství ji vidíme. Proto nic prosím neničte, nebo jinak se může stát, že s tím i zničíte lásku, která v tom byla.“


365.  Sdělení.                 (Přijala Barča Víťazková.)            6.6.1998.      13:10-13:35 hodin.
                                                                                                         Místo: Olomoucko.

Milá Zemičko, můžu s tebou mluvit?

„Ano, jsem už tu s tebou, jsem s tebou pořád, protože na mě sedíš, chodíš a žiješ svůj pozemský život. Vy lidé jste úplně rozdílní, ale stejně jste spojeni. Všichni jste lidé a ti by se měli podporovat a ne ničit. Ubližujete tím sobě, ale také mě. Já vás vychovala, dala vám potravu a starala se o vás a jak jste se mi za to lidé odvděčili. Pustošíte mě, kde můžete, kácíte lesy, pálíte louky, otravujete ovzduší a řeky. Nevím, co by jste dělali, kdybych neměla tu schopnost trochu napravit ty škody. Nejde to vrátit a já už nemám sílu na to, abych vás pořád „opravovala“. Neničte mne, neboť tím ničíte i sami sebe, dokonce i Stvořitele našeho. Važte si toho, že vám dal život a dal vám poznat lásku. Jako jediní tvorové cítíte lásku, uvědomujete si to? �ádné zvíře ani strom nedokáže takto vyjádřit ten cit. Ovšem pozor. Ne tak docela, protože když v sobě tuto lásku probudíte, pochopíte, že všechno kolem vás je láska sama. To s láskou nás Bůh stvořil a tak i všechno kolem vás. Je to nenahraditelný cit, kterým vás obdaroval. Jakmile pochopíte co je to láska, zjistíte, že stromy jsou plné lásky, zvířata a ptáci, všechno má v sobě život a pokud tomu věříme, tak i lásku. Nejde to jen tak zformulovat ani pochopit, ale pokud se takto snažíme žít s láskou v srdci, je to pro vás velikým přínosem, neboť lásku nám seslal Stvořitel, abychom ji rozvíjeli a jí se vedli. Neopovrhujte jí, neboť ona je vámi a vy jste jí. Nelze to změnit, pouze zdokonalit.
Vaše Zemička, všech dítek matička.“


366.  Sdělení.                 (Přijala Radka Nejedlá.)                7.6.1998.       0:30-0:45 hodin.                                                              
                                                                                                                   Místo: Brno.

„Sleduješ Měsíc, svítí ti do očí a nenechá tě spát. Jeho paprsky se ti vlívají do mozku a nutí tě přemýšlet a rovnat si myšlenky. V takových bezesných nocích jsou lidé a události jen myšlenkami. Můžeš nerušeně třídit a vyhazovat. Pak se na to s odstupem času podíváš a řekneš si, že to za tebe musel přemýšlet někdo jiný, protože v noci máš vše zkreslené a vidíš to z té horší stránky. Máš prostě strach. Co je to strach? Je to vibrace, která nás ovlivòuje a učí nás se bránit. Kde je obrana, musí být i útok. Ten si už každý najde a začne boj a to je špatné. Jak se strachu zbavit? Rozhodně nepřemýšlet. Soustřeď se na to, na to uklidòující měsíční světlo a mysli na všechny lidi, kteří teď zároveò s tebou Měsíc sledují. Jsou jich spousty a ty dokážeš všem vyslat lásku, která se díky tomu měsíčnímu svitu násobí a putuje do lidských srdcí. Nikdo není sám. Stačí se jenom dívat kolem sebe. 

To ti sdělil tvůj vesmírný rádce a pozemský ochránce Košar.“


367.  Sdělení od Aštara a Pleji.          (Přijal Honza Turek.)           7.6.1998.       6:15 hodin.


„Někdy se i strhne boj, než lidé pochopí, že nejdůležitější je láska. U některých bude chvíli trvat, než pochopí, co je to láska, a někdy některým až krize otevře oči. Někdy zbytečně hledáme něco, co jsme dávno našli, někdy si to uvědomíme až je pozdě. Jenže nikdy není pozdě. I kdyby zemřel ten nejdůležitější člověk pro nás, pořád ještě máme lásku srdce, ta tam prostě je, jen musíme si ji uvědomit.

Když milujeme někoho, prostě nezáleží nám moc jaký je, ale je nejdůležitější pro nás, mít někoho rád a naše srdce tím radostí skáče, když se k nám naše láska k němu dorazí a vytvoří s ní (s ním) jakoby stejnou notu, jsme přímo šťastni, když nás má někdo rád.

A vlastně láska k nám jde dvojím způsobem, buď s ní plníme své srdce láskou a pošleme ji druhému, nebo necháme naplnit láskou jeho (její) srdce, a pak ji tu lásku k sobě přilákáme a necháme si s ní naplnit své srdce.“


368.  Spojení se Sluncem.        (Přijala Radka Nejedlá.)      7.6.1998.    12:30-12:45 hodin.
                                                                                                                   Místo: Brno.

Mohla bych se spojit se Sluncem?

„Mluvím k tobě já Auter a chci ti tlumočit myšlenky, které k tobě vysílá Slunce.

           Milá Radko,

ty, která chodíš po mé vesmírné družce Zemi. Zdravím tě já Slunce. Jsem vesmírným korábem, který se stará o světlo a teplo tak, jako vy kolem sebe šíříte lásku. Lidé by zahynuli, kdyby nebylo mého tepla a světla a srdce lidí by zahynula nebýt vaší lásky. Je to jednoduché, každý má svůj úkol daný Bohem. Bůh je součástí mou, stejně jako tvou. Je to náš Otec. Já to vím, ty to víš a ještě pár dalších lidí. A co ten zbytek? Čerpá teplo z mých paprsků, ale nic nedává zpátky, ale já přesto dál rozdávám a budu tak dlouho, dokud mi to Bůh nezakáže. Já to dělám rád, ale moc mě bolí, když vidím, jak ubližujete mé sestře Zemi. Dejte si pozor, žádný čin nezůstane bez odplaty, všechno se hromadí a čas zúčtování už brzy přijde.

Milí lidé, máte poslední možnost, aby jste se nad sebou zamysleli, nebo dojde k velké očistě. Mou činnost v těchto dnech berte jako varování (velká Sluneční erupce). Nemyslete si, že jste pány přírody, protože tomu tak z daleka není. Čas se blíží.“


369.  Sdělení od Aštara.            (Přijal Honza Turek.)           8.6.1998.       3:40-4:20 hodin.

Sdělení od Aštara, původně předáno pomocí snu.

„Vše určitým způsobem na sebe působí a vzájemně se doplòuje. Jednejte uvážlivě a né zbrkle, nebo pokuď uděláte něco, co jste nechtěli, něco čím byste poškodili, už to nevrátíte, a někdy to může trvat než se to vrátí (vyléčí) do původního stavu.

Sice dostanete šanci to napravit, pokuď budete chtít. Ale to, co uděláte jen tak nesmažete. Zároveò to neznamená, že se budete bát to udělat, i když strach může naznačit, že máte udělat něco jiného. Proto vše konejte s láskou. A láska bude ve všem, co uděláte.

Lenost se nevyplácí, promeškat zbytečně čas, který vám byl dán. Následujte svůj vnitřní hlas a ten vás povede i v té nejobtížnější situaci. Ale aby jste to zvládli, zároveò tomu musíte věřit.

Nic, nikoho bez rozvážení neodsuzujte, za jeho chyby, za to, co udělal. Nebo to je jako kdyby my bysme vám vyčítali všechny chyby, co jste minulosti udělali. A právě proto dokažte vždy, všemu, každému odpustit. I když je něco špatné, může se to napravit. A i vy můžete ho pomoci zavést na správnou cestu.

Je to něco jako pamatovat si sny, dostane se vám něco i když je to rozmazané, zapište si to, možná hned nebo později pochopíte. Čím častěji uděláte, že si svůj sen zapíšete, tím bude jasnější, lehčí si ho zapamatovat.“


370.  Sdělení od Země.          (Přijala Barča Víťazková.)      8.6.1998.    21:55-22:23 hodin.                                                           
                                                                                                             Místo: Olomouc.

„Nyní já Země jsem se ti do toho vpletla. Vím, že jsi na mne myslela a chtěla se se mnou spojit, tak jsem ti ušetřila otázku. Je mi teďka docela dobře. Když pomyslím na vás všechny, kdo mě podporujete a mé srdce hladíte, tak je mi dobře mé děti. Jsem tak ráda, že vás všechny mám, co bych si bez vás počala. Jenom se dál o lidi starejte a lásku jim posílejte. Øekněte jim vše, co víte. I o mně jim povězte, protože mnozí si opravdu neuvědomují, že jsem živá. 

Lidé milí, hovořím k vám já, vaše planeta Země, na které žijete své pozemské životy a ani si neuvědomujete, že to, na čem stojíte není jenom kus hmoty, jsem to já, vaše Země, vaše Matka, která vás všechny chová v té neupřímnější lásce, všechny bez rozdílů. Já vím, že někteří z vás žijí v temnotě, temnota je nevědění a také s vámi soucítím. Chápu vás lidé, toleruji vaše chování. Prosím chápejte i vy mne, tolerujte živou bytost, která vám stále naslouchá a poskytuje vám vlastně vše. Potravu, vzduch, vodu, máte vše potřebné k životu. Proč mně tedy ničíte? Copak už tady nechcete dále žít? Copak chcete i mne zabít? Pokud se nebudete dále ovládat, čeká vás velké překvapení, protože já, i když vás všechny moc miluji, už nemohu dále vydržet ty bolesti a očistím se. Ano, je to tak, slyšíte dobře, očistím se ode všeho zlého, protože Stvořitel, když mne stvořil, dal mi tu schopnost sebeočisty a On také souhlasí se mnou, že už se dále na všechna ty násilí nemůže dívat. Otevřete lidé oči! Procitněte z toho hlubokého spánku, který vás tak dlouho ovládal! Vy to dokážete. Uvědomte si, že ten život, kterým jste doposud žili byl jen zlomek toho, co vy můžete dokázat a pokud budete opravdu chtít. Všichni chtít, tak se žádné očisty dít nemusejí. Máte vlastnosti a schopnosti od samotného Boha, proč je nevyužijete pro dobrou věc. Plno věcí na tomto světě je tu zbytečných. Proč stavět tolik továren, co ničí ovzduší, proč stavět další a další domy, co vám potom zbyde za přírodu? �ádná. Vykácíte mi všechny lesy, otrávíte vody a vzduch. Nedivte se lidé, že se takto bráním třeba těmi zemětřeseními a povodněmi. Je to jen malý zlomek toho, co dokážu. Zamyslete se nad svým jednáním a poslouchejte hlas Stvořitele, každý z vás ho slyší, jen si to neuvědomujete. Zkuste se zaposlouchat a Stvořitel se vám ozve. Je stále s vámi a proto se v klidu odevzdejte Jeho vůli a nechte se vést Jeho láskou. Bude konec Temnotě.
To ti s láskou dala Zemička, která vás takto všechny miluje.“


371.  Sdělení.                      (Přijala Barča Víťazková.)              10.6.1998.       10:50 hodin.
                                                                                                             Místo: Olomouc.
        „Milá dcero,

nejdříve bych chtěla promluvit já Země. Je to už dost dlouho, co se o mne někdo zajímal, tak jako vy. Je nyní těžká doba a já už dále nemohu. Proto vás prosím, dělejte i nadále ty očistné meditace pro mne. Mohu tak déle vydržet, vy budete moci šířit Světlo. Jen tak konejte dál mé děti, šiřte Světlo. Ve Světle je láska, láska k člověku a přírodě samé. Milujte se lidé a bude vše tak, jak má být. Vše bude nádherné, lesy, louky, vody a pouště. Vše bude nedotčené jako na počátku všeho. 

To jste vy udělali, všechno kolem vás, co se vám teď nelíbí. Ano, byl to člověk, vy si to lidé uvědomujete, všichni. Jenom si to nechcete připustit, že jste zašli tak daleko. Každý má na tomto budování a ničení svůj díl. Každý, ať v tomto životě nebo v předešlém. Proto pokud si tohle uvědomíte a budete to chtít změnit, uděláte první krůček k tomu, abych já, vaše planeta Země, se stala opět takovou jako předtím, čistou a šťastnou. Já vám za to budu velice vděčná a by toho nebudete litovat. Kolik starostí vám odpadne a kolik radosti přibude. Zkuste to, lidé prosím vás, zkuste to. Sami vidíte, že tento svět spěje k zániku. Proto pokud chcete ho zachránit, milujte se, protože láskou vše napravíte, pokud tomu uvěříte. Láska je mocná čarodějka a to nejen láska dvou, láska všech lidí je tak silná, že sami vy lidé, sami tuto lásku dokážete zhmotnit ve skutečnost. Já vím, že tomu nemůžete uvěřit, věříte pouze tomu, co bylo vaším věděním omezeno, pouze materiální svět pro vás existoval. Jenomže, jak si myslíte, že jsme byli stvořeni? Myšlenkou, pouhou myšlenkou může člověk tvořit! Ano, je to tak. Vy lidé se s tímto musíte naučit dobře zacházet. Je to pro vás něco nového, ale přece je to staré. Vždycky jste to uměli, jenom jste to zapomněli díky Silám temna, které zde po 300 000 let vládli. S nimi teď bojujeme, aby zde mohlo opět zazářit Světlo, Světlo našeho Stvořitele. Možná, že je to pro vás teď dost obtížné tomu uvěřit. Ale zkuste to, není to velkolepá myšlenka tvořit právě myšlenkou? Pouze ty nejčistčí úmysly a víra dokáží změnit tento svět k lepšímu. Ano, je to tak. Násilím se ničeho nedoberete, snad jen pouze k dalšímu násilí. Na této Zemi má každý člověk svobodnou vůli, nikdo mu nemůže nic přikazovat, protože každý je svým vlastním pánem. Poslouchá pouze ten, kdo chce poslouchat, nechá se vést pouze ten, kdo chce být veden a kam se chce nechat vést už záleží na člověku samém, jestli do temnoty nevědění nebo chce osvětlit svůj život, vědět proč je tady, jaký je jeho úkol tady na Zemi. Tyto otázky jsou informace a informace jsou obsaženy ve Světle, jen si je umět přebrat. Tudíž pokud si vyberete cestu za Světlem, vyberete si vědění. To co dnes víte, vaše znalosti a zkušenosti, nejsou ani zdaleka zlomkem toho, co ještě nevíte. Ani Stvořitel ještě neví vše! Také se učí dále a dále. Vědění je nekonečné. Pokud se začnete o toto zajímat, zjistíte, že se vám začínají objevovat nové a nové obzory, o kterých jste neměli ani tušení, že existují. Zkrátka informace je obsažena ve Světle, které k nám posílá náš Stvořitel, abychom procitli a otevřeli oči. Je čas to tu všechno změnit a proto tu jsou i vaši přátelé z vesmíru, kteří vám tak s láskou pomáhají a radí vám. Proto pokud chcete, odevzdejte se vůli Stvořitele a On si vás bude dále ochraòovat, pouze tak pocítíte Jeho lásku. Samozřejmě, že si tak chrání každého z nás, ale copak nechcete vědět jaké je to pocit si tuto lásku uvědomit? Přemýšlejte nad tím.

To vám s láskou radí vaše Zemička, která vás všechny miluje.“





                                       Jak se telepaticky spojit?
                                     (Dodatek k podmínkám spojení.)

             Přátelé milí,

chcete se také telepaticky spojovat s Vesmírnými bytostmi ze strany Sil světla a nevíte jak? Pokusíme se vám dát jednoduchý  návod, který pramení z našich zkušeností. 

Najděte si tiché místo. Napoprvé je vždy nejlepší najít si klidné místo s jemnými vibracemi, kde vás nebude nikdo rušit. Nejlépe se daří navázat spojení po 9 až 10 hodině večerní, neboť to se i velká města uklidòují a vibrace zjemòují.

Zaujměte pohodlnou polohu, která vyhovuje vašemu tělu a při které jsou rovná záda (alespoò z počátku). Například meditační poloha v lotosovém květu nebo sed se zkříženýma nohama nebo sed na židli, nohy položené na zemi. 

Uvolněte se. Vědomě se zrelaxujte. Prodýchněte ta místa, kde cítíte napětí, hlubokým dechem. 

Vnímejte pocity svého těla. Cítíte se dobře a bezpečně. Soustřeďte se na své pocity. Většinou se vám neustále honí myšlenky hlavou. Nevšímejte si jich, nejsou důležité. Nechte je probíhat bez jakéhokoliv zaujetí, jen je pozorujte. 

Uvědomte si kosmický paprsek našeho Stvořitele dopadající shora na temeno hlavy a procházející páteří dolů do Země.

Požádejte o dovolení Stvořitele našeho. Toto učiòte vždy. Například :
„Stvořiteli náš nejvyšší, dovol se teď a tady spojit s Vesmírnými přáteli ze strany Sil světla nebo přímo s Tebou.“
Můžete vyjmenovat, s kým chcete navázat spojení například s Aštarem, Ptaahem, Ortonem atd. Vyciťte odpověď a pokračujte dál. 

Poblíž mějte připravenou tužku a papír.

Mějte v srdci lásku a harmonii a pozitivní myšlenky. To je velice důležité.

Zaposlouchejte se na chvíli do svého vnitřního ticha. Možná něco uslyšíte. Může to být docela jiný hlas nebo i váš hlas, který začne promlouvat. Můžete jen pocítit silné nutkání vzít pero a ruka začne psát. Pište, co vás napadá. Často se při prvním kontaktu zdá, že se nic neděje, neboť přicházejí známé myšlenky a slovní spojení. To je přirozené. Nečekejte hned na poprvé, že vás přátelé ohromí něčím naprosto novým. Prostě začněte psát, i když si nejste jisti tím, že to, co zapisujete je pravé. Určitě to přijde. Někdy je zapotřebí, zkusit to vícekrát, než se to podaří. Někomu stačí se na chvíli uklidnit, třeba v autobuse nebo na ulici a spojení je navázáno. Toto vše je jen pro začátek, později sami poznáte, co je pro vás nejlepší.

Je docela možné, že zpráva, kterou jste zachytili, v jistých ohledech odpovídá vašim představám a v jistých ne. Může to být totiž směsice slov, zachycených shora a dotvořených vámi samými. Zkoušejte to dál. Sami se naučíte rozlišovat, kdy přijímáte nezkresleně a kdy vám tam přijde vlastní myšlenka. Pak už to půjde hravě.

Mějte na paměti, že vše, co takto zachytíte je přizpůsobeno vaším myšlenkovým pochodům, budete používat vaše oblíbené a známé obraty a typická slova. Možná později vás překvapí charakteristický sloh, jenž je z části dán vámi a z části bytostmi, s nimiž se spojujete. 

Vše je subjektivní, ať se sebevíce snažíte o objektivitu, nemůžete se zbavit vědomí svého já. Proto v tom bude velká část vás samých. Myšlenky, které se zdá, že napadly vás, mohou být seslány od oněch bytostí, neboť v okamžiku, kdy se vám vynoří určitá otázka, oni mohou ihned zareagovat a tím vás napadne i odpověď. 

Může se vám podařit navázat spojení i s jinými bytostmi. Mohou to být také MDB - multidimenzionální protějšky (části vašeho já), rozmístěné ve dvanácti dimenzích (realitách). Mají rozličná jména, jimiž se vám ohlásí. Mohou to být i bytosti z jiných sfér, například astrálních ...... Vždy se však ujistěte, že s kým mluvíte je bytost Světla. Často je dobrým vodítkem sledovat všechny přítomné prožitky a působení. Například duchové vás mohou zalévat teplem a mají možnost vědět vše, co víte i vy, ale jejich slovní spojení je často rovné tomu, čím jsou oni sami. Narozdíl od nich, vyšší duchovní bytosti vás objímají svojí nebeskou láskou, pocitem čistoty a vznešenosti, světlem svého Ducha, které jako jediné nelze ničím napodobit. Jejich slovní vyjádření je moudré, nabité duchovní silou, zní vznešeně a hlavně vždy vám ponechávají a navíc podporují vaši svobodnou vůli. A přesto, že by se mohli stavět nad vás, nikdy tak nečiní. Jednají s vámi v míru a lásce. Paradoxně, ale správně jako rovný s rovným. 

Přejeme vám úspěch v navázání spojení a mnoho krásných okamžiků a nových poznání. Studnice vědění je přístupna každému, kdo hledá.

 O. M. S.



372.  Sdělení.                               (Přijal Kamil Šebela.)                             Místo: Olomouc.

„Buďte bdělí ve všem, co činíte. Buďte svobodní, neomezení a nespletení žádnou vášní, nezávislí na čemkoliv a komukoliv. Může a má ve vás vzplát Světlo jako pochodeò poznání. Toto Světlo bude tryskat z vašich srdcí a skrze toto uvědomění Ducha stanete se nezaujatými pozorovateli. To znamená, že vaše myšlenky, slova a činy nebudou ovládat vás, ale vy je. Boží princip je ve vás. Bude plně bdící nade všemi. Toť vše, upravte si jak je libo.

Niko-niama z planety Fixio ze souhvězdí Lyry.“


Dodatek k poselství

Milí přátelé, milí hledající, kteří jste došli až sem, kam vás intuice přivedla - ke čtení tohoto poselství. Stejně tak jako vás něco nebo někdo přimělo si přečíst tyto řádky, stejně tak nás něco nebo někdo přiměl tyto zprávy předat dál. Pro nás všechny to není jednoduché. Naše sdělení jsou jen malým vzorkem a odrazem nás samých. Proto to, co nejvíce potřebujeme je pochopení. My jsme jen na cestě a to se odráží i v našich sděleních. Je to naše nynější poznání, naše stávající Pravda, která se dále posunuje a vyvíjí a proto Vás milí přátelé chceme poprosit, aby jste byli tolerantní a nebrali všechno doslova. Při tomto telepatickém přenosu zvaném channeling se může stát a stává, že mnohá slova jsou zobrazena naším vlastním vnímáním. My se teprve učíme a tak prosím nelpěte na každém slově, jsou to jen slova. Důležitý je obsah a ten je jasný. Jak se budeme dále vyvíjet budou se i tyto sdělení měnit a tak vás všechny prosíme, nejen ty, kdož jste dál nebo kdo kráčíte jinými cestami, ale každého z vás, aby jste si vybrali jen to, co je vám právě potřeba, co cítíte srdcem a s čím jste ztotožněni. 

Je to naše cesta, cesta za poznáním svého vyššího já, cesta za poznáním, že já jsem vědomím Krista, cesta poznání, že já jsem součást Boha. My všichni jsme zde na Zemi zrozeni, abychom si ujasnili tento fakt, plně jej pochopili a přijali. Je to naše já, kdo se bude ptát mnoha otázkami, kdo jsem, proč tady jsem, co je to žít apod. A je to pouze naše další já, vyšší vědomí spojené s kosmickém vědomím, které bude odpovídat... Buďme si vědomi, že tento proces se neobejde bez určitých úskalí, klopýtnutí či zastavení. Mějme však na paměti, že náš vnitřní hlas, naše vyšší já (Bůh) je stále s námi a při každém takovém škobrtnutí nás vždy znovu a znovu zvedne a my nově poučeni a posíleni vyrážíme dál, abychom naplnili tu velikou a krásnou touhu nám lidem tak vlastní, touhu po naplnění Boží láskou. 

My všichni jsme jen poutníci, plujeme po vlnách svých snů a přání a hledáme vždy to, co je nám vlastní, co nás nejvíce osloví, co nám nejvíce otevře nový obzor. Plujeme na svých bárkách, ověnčeni lidským citem, jako zářivým obalem, jenž nás chrání před temnotou, prostupuje ji a prosvětluje. To světlo v nás je náš milovaný Bůh. Vyzařujme jeho světlo, každý svým vlastním způsobem, abychom naplnili svá lidská srdce ještě větším světlem. To světlo je láska, čím více jí dáváme, tím více jí i dostaneme. Buďme světelným průlivem, slijme svá světýlka v jedno velké světlo - světlo Boží lásky a prozářeme celou planetu Zemi, prozářeme vesmír. Buďme světlem jednotní. 

To je milí lidé to, co nám chtějí naši přátelé z vesmíru říci. �ijme světlem, potom se vše změní. Nebude trápení, bída, lidských neštěstí. Nebude válek a hladomoru. Nebude zemětřesení a potop. To, co přijde, co je na cestě je láska. My lidé si vše vytváříme ve svých myšlenkách. Vytvořme lásku - bude láska. Láska je na cestě. Je stále více a více lásky kolem nás a čím více ji procítíme, tím více jí bude. My sami to přeměníme, my sami jsme světlem i láskou... Milujme se lidé, ať láska našich srdcí tryská k Bohu, ať se slije v mohutný sloup bezhraničné lásky... a odrazí zpět na Zemi vše prozáříc, vše přeměníc. 

Na závěr bychom vám chtěli poděkovat, nejen těm všem, kteří otevřeli svá srdce a svítí, ale i těm, kteří ještě tolik nesvítí, nebo o tom neví, neboť oni také čekají, až přijde jejich čas a pomáhají jak můžou.

Poděkovat všichni toužíme také našim duchovním pomocníkům i těm, které ještě neznáme a přátelům z vesmíru a nadevše našemu Otci milujícímu, jenž nás stvořil a vetkal do nás lásku, kterou chceme šířit dál, jak nelépe dovedeme. 
Olomoucká mírová skupinka.


373.  Sdělení 108.                    (Přijal Ivo Benda.)          20.7.1998.      13:33–13:40 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

Sdělení navazuje na sdělení Stvořitele našeho S 56.

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Ano, je to tak milý Ivo, vše je takto v pohybu, situace je opět kritická, no máme to pod kontrolou, ano, jsou to poslední boje mezi námi a Silami temna, které cítí, že zde již nepatří a ztrácí zde půdu pod nohama. Ano, ta meditace v Praze 18.7.1998 byla výborná, podařilo se nám všem pročistit tento mrak hrubých vibrací, alespoň zatím, a tak se vše může znovu opakovat, to ti milý Ivo dávám já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“


„A nyní se připojuji já, Ptaah, ano, je to tak milý Ivo, nyní se opět rozproudily boje o planetu Zemi, a tak nyní jsou eliminovány tyto Síly temna, neboť jejich role zde na planetě Zemi končí. Ano, milujeme tě tady všichni milý Ivo, jak i nadále pracuješ pro lidi a planetu Zemi i celý tento Vesmír.

Buď pevný i nadále a nenech se zviklat těmi, kteří ti radí, abys zvolnil v této práci nebo dokonce přestal. To ti milý Ivo s láskou sdělil Ptaah.“


374.	Peklo.                                         (Přijala Pavla K.).

„Většina lidí si představuje peklo jako posmrtný prostor, v němž trpí pod ďábelskou nadvládou duše, které se na Zemi provinily.

Peklo není prostor, ale vnitřní stav těchto duší, a je vždy důsledkem těžkých provinění proti bližnímu a přírodě, důsledkem fanatismu a z něho vycházejícího ohrožování vnitřního vývoje ostatních spolužijících. Protože strach je nejsilnějším pomocníkem k udržení moci, vlastní pravdy, ale mnohdy i pomocníkem, odvést člověka od konání nedobrých skutků, hrozily náboženské instituce celá staletí věřícím peklem, které přizpůsobily vlastním představám.

Představa pekla je v lidském vědomí spojena s utrpením, nářkem, zlem a temnotou. Duše si přináší do záhrobí vše, čím žila na Zemi, a protože stejné přitahuje stejné, stahují se provinilé duše a vytvářejí v nízkých astrálních sférách kolem Země společenství, často ještě v domnění, že žijí na Zemi. Nedovedu si sice vysvětlit změnu, která se s nimi stala, ale následují dobrovolně ty, ke kterým se cítí přitahovány. Ve vyšších astrálních sférách nejsou schopny žít, protože čisté vibrace těchto sfér působí nízko vyvinutým duším bolest.

Protože většina duší  bloudících v nízkých astrálních sférách se stále ještě cítí člověkem, žijí ve svých představách tak, jak tomu byly zvyklé na Zemi: zlem, neláskou, surovostí, egoismem, nenávistí, pronásledují ostatní, dopouští se domnělých vražd, okrádání a holdují všem nectnostem, zakořeněným v jejich duševním vědomí. To vše se odehrává jen v jejich představách, ale s takovou silou a přesvědčivostí, že nepochybují o jejich realitě. Žijí ve Tmě, v neustálém strachu, v duševním stavu, který je nutí stále znovu k nedobrým myšlenkám a činům. Tento stav není trestem Boha, kterého nenávidí, ale neschopnost otevřít se Světlu a lásce.

Bůh posílá misionářské čisté bytosti, které se snaží postiženým duším vysvětlit pravdu a ukázat jim cestu do Světla. Ale misionářská činnost v těchto sférách není lehká, tak jako je tomu i na Zemi. Kdo chce rozšiřovat Světlo, je umlčen, pronásledován nebo omezován na svobodě. Většině provinilých duší chybí pokora a vůle k poznání svých chyb. Jen málo duší se dá přesvědčit o možnosti osvobození z vnitřního pekla, které považují za realitu. Ty prosí přicházející světlé anděly o pomoc: „Odveď nás pryč, zbav nás tohoto utrpení !  jestliže říkáš, že nás Bůh miluje a chce nám pomoci, ukaž mně Ho, abych na Něho mohl věřit. Dokaž mně, že to není On, kdo mě tato utrpení připravil !“

Uvědomte si při těchto slovech nesmírnou škodu způsobovanou lidským duším potlačováním poznatkům o karmě a reinkarnaci, uvědomte si následky nesprávného učení o trestajícím a mstícím se Bohu, které si odnáší duše ve svém vědomí až do záhrobí, kde ji ochromuje, tak jako dříve na Zemi, v duchovním růstu. Vysvětlujte svým bližním smysl těžkostí pozemského života a jeho cíl. Vysvětlujte, ale nenuťte nikoho, aby věřil tomu, k čemu ještě nedozrál.

Čím byly na zemi tyto peklem vlastních nectností, myšlenek, návyků, představ a vnitřních bojů trpící duše ?  Nemohu hovořit o jednotlivých duších, rozdíly mezi nimi jsou veliké, ale v průměru byla většina z nich na Zemi zatvrzelými popírači Boha, lásky a dobra, materialisté v nejhrubším smyslu tohoto slova. Ohrožovaly svým postojem vnitřní vývoj svých spolužijících, týraly je, zneužívaly je ke svému prospěchu jako lichváři, podvodníci všeho druhu, zloději, vrazi, násilníci, jedinci, vyžívající se na tělesné a duševní slabosti ostatních, ale i náboženští fanatici, kterým byl každý čin dobrý pro potvrzení vlastní pravdy.

Nedomnívejte se, že tyto duše byly v pozemském životě tím, co nazýváte společenskou spodinou. Naopak. Mnohé z nich byly váženými občany, kteří často platili za společenskou elitu a byli vyznamenáváni za svůj příkladný život. Jejich maska však spadla s příchodem smrti, na jejímž prahu zůstala duše ve své pravé podobě.

Posmrtným utrpením procházejí i sobci, chamtivci, kteří žijí ve stálém strachu o majetek a jeho ztrátu. I po smrti tiskne jejich duše na svém srdci sak s domnělým jměním a je stále na útěku před někým a něčím, co ohrožuje jejich zisky. Počet těchto duší stále roste. Týrány strachem a různými představami cítí se neustále pronásledovány a ohrožovány, neznají klid a jinou radost, než pohled na třpytící se poklad, pro který jsou schopny i nejtěžších prohřešků. Místo v jejich vědomí má jen chtivost, žádostivosti a egoismus. Štvány od místa k místu jsou schopny v zajetí svých představ i vraždy a všeho zlého.

Zlo, které si duše odnáší ze Země do záhrobí, má tolik forem, že bych nebyl hotov s jejich vypočítáváním. Věřte mně však, co vám říkám s plnou láskou a pravdivostí, abych vás uchránil toho, co nazýváte peklo a co je mnohem horší než jste si schopni představit.

Posmrtným ohněm, kterého se obáváte, je vlastní zlem zatížené vědomí. Udržujte je čisté, zkrášlujte je láskou k Bohu, službou bližnímu a dobrými skutky. Kontrolujte svoje myšlenky a pocity, neotvírejte se působení sil, které vám vnucují negativní myšlenky a pocity.

Hovořte méně, zvažujte každé slovo, které jednou vyslovené se už k vám nikdy nevrátí.

Schopnost milovat, pomáhat a odpouštět, tak je nejen ochranou před peklem a jeho hrůzami, ale i zárukou šťastného života současného i budoucího.
             							          Robert.“           Duchovní učitel.


375.	Lucifer.                                     (Přijala Pavla K.)                                              1993.

„O pekle jsme již hovořili. Jak je tomu s Luciferem, symbolem a pramenem všeho zla, jemuž jsme při prvotním duchovním pádu dali a mnozí z vás dávají doposud, přednost před Kristem ? Luciferovi pomocníci mohou svádět a ovlivňovat jen ty, kteří je svými myšlenkami, slovy a sutky následují a těch je bohužel mnoho. 

Pomocí sugesce, neustálého našeptávání a svádění k negativním činům padáte stále znova do jejich nástrah a stáváte se poslušným vykonavatelem nedobra všeho druhu, pokud proti němu dostatečně nebojujtete. Proto stále znovu zdůrazňujeme nutnost myšlenkové kontroly a okamžité odmítání každého náznaku zla, často zakrývaného maskou soustrasti, pomoci a lásky, zaměřené však především na prospěch vlastní.

Lucifer sám se na přímém ovládání člověka nepodílí. To provádějí jeho zlovolní pomocníci, Luciferem vyškolení ve všech obměnách zla. Provázejí a ovládají nepřetržitě každého kdo nechává růst nedobré myšlenky a představy až k nedobrým činům, pocitům a slovům. Mnoho Luciferových pomocníků trpí závistí a zlostí, že se člověku daří lépe než jim a snaží se ho snížit na svoji vlastní úroveň (Ještírci a jiné zlé entity ve Vesmíru ovládají nízkovibrační lidi svými myšlenkovými impulsy  – pozn. zpracovatele).

Duchovní průvodci jsou však nepřetržitě s vámi a snaží se vás ochránit před všemi nepříznivými vlivy. To není lehké, protože většina z vás plní sugesce nositelů zla bez boje a s plnou vlastní vůlí. Ale ten, kdo bojuje proti zlu, dostává zesílenou podporu světlých ochránců, jeho vnitřní vývoj roste a počet nedobrých sil, které ho ovlivňují, je stále menší.

Představte si člověka jako kalich květiny chráněný mnoha lístky. Nechává-li tyto lístky jeden po druhém odpadnout, zůstává bez ochrany proti větru, bouřím a negativním elementům svého okolí. Semena skrytá v nitru květného kalichu se nevyvinou nebo zaschnou a květina umírá, aniž by splnila svůj životní úkol. Ochrannými listy míním symbolicky vaše duchovní průvodce, kteří se snaží, abyste získali na síle, světle a poznání. Aby čas sklizně ze semen vzrostlé úrody byl bohatstvím, které si odnesete do dalších životů. Negativní síly využívají vaši myšlenkovou pohodlnost a nepodaří-li se jim k vám proniknout na jedné cestě, mají hned pohotově cesty další. Jejich rafinovanost je tak dokonalá, že ji těžko poznáte. 

Jedním z příkladů vám může být motlitba. Není-li člověk schopen při modlitbě plné, vnitřní koncentrace, odtahují nepřízniví průvodci její sílu a využívají ji vůči modlícímu. Ten se domnívá, že vyslovenou prosbou dosáhne toho, po čem svým rozumovým myšlením touží a jestliže to nepřichází, obviňuje ne sebe sama, ale Boha, že ho nevyslyšel. Toho okamžitě využívají síly zla a budí ve vás pochybnosti na existenci Boha a vyšší pomoci, což je jejich cílem.

Nejsilnější pomocí Luciferových pomocníků jsou peníze, strach ve všech jeho niancích a formách, ale i nekontrolované myšlenky, představy a pocity, pozitivní i negativní, které otevírají vaši auru. Tím nabízíte nedobrým silám svoji životní sílu. Nejen hádky, nesváry, smutek a rozladěnost otevírají lidskou auru, ale i velká radost a pocit štěstí. Zůstávejte stále v citové rovnováze, učte se důvěře v Boží pomoc a ochranu. 

Věřte mně, že se vyplácí si zcela jasně uvědomit, kterým duševním otvorem, přes které nekontrolované myšlenkové pole k vám mohou negativní bytosti proniknout. Jejich působení je řetězová reakce, v níž jedna bytost předává informace druhé, podporuje a rozšiřuje okruh spolupůsobení v radosti, že našly volný prostor pro svoje nedobré činy. Jejich počet roste a nezabráníte-li silnou vůlí a kontrolou tomu, co vám našeptávají, stáváte se jejich otrokem. Kontrolujte každou přicházející myšlenku. Uvažujte, komu pomůže nebo ublíží, nakolik přispívá k vnitřnímu růstu vašemu a vašich spolužijících.

Většinou vás obklopují negativní bytosti, které se vám nejvíce podobají. Využívají a zesilují vaše slabosti. Bojujete-li proti těmto slabostem, slábnou i síly těch, kteří je stále znovu posilují. Ochranný plášť důvěry v Boha a Krista nejsou tyto zlé bytosti schopny prorazit, pokud jim k tomu nedáte příležitost. Rozhodující je VŮLE ČLOVĚKA a jeho snaha konat DOBRO.

Ještě bych rád hovořil o omylu, kterému mnozí z vás podléhají. Někteří z vás jsou přesvědčeni, že negativní síly na ně nemohou, protože navštěvují kostely a tím je jim zajištěna blízkost Boha a posmrtná blaženost. Tento omyl vychází z absolutismu společnosti, kterou nazýváte církev a v níž nevládne Kristus, ale Lucifer. Jsou to pro mě trpká a bolestná slova, protože jsem sám položil život za čistotu této společnosti, dnes zatemněné egoismem a působením nepříznivých sil, touhou po moci a bohatství země, ne ducha.

Soustřeďujte se na čistotu myšlení a představ, KONTROLUJTE SVOJE POCITY, MYŠLENKY A KAŽDÉ PRONESENÉ SLOVO. MILUJTE BOHA A JEŽÍŠE KRISTA NE SLOVY, ALE SKUTKY. Milujte a pomáhejte svému bližnímu !  K tomu nepotřebujete instituce, ale pevnou vůli a víru, odhodlání zamezit působení sil, které vás strhávají z cesty světla do vnitřní tmy a zesilují vaše životní problémy.

V srdci, v němž sídlí Bůh a Kristus, je místo jen pro Síly světla a lásky, které jsou největší silou celého univerza.
                                                                                                               Váš Laurentius.“


376.  Rozhovor s Aštarem Šeranem.         (Přijal Mediální výzkumný ústav ve Schwalenbergu.)

„Mír budiž s vámi obyvatelé planety Terra. Vím, že máte velký zájem o poznatky z našeho života, ale jsem si také vědom toho, že většina z vás je přijme jako fantazii. Rád zodpovím vaše otázky. Uvěříte-li slovům či neuvěříte, ponechám rozhodnutí vaší svobodné vůle. Přicházím z planety Metharia, z hvězdného systému Alfa Centauri. Obyvatelé této planety se vyznačují ve srovnání s obyvateli Země vysokým duchovním vývojem. Vedoucí silou našeho života je láska a pomoc kosmickým sourozencům. Naše vědecké poznatky jsou mnohem, mnohem vyšší než poznatky pozemské vědy, ale o tomto faktu nechci příliš hovořit. Předně vám není možné, vzhledem k vývojovému stupni Země a vašemu hmotnému životnímu zaměření, naši realitu v celém jejím rozsahu pochopit a nechci, abyste moje slova přijímali jako namyšlenost nebo příliš zdůrazňované sebevědomí. Jsem si plně vědom pravdy, že jediným klíčem k poznání a úspěchu je POKORA. 

Život univerza má různé formy. Vedle světa, v němž žijete, existují světy, které nejste schopni vnímat. Takovým světem jsou např. fluidiální prostory kolem Země, světy s překrásnou florou a faunou, kam se člověk vrací po smrti. Tyto světy tvoří mezistanice mezi vašimi hmotnými inkarnacemi a ačkoliv je jejich existence zcela reálná, pochybuje většina lidí o jejich skutečnosti.

Pochybnosti jsou jednou z největších zábran lidstva v poznání Vesmíru a jeho života. Člověk se dobrovolně omezuje jen na vnímání pomocí hmotných smyslů a rozumu. Nejen, že se brání, ale přímo odmítá uvěřit všemu, co hranice této činnosti překračuje. Uzavírá se poznání, že dynamikou všeho života je duch. Ale duch zůstává od samého počátku nadřazenou životní silou ve světě vašem, ale i ve světech nadhmotných. 

Naše tělesná struktura se liší od tělesné stavby pozemšťanů tím, že naše podstata je polohmotná. Nedomnívejte se však, že všechny životní prostory univerza, které mají polohmotnou nebo nadhmotnou strukturu, budu je jmenovat „protisvěty“. Jsou identické s již jmenovanými fluidálními sférami kolem Země.

Protisvěty vytvářejí s hmotnými světy celek. Tyto světy představují silná energetická pole, která se navzájem prostupují. Mají určitou podobnost s vaším univerzem, ale vykazují odlišnou strukturu. Naše univerzum neexistuje zdánlivě pro vaše univerzum a naopak. Přesto existují obě univerza současně.

Pohonné možnosti našich kosmických lodí budou pro vás pravděpodobně čistou fantazií. Nepoužíváme atomovou energii nebo elektrický proud. Máme přístroje, kterými jsme schopni využívat polarizační síly obou dimenzí. Přepneme jednoduše na protisvět a okamžitě zmizí pozemským pozorovatelům naše kosmická loď se vším jejím inventářem. Žádný pozemský radar není schopen zjistit její existenci, protože je s nepředstavitelnou, stále rostoucí rychlostí odmrštěna od hmotného světa do protisvětů. Rychlostí, která je tak veliká, že ji nelze ani srovnávat s rychlostí světla. Pro regulaci a řízení používáme určité světelné paprsky. Konstrukce kosmických lodí předbíhá vaše technické a vědecké poznatky o několik tisíciletí. 

Na otázku, proč je planeta Terra tak pozadu za našimi technickými poznatky, je jediná odpověď: Největší zábranou pozemského pokroku jsou VÁLKY a PŘEVAHA HMOTY NAD DUCHEM.

Kosmické lodi jsou kulovité krunýře, kolem nichž je připevněn kotouč, jehož plocha je směrem nahoru a dolů polarizovatelná. Dole, pod tímto kotoučem, působí protigravitace při přepólování do protisvěta. Síla tohoto přepólování je regulovatelná. Pro mezihvězdné lety můžeme ještě používat dodatečnou pohybovou sílu, kterou byste pojmenovali jako hyperdrive (hyperrychlost – pozn. zpracovatele) s pomocí tachyonů. Oba druhy pohonů mohou být kompenzovány. Změny směru jsme schopni s nepředstavitelnou rychlostí tím, že kotouč lodi sklopíme.

Kosmické lodi mají vlastní pole síly. Potřebují pouze ochranný štít proti vysokému atmosférickému tření. Tento štít je zároveň ochrannou proti nárazům meteoritů. 

Jak jsem již říkal, jsou obyvatelé planety Metharia ve srovnání s člověkem duchovně vysoce vyvinuti. Vedoucí silou jejich života, tak jako života vašeho, je duch. Pozemský člověk si však není síly svého ducha vědom a podléhá stále znovu vlivu zla, čímž stagnuje svůj vývojový růst.

Vaše Bible by nás pravděpodobně nazývala anděly lásky. Slovo anděl odstraňte, ale LÁSKA je pro nás nejvyšším posláním života. Láska nás přivádí k vám. Jsme svědky, do jaké propasti se lidstvo řítí. Ve vašem světě vládne duchovní temnota, brutalita, egoismus, bezohledná snaha po moci a bohatství. Tyto vlastnosti ničí všechny drahocenné dary života.

Nyní zcela krátce k otázce stavby kosmických lodí.

Jejich délka je pět, šest, osm kilometrů a jejich šířka, podle typu lodi, tři nebo čtyři kilometry. Mateřské kosmické lodi mají na palubě „létající talíře“, které se po průzkumném letu vracejí zpět na palubu. Nepotřebují vlastní pohonné síly. Jejich pohyb následuje pomocí pozitivně a negativně pólovaných magnetických sil. Mateřské kosmické lodi vyžadují v blízkosti planet, kterým však zůstávají vzdáleny, pro řídící agregáty zesílený příjem energií. Jejich stavba a start se odehrávají přímo v kosmu. Ale to jsou skutečnosti, které předčí fantazii i největšího utopisty.

Dobří geologové zjistili, že na jednotlivých místech Země existují horniny, jejichž chemická a fyzikální struktura byla působením na Zemi neznámých sil změněna. Je zcela možné, že tyto změny byly zaviněny přítomností našich lodí, při jejichž startu a přistání vzniká radioaktivní záření. To je důvod, proč zůstávají planetám vzdáleny.

Mojžíš byl tímto zářením popálen. Jak vaše Bible naznačuje, musely zůstat přistávací dráhy našich lodí ostatním Izraelitům uzavřeny.

Mojžíš 19,12: „Vymezíš kolem lidu hranici a řekneš: Střežte se vystoupit na horu nebo se dotknout jejího okraje. Kdokoliv se hory dotkne, musí zemřít. Teprve, až dlouze zatroubí na roh, smějí na horu vystoupit.“

V Americe byl nalezen mrtvý kůň, jehož hlava a krk byly bez masa. Mrtvola koně nekrvácela a vnitřní orgány se rozsypaly na prach. Totéž se stane s člověkem, který vstoupí do nebezpečného okruhu při startu našich lodí. Při odletu z okruhu vaší hmotné planety musí být pomocí přístrojů přepnuto řízení na protimaterii. V tomto okamžiku vystřelí loď s nepředstavitelnou silou a rychlostí do kosmu a teprve, až dosáhne nejvyšší rychlosti, přepínáme řízení na její vlastní síly. K tomuto manévru jsou používány jako zpětný odraz částice, které jsou menší než fotony. Jejich pomocí dosáhne loď hyperdrive (hyperrychlost – pozn. zpracovatele), vyšší než rychlost světla.

Přepólování musí procházet postupně, aby jím netrpěla posádka lodi. Je provázeno nádhernými světelnými úkazy, slunce a planety vašeho univerza zmizí a objeví se nová nebeská tělesa interstelárního prostoru. Naši kosmickou loď byste byli schopni vnímat jako ohnivý sloup, jehož obal je transparentní.

Při přepólování se uvolňují obrovské energie a působí síly, které by byly např. schopny rozdělit moře, zadržet Jordán a způsobit okamžité zemětřesení. Kosmická loď je schopna v jediném okamžiku zničit velkoměsto jako je New York. To není výhrůžka, jen přiblížení představy zmíněných sil. My nejsme schopni ničit nebo zabíjet. Vedoucí silou našeho je přece LÁSKA.

Přepólování vesmírné lodi znamená současně přepólování jejího osazenstva. V blízkosti Země je neprovádíme, abychom zemi neohrožovali. K pozorování Země stačí přepólování silového pole. Člověk by byl schopen vnímat postupně přepólování jen jako změnu okolí.

Změněná rotace planety Země byla způsobena špatně rozloženým silovým polem, ne nárazy při startu našich kosmických lodí. Pro jejich start existují speciální elektromagnetické dráhy v kosmu.

Snažil jsem se vám vysvětlit tajemství našich meziplanetárních cest. Toto tajemství znamená přepólováni.

Vaše věda sice tuší existenci protisvětů, o nichž existují na Zemi četné doklady, ale negativní síly nutí pozemské obyvatelstvo reagovat na situace, které není schopno zvládnout, pochybnostmi, negativními myšlenkami a nesprávným rozhodnutím.

My, obyvatelé planety Metharia, máme od Boha a Jeho světů plnou podporu, protože žijeme ve vzájemné lásce, neznáme násilí, zločiny a zlo a věříme pevně v Boží pomoc, se kterou jsme uskutečnili již mnoho experimentů, vedoucích k pozoruhodným výsledkům.

Pozemšťanům chybí absolutní víra v Boha Tvůrce, stejně jako pokora, skromnost a vůle odstranit své chyby. Tím se uzavíráte vyššímu duchovnímu poznání, které by vám otevřelo tajemství kosmu. Nedostatek duchovní zralosti Země potvrzují války, politické a náboženské omyly, dogmatistus a znovu zdůrazňuji, vůle k poznání, že nad vší materií vládne duch. Pokud se člověk neskloní před nadvládou ducha, zůstávají mu uzavřeny vyšší poznatky světa vlastního, ale i světů cizích.

Vzhledem k vašemu evolučnímu stupni a z něho rezultující duchovní zralosti dovedeme pochopit vámi odmítanou víru v existenci našich kosmických lodí a nás samých. Rychlosti a technické manévry, které jsme schopni provádět, považujete za přelud podrážděné fantazie a naši pomoc lidstvu si vykládáte jako snahu ovládnout a podrobit si vaši planetu. Znovu zdůrazňuji, že jsme nositeli POMOCI a LÁSKY vesmírným bratrům, s nimiž jsme spojeni společným Tvůrcem v rodinný celek. Pomoc bratru je snad i na vaší Zemi samozřejmá. Věřte na naší upřímnou snahu pomoci planetě Zemi při katastrofách, do nichž se řítí.

Stojíme v harmonickém spojení s obyvateli mnoha planet. Jejich vědecký pokrok jim umožňuje s naší pomocí lety do Vesmíru. Jen planety Země činí výjimku. Posudek Kosmického sdružení pro otázky vývoje, harmonie a míru ve Vesmíru je jednoznačný: 
Terribilis. (Víc než hrozný, nepopsatelný.)

Obyvatelé Země vykazují životu hranice, které neexistují. Pro pozemšťana trvá život jen od narození k hrobu. Přemýšlejte o tom, že by bylo nejnesmyslnějším činem stvořit pro tak krátkou dobu života obrovská univerza. Člověk žije již eóny (milióny let – pozn. zpracovatele) od svého stvoření a další eóny života stojí ještě před ním. Prochází nesčetnými stupni osobního vývoje pomocí reinkarnací, než dosáhne duchovní čistoty. Další, opět eóny trvající vývoj k dokonalosti ho dovede ke spojení se svým Tvůrcem, Bohem.

Po svém odchodu ze Země odchází člověk do nadzemské dimenze, jejíž hodnoty odpovídají duchovním hodnotám, které doposud získal. Vaše nevědomost o duchovních zákonitostech života je vývojovou stagnací, která vyžaduje stále nová znovuzrození na planetách, kde ještě existuje utrpení, bolest, ztráta a fyzická smrt.

Dnešní pozemský člověk není schopen realizovat svoje myšlenky až k samému konci. To je často zjistitelné v oblasti politické nebo v diplomatických jednáních, která jsou většinou velmi povrchní a málo promyšlená vzhledem k dalším možným konsekvencím. Krátce řečeno, většina mozkového potenciálu pozemšťanů zůstává nevyužita, protože jeho „mozkový převáděč“ podléhá pohodlnosti nebo příliš silnému přesvědčení o vlastní geniálnosti. Jakmile dosáhnou myšlenky člověka určitého bodu, končí jejich aktivita. Člověk je přesvědčen, že již dosáhl cíle, ačkoliv zůstává ještě mnoho nevyřešeného.

Správné myšlenkové školení by mělo začít již v dětství, ale to v pozemských výchovných systémech chybí. Od zrození je lidský mozek programován pozemskou výukou jen na vnější vnímání. Subjektivní programy vnitřního Já jsou potlačovány jako fantazie, váš výchovný systém o ně nemá zájem, protože mu chybí přesvědčení a znalosti o existenci ducha.

To je také jeden z důvodů, proč není člověk schopen dál, než ke svému hrobu. Další myšlení je pro něho abstraktní. Ale abstraktní myšlení je mnohdy důležitější než myšlení konkrétní.

Každý z vás by si měl být vědom nesmrtelnosti svého ducha a jeho síly. Duch shromažďuje schopnosti a vzpomínky minulých životů, které jsou zrozením zdánlivě zapomenuty, ale ne ztraceny. Jakmile se duch pozemskou smrtí oprostí ze své hmotné schránky, těla, vybaví se vám opět všechny minulé prožitky, i když jsou tisícileté (Aštar Šeran má polohmotné tělo, proto si pamatuje prožitky všech svých životů až do kamene – pozn. zpracovatele). Duch a duše mohou mít sídlo v srdeční oblasti nebo v mozku, ale nejsou mozek sám, jak se mnozí domnívají. MOZEK je nástrojem ducha, střediskem rozumu a schopnosti myšlení, ale ne mysli samotné, která je pojítkem s neomezenou, vše pronikající MYSLÍ KOSMICKOU.

MOZKOVÁ aktivita je omezena smyslovými a rozumovými aspekty a končí tělesnou smrtí. Aktivita DUCHA je NEKONEČNÁ. DUCH je schopen dosáhnout rozpětí miliónů let a přesto zůstat jako konečný efekt v těle. Nemusí se vždy jednat o tělo hmotné. Stejně ovládá i těla fluidální, jejichž hranice nejsou tak omezené jako hranice těla fyzického. DUCH potřebuje ke svému působení INSTRUMENT, který NEMUSÍ BÝT Z MASA A KRVE.

Pozemský člověk je zaslepen technickým vývojem, věří jen tomu, co je mu prostřednictvím rádia, televize, tisku apod. zprostředkováno. Reprezentanti přírodních věd ustupují před esoterickým poznáním a pravdou. Nesprávné ideologie a teze vedou k analogiím, které často více lidstvu škodí než pomáhají. Darujte občanu vaší Terra knihu s vědeckými nebo duchovními poznatky. Odloží ji nečtenou zpět. Darujte mu kriminální román a jeho zájem bude veliký, ačkoliv obsah této knihy staví na násilí, brutalitě, lhaní a podvodech.

Zájem člověka je jednou z jeho nejdůležitějších vlastností. Přináší poznání, růst, vývoj. Zájem dnešního pozemšťana je veřejností a často i oficiální kulturou zaměřen na sex, moc, bohatství, egoismus. Výchova budoucích generací opomíjí morální hranice lidských chtíčů a přání. Nectnosti mnohého druhu jsou přehlíženy, jen když přinášejí zisk a peníze. Každé nové politické vedení chce dokázat, že vlastní recept ke spasení světa a každý jinak myslící jedinec je označen za nepřítele. Většina lidstva bez vlastního přemýšlení všemu věří.

Člověk je jednou z nejinteligentnějších životních forem univerza. Inteligence musí být spojena s vůlí a schopností volit cíl, zaměřený na dosažení nejvyššího možného vývoje. Je sice potěšující, ale ne rozhodující, pozvedne-li se jedinec nad průměr masy a jako autodidakt přibírá na etickém růstu. Všechno lidstvo planety musí růst do vědomí vesmírné sounáležitosti a lásky. Vzájemné nepřátelství mezi národy a jednotlivci je největším omylem, jehož následky blokují etický a duchovní růst, vývoj tvůrčí inteligence celé planety.

Správně vyvinutá inteligence v našich řadách zajišťuje nové Zemi astronauty, vědce, umělce, misionáře, kteří vám chtějí přiblížit pravdivost existence boha a vysvětlit smysl a životní cíl. Ale vy nás nepřijímáte s přátelstvím, naopak zadupáváte v celém Vesmíru platící zákony LÁSKY. Jsou-li vám mediální nebo telepatickou cestou sdělovány kosmické  a duchovní pravdy, tvrdí často vaše konfesionální vědecké kruhy, že příjemci si tato učení sami vymysleli. 

Vyšší poznatky jsou ignorovány lidskou masou stejně jako jejími vůdci. Tento fakt je jednou z nejzákladnějších příčin nízkého pozemského vývojového růstu. Čím hlouběji vniknete do tajemství mimo hranice hmoty, tím rychleji poznáte důležitost vlastní zodpovědnosti vůči všemu životnímu dění. Úkazy lidské bestiality, kterými v současné době planeta Terra trpí, zmizí. Bůh nestvořil jen pozemského člověka. Stvořil zástupy dalších životů a planet. Na mnohých z nich žijí lidé stejně z masa a krve jako vy, ale lidstvo se domnívá, že jen obyvatelé Země jsou pány kosmu a podle toho se také chová.

My, vaši mimozemští přátelé, používáme často formu teleportace. Jako příklad vám může sloužit Carlos Mirabelli, brazilské medium. Na Zemi označujete teleportaci jako dematerializaci těla. Vaše věda si dodnes nedovede vysvětlit, jak je to možné, že živí lidé náhle zmizí a opět se objeví, aniž by jejich tělo utrpělo sebemenší škodu. Odpověď na tuto otázku je jednoduchá: protože nejen tělo, ale i duch existují jako samostatné životní složky. Dematerializace hmotného těla neznamená zánik jeho životní struktury. Duch a duše jsou ve své struktuře nedotknutelné, jejich existenčním faktorem je věčnost. Tělo je ve své aktivitě podřízeno aktivitě ducha.

Velmi vážným problémem lidstva je jeho stále se zhoršující zdravotní stav a poškozování dědičného potenciálu. Hygiena, chemické a fyzikální terapie nestačí zadržet tělesný propad člověka, poškozuje-li své tělo drogami, alkoholem, požívačností a zeslabováním aktivity duše. Uvedu jako příklad u vás tak rozšířené kouření. Zplodiny tabáku otravují nervovou soustavu a krevní cesty, ohrožují buněčný život, zpomalují mozkovou aktivitu, ale zaviňují i nezdravý vývoj a aktivitu jednotlivých orgánů. Nepříznivý vliv nikotinu je zesílen působením alkoholu. Stát a průmysl bojují o zisky z tohoto člověka degenerujícího moru, místo aby bojovaly proti jeho stoupající tendenci. To je jeden z důkazů potlačené inteligence a chybné logiky lidstva.

Vaše atomové pokusy, milí přátelé planety Terra, uvolňují energii, která působí na magnetické pole Země. Jeho poškozování vyvolává přírodní katastrofy, zemětřesení, klimatické poruchy, poruchy rotace Země, změny mořských proudů a mnoho dalších nepříznivých změn. Pozemské vlády vám zatajují důkazy o katastrofálních následcích jaderných pokusů. Ty jsou otřesné. Nedivte se, že váš svět je v tak velkém nebezpečí. Pohromy, které jste zapříčinili, jsou nesmírné.

Mezi materií naší planety a materií země je pozoruhodný rozdíl. Jakmile máme na palubě kosmické lodi jakékoliv pozemské předměty nebo části oblečení, dochází v našich přístrojích k silným poruchám. To se okamžitě změní, jakmile jsou pozemské předměty odstraněny. Charakter poruch způsobených přímou přítomností člověka je slabší. Ale chceme-li pozemšťana vzít na interstelární let, musíme ho nejprve očistit a aklimatizovat.

Prostředek k prodloužení života je jednoduchý a leží ve vás samých: Správné použití duchovní síly. Materie těla podléhá jeho duchu. Vaši lékaři již částečně poznali, že svěžest ducha prodlužuje život. Ale duchovní svěžest je něco jiného, než to, co si člověk pod tímto slovem představuje. Nemírnou silou pro aktivitu ducha je pozitivní myšlení. Z něho vycházejí energetické impulsy, které oživují a zvyšují funkční intenzitu jednotlivých orgánů. Od pozitivního myšlení jste ještě daleko vzdáleni. Začněte jednou s kontrolou svých myšlenek a odmítejte v zárodku každý impuls k negativním představám, jednání a slovům, namísto polykání tablet. Trpělivost a vytrvalost vás přesvědčí o ozdravující síle ducha.

Nevysmívejte se ezoterickým a nadzemským jevům, snažte se je poznávat bez předsudků a povýšenosti, otevřeni pravdě. To, co si momentálně nedovedete vysvětlit, nemusí být vždy fantazie nebo pověrčivost. Odstraňte ze svého myšlení dogmatismus. Vytváří bariéru vašemu myšlení.

Neodmítejte vše, co nejste schopni vysvětlit nebo pochopit. Přijde čas, kdy budete vaše nynější myšlenky a úsudky litovat. Evoluci jednotlivců tak jako celých národů nelze zničit. S její pomocí poznáte i své omyly a absurdní představy o Všemohoucím Bohu, z Něhož všichni a všechno vychází a k Němu se vrací. Vaše univerzum je tvořeno miliardami mléčných drah (galaxií – pozn. zpracovatele) a je jen kapkou velkého celku, který Bůh řídí a naplňuje životní silou. Učte se LÁSCE, POKOŘE a VDĚČNOSTI, učte se věřit v sílu ducha a v Boha, tvůrce vašich životů.

To je moje poselství na vás, milí bratři planety Terra.

Mír s vámi !
                                 Aštar.“


377.  Multidimenzionální bytosti.        (Přijal Luboš M.)                                      27.6.1998. 
                                                                                              Místo: Čechy pod Kosířem.

„Multidimenzionální bytosti jsou takové bytosti, které obývají určité úseky jak prostorové tak časové  v Tvůrčím díle. Jsou to úseky, v nichž se uplatňuje vliv té dané oblasti a fáze vývoje stvořeného a to také zejména ovlivňuje formy a utváření života. Jsou dimenze, které spolu sousedí (řečeno srozumitelně) a jsou v nich podobné formy bytí. Jsou však dimenze, které jsou od ostatních jakoby vzdáleny natolik, že formy života v nich se vyskytující by pro vás nebylo možno vůbec pochopit jako život. Dimenze jsou vlastně časoprostorové bariéry, které se sice prostupují, ale přesto jsou odděleny. Je to proto, aby vliv jedné příliš nezasahoval do vlivu těch ostatních. Jsou prolnuty, ale tak, aby ovlivňovaly dění v té které z nich jen do patřičné míry. Jsou to takové buňky života jako ve vašem těle, jsou ohraničeny a přesto jsou na sobě závislé a tvoří jeden celek a jsou tvůrčí. Je jich nekonečné množství. 

Multidimenzionální bytosti jsou bytosti v některých dimenzích, jejichž vývoj jde přirozenou cestou, které přesto že jsou v jiném časoprostoru, udržují jakési volné spojení s aspekty sebe sama v jiných úrovních. Od určité úrovně vědomí té které části mají možnost se spojovat, kontaktovat se. Je to účelné a vždy to pro všechny části znamená posun ve vědomí vpřed. To je zákon.


378. Sdělení přijaté pro návštěvníky přednášky p. Hesemanna v Praze dne 7.11.1998.

                              (Přijal Ivo A. Benda.)      4.11.1998.    12:00–12:16 hodin.    Místo: Zlín.


Prosím tě drahý Stvořiteli o spojení s mým přítelem Aštarem Šeranem. (Takto prosím o spojení vždy).

        „Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Mám pro tebe a další lidi českých zemí vyjádření k přednášce pana Hesemanna.

Ano, my, Vesmírní lidé, pracující pro Stvořitele našeho milovaného, nesouhlasíme ani s jedním bodem přednášky p. Hesemanna v Praze dne 7.11.1998. Tyto energie, které zde pan Hesemann posílá jsou hrubovibrační – negativní energie Sil temna, tedy těch, kteří zde na planetě Zemi živí zlo a krmí se hrubovibrační energií strachu.

Lidé, otevřete svá srdce a své oči, vzpomeňte si, kým jste byli a nebuďte loutkami Sil temna, které z vás všemi prostředky vysávají vaši energii. Zahrnujte se LÁSKOU a POKOROU, vězte, že vše je tvorba Stvořitele našeho a vy nyní máte volbu, kterou cestou se budou ubírat vaše inkarnace – jestli cestou TEMNA (nevědomosti Kosmických zákonů) nebo cestou SVĚTLA (poznání Kosmických zákonů) – LÁSKY, která je i NAŠÍ CESTOU, Vesmírných lidí. My tímto způsobem nezasahujeme do lidské společnosti na planetě Zemi, my vás jen zahrnujeme LÁSKOU, pomáháme vám těmi cestami, které nám dovolují Kosmické zákony našeho milovaného Stvořitele a i tyto informace jsou z naší strany pomocí pro ty, kteří chtějí prohlédnout. 

My, Vesmírní lidé, máme radost z toho, že tady náš člověk Ivo A. Benda rozpoutal v českých zemích a na planetě Zemi tuto informační vlnu, pomocí které se každý člověk může dozvědět o nás, Vesmírných lidech, kteří vás milují. Je nás mnoho civilizací, které vás s láskou pozorují a studují, poučují se nebo baví. My stále se snášíme nad planetou Zemí, která patří do 4. sektoru našeho Vesmíru a tuto část Vesmíru strážím já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily 10 miliónů lodí se sídlem na stanici Šáre a mám velikou touhu, aby jste konečně prohlédli toto ovládání Silami temna a to pomocí myšlenkových impulsů – ovládání vlád, médií, finančních a průmyslových špiček, církví a kultury, která je poslední dobou plná násilí a hrubých vibrací.

Jsme stále s vámi a ten, kdo se rozhodne se dát na naši stranu, má naši plnou podporu a ochranu, ale podmínkou je vlastní duchovní růst, což je dáno v knize Iva A. Bendy „ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU“, tedy 400 stran sdělení přijatá cca 25 českými kontaktéry. 

A to je milý Ivo k tomuto zatím vše. 

Toto sdělení ti a českým lidem předal s láskou Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“


Děkuji ti drahý Aštare za toto krásné a poučné sdělení, ano, rád jej předám lidem zemí českých. Děkuji ti drahý Stvořiteli za tuto podporu, kterou mi dáváš k této práci.
                                                                                                                            
                                                                                                                 S láskou    Ivo.

Toto sdělení bylo formou letáku předáno před zahájením cca 850 lidem, kteří dne 7.11.1998 navštívili přednášku p. Hesemanna a také tomuto nevědomému člověku. Na základě této informace p. Hesemann změnil obsah svého programu, a vyloučil filmy s negativními vesmírnými entitami a naopak zařadil část o Švýcaru Albertu Eduardu Meierovi, který se osobně kontaktuje přes 20 let s Plejáďany.


Na požádání lidí jsem od 28.2. do 13.11.1998 uspořádal 35 přednášek o Vesmírných lidech v délce pěti hodin, a to na základě velkého zájmu lidí z měst Moravy a Čech.















VEGETARIÁNSKÁ JÍDELNA A OBČERSTVENÍ


MASARYKOVA 635

769 01 HOLEŠOV

TEL. 0635-23539




NABÍZÍ ŠIROKÝ SORTIMENT HOTOVÝCH JÍDEL A POTRAVIN VYROBENÝCH Z ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ.


Doplňkově také hotová jídla z rybího filé a kuřecích polotovarů.

Obědy – výběr z pěti druhů hotových jídel, možnost odběru do jídlonosičů.

Svačiny – bagety, chlebíčky, hamburgery.

Saláty – zeleninové, ovocné, luštěninové pomazánky.

Volný prodej výrobků zdravé výživy, např. obilná masa ROBI  a KLASO, sojové jogurty.






Uvítáme Vás od pondělka do pátku od 6-18 hodin, v sobotu v 8-12 hodin.



Děkujeme za Vaši návštěvu.


Kontaktér: Anežka a Ivo Benda.                                                Zpracoval: Ing. Ivo B E N D A
Metoda přenosu: telepatický zápis.                                                                       2.4.1998

Tyto rozhovory probíhají vždy přes prostředníka, vysokou bytost v 8. či 9. dimenzi (viz bod S 3). Přímo komunikovat se Stvořitelem může jen Rada devíti - hierarchie tohoto Vesmíru. Nikdo jiný, neboť by byl energií Stvořitele doslova spálen. K této komunikaci (přes prostředníka) je nutné mít minimálně vysoký stabilní stav vibrací svého těla (duchovní úroveň).
                                                                                                S láskou   Ivo Benda.


S 1.       1. otázky k Atlantidě ze 7.2.1998.
                                                                          
Otázky: Ing. Ivo Benda.                                                              Datum: 7.2.1998.
Kontaktér:   Anežka.                                                                  Čas: 21:15 - 22:30 hodin.
Odpovědi:   Stvořitel.                                                                Místo: Náchod.

Otázky 1 - 6 zde neuvádím.


7) Byl princip zbraně na bázi rotace volných energií ? 

„Ano, zbraň na bázi rotace volných energií.“


8) Původní místo zbraně ?  

„Zbraň byla původně na souši (u Baham).“


9) Je zbraň funkční ? 

„Zbraň je 9500 let funkční, je zde naakumulována energie, která ji také konzervuje.“


10)  Jak hluboko je pod hladinou ?

„9000 m v pyramidální stavbě. Ve vrcholu pyramidy jsou otvory, které jsou 8700 m pod hladinou moře, a kudy vychází energie (mizení lodí a letadel v Bermudském trojúhelníku). Pod touto zbraní je bod u středu Země, kde je další krystal, odkud je zbraň napájena energií, není přesně ve středu Země, ale šikmo ! Pyramida má s tím spojení a zásobuje se energií ze středu Země. Pyramida je vysoká 300 m.“


11) Proč je nyní zbraň v Portorickém příkopu ? (Je to moje podvědomá znalost místa).

„Později zbraň částečně využívali potomci Atlanťanů v Mexiku, a to kvůli energii za účelem staveb pyramid v Mexiku. Proto byla zbraň přemístěna ze souše u ostrova Bimini do Portorického příkopu.

(Na Bahamách je obrovská kruhová propadlina - místo výbuchu).


12) Jak se to může eliminovat ?

„Změnit vibrace planety Země - pak se dá s tím něco dělat. Při možném výbuchu by došlo k zastavení rotace planety a ke změně pólů. Nebezpečím jsou hrubé vibrace, které způsobují „dlouhodobé zvětrávání, narušování pyramidy“. 

Portorický příkop se nachází cca 150 km severně od ostrova Portoriko.
Dochází zde k zasouvání podmořských oceánských desek (kůry) do zemského pláště.

„Ano, dalším faktorem kromě hrubých vibrací jsou tyto tlaky vznikající při tomto zasouvání.


13 ) Jak se výbuch přesně stal ?

„Někdo zkoušel dálkové ovládání, někdo to viděl - nepozorován, a pak to provedl.“


14) Jak jsme se zachránili ?

„Utekli jsme vesmírnou lodí a vzali ostatní.“


15) Kolik lidí se zachránilo a jak, kolik zahynulo ?

„5000 ve vesmírných lodích bylo zachráněno včetně nás, část se vrátila.

Přežilo 2 000 000 lidí, kteří utekli hlavně do Egypta, část do Peru a jinam.

Nepřežilo 10 000 000 lidí, číslo není konečné ! 

a) 	Některé duše mohou být u pyramid a bloudí.
b) 	Ztrácí se i nyní lodě a letadla.
c) 	Hrozí nebezpečí i dnes.


16) Dělá s tím někdo něco od přátel z Vesmíru ?

„Izákova flotila má přístroje - vysílají vibrace lásky (jemné vibrace), eliminují hrubé vibrace. Nad trojúhelníkem je několik výzkumných lodí, sondují, také jedna zmizela, ale objevila se. Teprve budou přistaveny lodě, které budou přistupovat k eliminaci zbraně, ale za naší spolupráce.


17) Je tento Izák syn Aštara ?

„Ano, Izák je syn Aštara.“

S 2.      2. otázky k Atlantidě z 8.2.1998.

Otázky: Ing. Ivo Benda.                                                             Datum: 8.2.1998.
Kontaktér:  Anežka Příhodová.                                                   Čas: 15:00 - 17:00 hodin.
Odpovědi:  Stvořitel.                                                                 Místo: Náchod.


18) Jak se jmenovali členové pentagramu v Atlantidě v době katastrofy ? Jaké měli
      funkce ?

a) 	„Ivo:

JAMO BENISEK IKARUS - Vedoucí výzkumné flotily pro povrch zemský pod mořem. Transport těžkých kvádrů, biolog stavitel. Výzkum a přemísťování a uvolňování tíhy.“

b) Anežka:

JAVO TAKA MAYA - Vedoucí výzkumník, energetika, mineralogie.
 
c) 	Věra:

JOVA TAKI MARGIT - Vedoucí pracovník výzkumného centra duchovních věd, psychoenergetika, lékař.

d) Marie:

JOVI MAYA NAKI - harmonizátor, organizátor, spolupráce se všemi, uznávaná, 
se kterou se každý radil.

e) Michal: 

GAHAM JAVO NAKO - biolog výzkumník životního prostředí - zájem o lidi.“


19) Jak se jmenovali Aštar Šeran a Ptaah v Atlantidě v době katastrofy ? Jaké měli
      funkce ?

a) 	„Aštar Šeran:

JOKO GAHA NOOTI - Vedoucí výzkumné skupiny tzv. JUMPU (čti džampu), skupina zaměřená na spolupráci s jinými civilizacemi, realizace projektů.

b) 	Ptaah:

GOOTO NAHA JOVANA - výzkumník výzkumného centra pro radioaktivitu. Radioaktivita Země a Vesmíru. Velký zájem o Vesmír.“


20) Před kolika lety se to stalo ?

„Před 11 000 lety zhruba.“
21) Přesně ?

„9 200 let před naším letopočtem.“

(Neboli před 11 198 lety -  pozn. zpracovatele). 


22) Jak se jmenoval nejvyšší představitel Atlantidy ?  Jaká byla jeho funkce ?

„GOHI NARO YOTA - byl vševědoucí, a měl omezenou moc.“


23) Kde se nachází nyní pokud je vtělen ?

„Havířov, žena, blízko naší skupiny, žije ještě v temnotě, zatím neříkat.“

(Za měsíc již aktivně spolupracuje - pozn. zpracovatele).


24) Co máme udělat ?

Priorita - osvěta lidí,  „Rozhovory ...“, jemné vibrace !!!

(Část sdělení neuvádím - pozn. zpracovatele).


Otázky 25 - 30 zde neuvádím.


31) Byli jsme za Ramsese II v Thébách s Anežkou ?  (cca 1500 let př.n.l.)

„Anežka byla NEFERTERI, žena Ramsese II, Ivo žil, ale nesetkali jste se. Zabýval jsem se stavbami pyramid a chrámů, věřil jsem, že se dají odlehčit. Vynalezl jsem přístroj, který jsem hlídal a nedal z ruky (na přemísťování těžkých stavebních prvků na principu řízené gravitace.) Byl jsem jedním z posledních potomků Atlanťanů, ostatním lidem se přístroj nesměl dostat do rukou kvůli zneužití. Pyramidy byly součástí přístrojů z Atlantidy, měly multifunkční využití, řídili jimi například úrodný kraj a počasí (pomocí energií), používali je při zasvěcování atd.. Vláda potomků Altanťanů se postupně předávala lidem, Atlanťané však své přístroje při tom ničili, aby nebyly lidmi zneužity k ničení.


32) Stavěl jsem chrámy v Luxoru, Karnaku a v Thébách ?

„Ano, stavěl jsi chrámy v Luxoru, Karnaku, v Thébách jsi chrámy projektoval 
a spolupracoval.“


33) Jak jsem se tehdy jmenoval ?

„DŽAHUD RAMA.“

34) Chrámy se stavěly pomocí přístrojů ?

„Sochy se dělaly ručně, pouze přemísťování kamenů se dělo pomocí mého přístroje. V té době totiž již nežilo mnoho Atlanťanů, a tím nebyl kdo by přístroje obsluhoval, jen ty.“


35) Stavěl jsem Baalbek v Sýrii ?

„Ano, postavil jsi ho ty.“


36) Jak se předávaly znalosti ?

„Paměť se předávala zasvěcením.“


Toto byla 1. sada otázek k problému Atlantidy, který mají vybraní lidé k řešení, toto řešení úspěšně pokračuje. Tím není řečeno, že to jsou jediní lidé, kteří mají zde tuto práci.

Podmínkou řešení problému Atlantidy je práce pro Stvořitele, komunikace s ním 
a s našimi přáteli z Vesmíru.

Základní nejdůležitější prioritou řešení kritické situace lidstva je  ZMĚNA HRUBÝCH VIBRACÍ NA JEMNÉ VIBRACE, čili změna chování a myšlení lidí z polohy chamtivosti a ziskuchtivosti do polohy tolerance, lásky a pochopení, což je naše původní podstata, jak jsme byli stvořeni naším STVOŘITELEM. K tomu nám jsou ohromně nápomocni přátelé z Vesmíru, a tyto „Rozhovory“ v tomto udělaly základní průlom. Není bez zajímavosti, že „Rozhovory“ jsem začal zpracovávat a šířit v srpnu 1997, v době, kdy jsem o vlastním vztahu k Atlantidě ještě nevěděl, to mi bylo sděleno počátkem prosince 1997 několika lidmi, kteří komunikují se Stvořitelem.

Dnešní svět je kritickou situací sebezničení v obdobné situaci jako byl svět před 11 200 lety, v době 3. zničení Atlantidy. My, lidé, jsme dědicové Atlantidy, a je na nás, abychom tento problém zvládli. Při všech těchto neštěstích vždy asistovaly Síly temna, ale je vždy na nás, jak budeme pevní (jako Sfingy), a to láskou k sobě, ke Stvořiteli a jiným Stvořením, čímž si můžeme vytvořit dostatečně silný „obal“ proti negativnímu působení myšlenkových impulsů Sil temna - hrubých vibrací (a to i rafinovaných) !!!

Já sám jsem se po tomto zničení zrozoval s cílem vždy posunout duchovní úroveň planety Země a českých zemí, kdy můj duch se inkarnoval zde na planetě Zemi mj. jako Matouš, jeden z 12 apoštolů Ježíše Krista, Sámo - zakladatel přemyslovského rodu (Sámova říše),  Mistr Jan Hus, Jan Amos Komenský a Tomáš G. Masaryk. To se mi vždy dařilo, a nyní tímto průlomem informací o „Rozhovorech“ v tomto úspěšně pokračuji.

Tyto informace o mých inkarnacích jsou od lidí Havířovské skupiny, kteří komunikují se Stvořitelem, byly mi sděleny začátkem prosince 1997, a byly mi potvrzeny mými přáteli z Vesmíru (viz konec I. části „Rozhovorů“ - soukromá část). Nyní mám také spojení se Stvořitelem a toto se mi potvrzuje i od přátel z Vesmíru.
 
                                                                                                        S láskou   Ivo Benda.

S 3.  Sdělení.                           (Přijala Anežka).         20.1.1998.          23:15-24:00 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.

„Jsem tady s vámi stále, a s velkou láskou a pozorností sleduji, jak si vy lidé vedete. Většina vašich konání mě uvádí do zármutku, i já trpím, nejen vy lidé.

Jsem velice překvapen vašim konáním, jak jdete kupředu ve prospěch celého lidstva a Míra. S láskou pozoruji a žehnám vám všem, kteří zde žijete.

Jsi velmi odvážná a přesto jemná dívka - bytost vysoce duchovní z jiných dimenzí. (Anežka česká žila vysoce aktivním vnitřním životem)  ....  (osobní sdělení) ....

Ivo, můj milý člověk dnes se ozývati již bude ke sklonku času dnešního. On je stále na příjmu tvé duše, i ty se zaměř na příjem jeho duše, duchovní spojení se tomu říká, já vidím jednotu svých dětí milených a mnoze oplakaných, a přesto vás miluji, a mé přání je, vrátit se zpět, kam všichni míříte a hledáte.

Tvá láska ke mě mně dojímá a radost přivítá. Láska k Ivovi, bližnímu svému, je stále na úrovni duchovně - fyzické, jděte dál cestou, kterou jste nastoupili. Dál se poznávejte, své city a pocity před sebou odkrývejte. Vy sami jste si odpovědí jací jste, milované děti krásné. Mějte k sobě blízko chvíle, až uvidíte bytost boží, a tvary vašich těl pominou ve vaší mysli. Tam vše bude, jak má být, a vše má možnost se projevit  .....   (osobní sdělení) ....

Dál budete si velmi blízcí, z vás dvou luceren půjde světlo pro další lidi k zasvěcení lásky do životů svých. Vaši pozemští bližní vám porozumí, a světlo Vaší Světelné rodiny bude a je velmi jasně zářivé  ....  (osobní sdělení) ....

Setkání všech dětí svých je možné v různých dimenzích. Na to třeba je změnit ještě vibrace, a k tomu Vám je pomáháno ze všech sil a stran Světla, Lásky proudící.

Milujte se svou láskou všeobecnou, která je k dosažení, pro každého k pochopení, láska lidská je vaším zlatem, které je třeba prozářit a dát mu život věčný. Tato láska je k pochopení přes různé situace různého charakteru.

Dnes den je vzácný jako všechny, kdy vidím lásku lidí se osvobozovat od okovů tohoto světa. Dlouhá léta byla uvězněna v temných krajinách lidských srdcí ovládané chtivostí a zlobou. Vše je založeno na lásce samé ke všemu a každému. Tu se učte, a vše přijde k tomu. 

Končím dnešní povídání a vím, že další pošlu brzy k vám lidem milým.

Miluji vás. Dejte lásce žít šanci.
                                            Váš léta trpící Otec.“


„Poselství tlumočené 8. dimenzí Vesmíru zdejšího, a jeho obyvatelů přání je, a dána láska a požehnání boží.

                              S láskou Asteroid.“



S 4.  Sdělení.                          (Přijala Anežka).            23.1.1998.        11:00-11:13 hodin.
                                                                                Místo: Police nad Metují - náměstí.

„Je zde velmi rušno, přesto je to dobré místo k psaní a komunikaci. Jste mé děti, které velmi miluji, a přeji si, aby jste se ke mně navrátili, a stali se opět tím, z čeho jste vyšli. Nekonečnou láskou božskou. Den je v rozkvětu jako poupě květiny, čekej trpělivě, až se rozvine. Těš se z této krásy květu, který je tu pro všechny. Dejte se vést mou vůlí, a vše se vám povede, a všeho budete mít v nadbytku.

Láska ke všemu  je vůlí mou, a nechte vše ostatní být. Nové bytí naleznete v lásce, míru klidu, jež je provází na každém kroku.

Žehnám vám s láskou váš Otec.“

(Následuje sdělení od Jamahamy, viz bod 165.).


S 5.  Sdělení.                           (Přijala Anežka).          23.1.1998.         20:30-20:34 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.

„Jsem přešťasten z vašeho setkání. Dopadlo na vás hodně lásky vesmírné. Dejte se nést láskou mou, Stvořitele a svou upřímnou, vzniká tak esence velké hodnoty, a zase výše pomůže vám všem. Dnes pracujte tak, jak na mysl vám přijde myšlenka. Nechte se vést, stále jsem s vámi.

S láskou vám žehnám
                                  váš Otec..“

(Následuje sdělení od Jamahamy, viz bod 167.).


S 6.  Sdělení, cvičení telepatie.              (Přijala Anežka).     2.2.1998.    16:00-17:18 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.

       „Milé děti,

Jsem rád, že takto pracujete a planetě Zemi pomáháte jak můžete. Je dobré se setkat opět a pracovat dál v nejbližším čase. Začnete se setkávat s mnoha dalšími dětmi se zájmem o planetu Zemi. Vy tak krásně záříte pod nebeskou klenbou, děti, a ostatním pomáháte, a pro mne Stvořitele pracujete. Mnoho dobrého jste vykonali, hlavně ty milý Ivo, a odměny se vám dostane, ještě dnes (za tohoto života - pozn. zpracovatele) na této planetě Zemi. Vím, našli jste se po mnoha inkarnacích od doby, kdy jste se rozdělili. Žehnám vám tak, a miluji vás tak, jak může milovat Otec navrátilé syny a dcery.

Mnoho se snažíte kupředu jít, v mnohém je vám pomáháno, a na další věci přijít je třeba samostatně. Jste svobodní lidé, tak jak jsem vás stvořil. Mnoho, vím, dní se snažíte komunikovat telepaticky. Je pravda, musíte dosáhnout rychle tohoto cíle různými způsoby přístupnými. Je vám mnoho pomoženo, bude i tentokrát. 

Sedněte si naproti sobě, a dívejte se do očí. Prohlédněte se navzájem, soustřeďte se na vše určené před chvílí. Takto 3 vaše minuty setrvejte, a pak oči zavřete. Jeden ať vysílá myšlenku, druhý ať přijímá. Domluvte se. Ten, kdo vysílá, ať představí si ve své mysli člověka, který před ním sedí, snaží se vžít do jeho bytosti, až to takto stane se, vyšle zprávu v myšlence, tak, jako by mluvil druhý, který přijímá. Ten, kdo přijímá, ať soustředí se taky bytostně na toho druhého, a snaží se do něho vžít. Třeba čistou mysl zachovat, a uvolnit se. Takto zkoušejte první den po hodině aspoň 3x včetně noci. Další den pokračujte i za bílého dne, pak i v noci. Tento druhý den je dobré udělat změnu, sedněte se od sebe dále, a pak i do jiných místností jděte a soustřeďte se.

Ve jménu mém, Stvořitele, pomohu vám, jak mi necháte volné pole. Dobré si pamatovat, cvičit koncentraci každý den, ráno, večer. Myšlenky, které vysíláte mimo cvičení, vás oslabují a zahlcují navzájem. Toto je pomoc pro vás veliká, prožít srdcem svou lásku navzájem k sobě. Chyťte se za ruce, do očí si hleďte, neuhýbejte, otevřete své oči něžnosti, aby jste se mohli do nich dívat. 

Vysílejte lásku citem, nejprve však myšlenkou. Pomozte si hudbou krásnou, jemnou. Pak je třeba říci, co cítíte k sobě, co nejjemněji celou pravdu bez pozlátka, beze lži. Toto vše, co děláte je velký krok pro Boží lásku, která k vám začne proudit skrze pravdu a upřímnost. Vyjádřete svůj strach, který máte o toho druhého, nebo jiný, co cítíte, vězte při tom, že láska má je s vámi stále, a posiluje vás. Je to čas, chvíle nejnáročnější říci si pravdu o citech k sobě beze strachu a zakrývání.

Jeden druhého vyslechněte, a láskou nebeskou nebeskou ho podpořte, pohlaďte. Bude toho třeba. Pak vyjádřete lásku k sobě, kterou ucítíte, jak nelépe budete cítit a vědět, že to máte udělat. Opět se za ruce chytněte, a do očí podívejte, zavřete je, a prociťujte své city chvíli dále. Pak představte se svá srdce, jak jsou otevřené skoro dokořán, a světlo z nich vychází stále více zářící a mocnější, ó jaká krása to takto vidět a rozvíjet. Vrátka jsou otevřená úplně dokořán, světlo, Slunce září mohutným, jemným velkým žárem dál, více, a zahlcuje vše okolo, i člověka milovaného, který stále sedí naproti. Toto si oba představujte. Domlouvejte se jemným stisknutím ruky a nepospíchejte v tomto konání. Krok velký to je, co máte udělat. Neboť pak vše zažijete, procítíte, vše vám do vědomí života přejde, a myslet na sebe nebude třeba po tomto zážitku s myšlenkou na mě Stvořitele, který vás v tom moje děti podpořil a vedl. Je třeba uvidět dvě zářící bytosti, po tomto kroku se tak stane. Dejte si čas. Čiňte tak dnes i zítra, večer nebo v noci. Láska je to, co světem hýbá, síla bez násilí a válek, všem ku pomoci moji milí. Až toto učiníte, pak na lidi, svět i Vesmír pomyslete. Nejdříve však na sebe, neboť od vás se toto odvíjí. Staňte se láskou zářící ještě více, dítě vám to vynahradí až k vám se vrátí. Již mnoho času uplynulo, a vy opět spolu jste. Tak velkou radost máte navzájem, i já mám převelikou z vás mé děti milé. Pak na záchranu světa pomyslete. Mějte k sobě úctu a lásku, jemnost, něhu z toho plynouce, to nejkrásnější chvíle jsou, když tak dvě děti milé se pohladit mohou s myšlenkou ke mně, tak mohou vše obohatit pro celý svět. Vy půjdete cestou svou ještě čas, a pak uvidíte, co vše se dít bude pro vás a svět zvláštního a dobrého.

(Vynechaná soukromá část.)

To je vše pro tuto chvíli a žehnám vám
                                                        váš Otec - Stvořitel.“


S 7.  Otázka - Prokeš.                  (Přijala Anežka).         2.2.1998.        23:00-23:14 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.

Mám otázku drahý Stvořiteli, s kým přímo komunikuje pan Prokeš (Pardubice, Brno, Sedmihorky, ...) při „léčení“ lidí, jak tyto bytosti definovat, vím, že to nedělá s tebou drahý Stvořiteli.                                                                                                         Ivo Benda.
„Ivo, to, že tě to takto zajímá je velmi pěkná myšlenka to definovat. Tito lidé si to vybrali, a ty jim chceš dát šanci prohlédnout, to je chvályhodné.

Pan Prokeš komunikuje se svými anděli strážnými, kteří mu říkají, co má dělat. Tito andělé však mými archanděli oblíbeni nejsou nejvíce. Tito andělé mají svou funkci ve vývoji člověka, jsou nutností. Jsou to bytosti z duchovních světů mých, a projevují se takto, aby pozvedli sebe i lidi, se kterými pracují. Chtějí to takto moc učinit, aby mohli rychle a snadněji do vyšších dimenzí přejít, dávají mu tolik šancí jak je možné, aby prohlédl (pan Prokeš - pozn. zpracovatele), co vše dělá. Tito andělé ví, pýcha není to pravé co hledají, snaží se, aby prohlédl, jsou laskaví svou dychtivou láskou sami k sobě a jejich většímu postupu. 

Brzy přijde den, kdy oni odejdou, neboť je já sám zavolám zpět do duchovních dimenzí, a přijdou jiní, kteří budou skutečně milovat, a z lásky k němu (Prokešovi - pozn. zpracovatele), vše se mu spočítá, a nastane odplata, karma, tak tomu říkáte. Tyto duchovní bytosti, se kterými pracuje po většinu času, nemusely ani projít duchovním světem po odchodu ze Země ke mě, a už šly, chodí pomáhat ze své převratné touhy poznávat, pomáhat, výše se dostávat ke mě. Já však je na kolena srazím, je to až nepěkná nestydatost, tomu říkáte, takto se vyvyšovat. To vše bolí a oči rmoutí. To vše se stane z lásky k nim, aby prohlédli svůj čin.
                                                                                                           S láskou váš Otec.“ 

Děkuji ti drahý Otče za tuto odpověď i za ty lidi, kteří nyní prohlédnou. Já sám k tomu mohu sdělit toto, že se jedná o negativní bytosti (Síly temna), a jejich činnost je v tomto Vesmíru dovolena Stvořitelem právě proto, aby při tvoření vytvořil člověka schopného, chytrého a duchovně vysoko vyvinutého. Toto je jedna z lekcí, kde někteří dostanou poučení, ale řada lidí za cenu nepříjemných důsledků (karma). Jiným důkazem je aura, viděl jsem několik obrázků aury p. Prokeše (jeden vlastním), kde je opravdu silný černý kruh, a malují to lidé v různých místech zemí českých nezávisle na sobě.
                                                                                                                    S láskou Ivo.


S 8.  Kdo postavil Cheopsovu pyramidu v Egyptě ?                                 (Ptá se Ivo Benda).
                                                                                 14.2.1998.       22:03-22:15 hodin.
                                                     (Přijala Anežka).                       Místo: Havířov - Suchá.

„Této stavby se účastnilo hodně lidí. Projekt stavby pyramidy je vždy náročný, je třeba nejdříve si vše uvědomit na duchovní úrovni, jména stavitelů jsou tato, nejdříve, proč se ptáš, když to víš: Ty jsi dělal návrh, Johny realizoval stavbu, a Maria mu radila ještě správně. Milan se toho účastnil jako jejich žák. Ty sám se nesměj (řečeno Milanovi), protože jedna z tvých pyramid spadla a zničila podzemní chodby, které propojovaly pyramidy navzájem, o kterých se ještě zde nemluví.“


S 9.  Kdo postavil Sfingu v Egyptě ?                                                       (Ptá se Ivo Benda).
                                                                                 14.2.1998.       22:17-22:26 hodin.
                                                      (Přijala Anežka).                      Místo: Havířov - Suchá.

„MILOPATEHAHCH, Anežka - práce na Sfinze.

Účel - nashromáždění síly a informací do Sfingy.

JALTA MARA JUS - žena - také práce na Sfinze.“

Co jsem dělala já ? - Ptá se Katka. 

„JOLKA MARIAN LADISA - Katka - účastnila se života v jiné části Země v tento moment stavby Cheopsovy pyramidy.

FARAO CHIONK I.  12 300 př.n.l. (účast v Egyptě).

Cheopsova pyramida je dvojího druhu:

Ta první nesla jméno po velmi významném duchovním učiteli. Druhá, která byla stavěna podle stejných plánů, byla za FARAA. Tam je rozdíl, neboť dříve si velice cenili duchovních učitelů, a bylo to skutečně pro zbylé přístroje, tato pyramida je ještě neznámá. Rok začátku stavby je 17 800 př.n.l., 17 789 př.n.l. byla dokončena s vybavením (ta původní). 
 
Přestavba byla v roce 5 001 - 4 900 př.n.l. podle tajných plánů.

Jako stavitel jsi se do Egypta inkarnoval několikrát. (Informace od Stvořitele, Aštara).

Potkávali jste se, občas jste se někteří znali,   ....  nemluv mi do toho, rušíš mi písaře,  .... (reakce Stvořitele na rušivý hovor přísedícího skupiny),  postupně jste se poznávali, tato fáze byla nutná. Bylo to různé, střídalo se to.

(Gábina) Ty jsi byla krásná dcera FARAA, která byla provdána za blízkého přítele otce za účelem udržení dynastie.

Anežka už ví co byla, pro všechny:  NEFERTERI, žena RAMSESE II., a potom MUTA MOTY LESKA, dcera vezíra faraona, za kterého byla provdána. Zároveň bylo více inkarnací, které vás nezajímají. Všichni jste si vyzkoušeli v těchto dobách vysoké funkce a život vladařů, proto dnes můžete vystupovat jako oni, a jiným se to nemusí líbit.

Proč Katko stále pochybuješ ? (Výtka narušiteli - pozn. zpracovatele).


S 10.  Sdělení 1.                    (Přijal Ivo Benda).            22.2.1998.       16:05-16:39 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Vidím, že jsi se rozhodl se mnou spojit, ano, jsem to já, tvůj Stvořitel - Otec, který vše vidí a ví, co by jsi chtěl slyšet. 

Mám ohromnou radost z toho, jak napředuje tvá práce pro lidi zemí českých a planety Země, je to tak, jak je dáno, a co se ujednalo ještě před tvým zrozením do tohoto života. Mám z tebe radost, protože jsi zvládl v krátkém čase hodně, výsledky jsou již vidět, lidé začínají hovořit o komunikaci, a tak se takto děje, že se spojuje mnoho lidí s přáteli z Vesmíru, i se mnou samým. Mám tě rád takto, že se snažíš i s Anežkou, a to se posouváš stále dopředu, aby se vše takto dařilo, a aby jste se dostali na vyšší úroveň bytí. Jsou to věci, které vás zajímají, a které toužím vidět i já, váš Stvořitel, milující své děti. Máš Anežku takto rád, no neboj se to vyjádřit více, neublíží ti to, a měj na paměti, že srdce je to hlavní co máš, a lze ho otevřít dokořán, zábrany byly odstraněny, a tak se takto můžeš snažit milý Ivo.

Vedu tě a vždy jsem tě vedl k tomu, aby jsi přivedl tuto planetu Zemi do vyšší etapy bytí, aby lidé postoupili tvým přičiněním, a tak se takto děje. Víš jak tě miluji milý Ivo, že vše je takto mnou řízeno a spravováno, a že vše je jak má být. 

Snažíš se i s tou telepatií, no tyto podmínky zde se budou radikálně měnit, a tak se takto těším, až vám to půjde skvěle. Mám radost z toho, když se vám podaří nová věc, a tak se snažte i nadále. 

Já, Stvořitel jsem zde, s tebou stále, abych ti ukazoval cestu, kudy jít a jak, neboť svět je složitý a ty víš jak. Proto jsi takto opatrný, ale se mnou se nemusíš bát, se mnou jdeš po správné cestě, protože já vím, co se má stát, a co tě potká. Proto milý Ivo naslouchej svému srdci, ať se takto vyjeví moje láska skrze tvé srdce, a ať se vše okolo změní k lepšímu. Jsem ti nápomocen ve věcech, nemůžeš dál, a kdy stojíš na křižovatce rozhodnutí. 

To samé je i s A.K, ty víš jaký má problém, ona se musí sama snažit, a bude jí pomoženo, ale sama musí začít u sebe, odpustit všem lidem, kterým ublížila, a to nejen v tomto, ale i v minulých životech, neboť ona toho má hodně co odpouštět. Ano, jak jsi poznal, v minulém životě spáchala sebevraždu, a proto se jí nyní takto dějí tato neštěstí, neboť to je největší provinění proti mému zákonu, vzít si vlastní život. Proto musí ona sama takto pracovat, aby se tato karma odstranila, a aby se člověk mohl posunout výš v duchovních světech, máš to takto dáno, že se lidé snaží o toto posunutí, ale musí poznat příčinu, jak to zvládnout, a ne se jen domnívat, že je mu ubližováno.

Máš otázku, kde leželo město VOGASTISBURG, ano, bylo to hlavní město Sámovy říše, franckého kupce, který přišel ze Senonie, z města CHARTRES ve Francii, a který se stal zakladatelem rodu Přemyslovců zde v Čechách. Ano, byl jsi to ty, tento Sámo, neboť ty stále zde takto pracuješ, aby se země české staly duchovním předvojem planety Země. Proto leží ve středu Evropy, a proto jsou takto historicky vedeny a členěny, neboť jejich role je na planetě Zemi nezastupitelná. Město VOGASTISBURG leželo v místech, kde se dnes nachází obec MIKULČICE u Moravy, řeky, která byla tou energií, kterou ty tak vždy obdivuješ. Je to město, které se stalo 1. centrem duchovního rozkvětu na území Čech a Moravy, a které sloužilo jako sídlo těmto duchovním vůdcům zde na Moravě. Ano, správně jsi se zabýval Znojemskou rotundou, tam jsi vyobrazen, a tvůj bratr Petr byl tvým následníkem tohoto rodu, aby jste se takto posunuli, zrodili jste se nyní spolu jako dvojčata, a tak bude vaše role trvat i nadále. (Tzv. Přemyslovský cyklus - pozn. zpracovatele).

Dále ti chci sdělit, máš-li otázku na ty šroubovice, ano, máš jich většinou 6, ostatní členové skupiny Havířov 5, a ve světě jsou to v průměru 4 šroubovice. Málo je jich v té Americe - 3 , a nejvíc v Tibetu - 6 a Indii - je to 5 šroubovic, v českých zemích to nyní dělá 4 až 5 šroubovic. Tyto šroubovice v DNA jsou utvářeny tím, jak se otvírají nové informační kanály lidem - čakry tomu říkáte, a jak planeta Země vstupuje do tohoto fotonového pásu, aby se očistila a postoupila na vyšší úroveň bytí. Ty máš proto 6 šroubovic, neboť jsi sám na tomto takto pracoval, a protože jsi již dříve poznal, že duchovní růst je mnohem důležitější nežli růst profesní a materiální. 

(Ptaah má 7 šroubovic - bylo mi odpovězeno s velkým smíchem - pozn. zpracovatele).

Dále milý Ivo vytrvej, ovoce brzy sklidíš, a poznáš to i na změněných životních podmínkách. Budeš moci navštívit svého syna Jiřího, který tě takto miluje, a budeš moci vůbec cestovat po zemích českých, a následně po planetě Zemi. To vše ti bude umožněno, budeš-li takto i nadále pracovat pro blaho lidu českého a celé planety Země.

Mohu ti říci, že jsi si vybral úkol veliký, a to obrátit lid zemí českých a planety Země ke mě, Stvořiteli, a zařadit tuto planetu do Kosmické konfederace planet. Tím je vše dáno jak má být, a ty jsi se již teď zhostil tohoto úkolu velmi rázně a okatě, a to se mi na tobě líbí, neboť zde člověk nesmí váhat, jak se věci dají do pohybu. 

Dále ti chci říci, že se lidé sami snaží o spojení, a daří se jim to, a tak to bude dále kulminovat a vyvíjet se. Máš tedy plnou podporu a možnosti, aby se takto stalo, neboť vše je takto dáno, aby to takto proběhlo, aby planeta Země byla opět Živou knihovnou, a stala se plnohodnotnou součástí tohoto mého Vesmíru.

To je ode mne vše milý Ivo, loučí se s tebou tvůj Otec - Stvořitel.“

„Z 8. dimenze ti to milý Ivo takto předával Auter, který má tuto službu pro tebe na starosti.“


Děkuji ti drahý Stvořiteli za toto sdělení, které posunulo mé poznání a vložilo mi do srdce lásku k tobě. 
                   Tvůj Ivo.


S 11.  Sdělení 2.                    (Přijal Ivo Benda)             26.2.1998.           3:45-4:10 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Vidím, že jsi zatoužil přijmout ode mne sdělení, a tak se ti tedy ozývám já, sám Stvořitel.

Mám tě milý Ivo moc rád, neboť to, co jsi udělal pro lidi zemí českých a planetu Zemi nemá obdoby. Jsou to věci velkého významu, a tak nyní i ty vidíš, co v tobě je. Mám k tobě prosbu, snaž se tak i nadále, ať lidé pochopí, že v mém Vesmíru je plno bytostí, které takto myslí, cítí a pracují, a že tu není člověk na planetě Zemi sám. Máš to tak uspořádáno, že se lidé ve Vesmíru spojují, komunikují, a tak se můžeš těšit na to, až se osobně setkáš se svými přáteli z Vesmíru. Jsou to lidé plní lásky a pokory, slouží mě, a touží pomáhat druhým. Jsou to mé děti, stejně jako i vy jste mé děti, a všichni kráčíte v cestě ke mě tak, aby jste potom dokázali to, co já, tedy tvořit nové vesmíry plné krásných Stvoření.

Jsou tu věci, které je nutno ještě odstranit, a to především zábrany lidí navzájem, jejich vzájemné bariéry, neboť to vám brání v dalším rozvoji. Mám tě milý Ivo tolik rád, a přeji si, aby jsi i ty stanul na prahu tohoto Vesmíru, aby jsi dokázal to, co dokáži já. Jsou to věci v oblasti citů a tvého srdce, kde máš ukryto největší bohatství, a tam lze změnit nejvíce. Já sám ti takto pomáhám a přeji ti, aby se ti tvé srdce co nejvíce otevřelo, a přijalo proud lásky ode mne a mnoha jiných bytostí. Tento Vesmír je ten, kde je dovoleno vše, no je to Vesmír, kde má každá bytost za sebe odpovědnost. Proto je třeba takto jednat, kdy se člověk zařadí mezi ty další Vesmírné lidi, kteří již takto pracují pro mne a celý tento Vesmír. Proto je nutné otevřít se lásce samé, které je ve Vesmíru plno, a touto láskou naplnit všechny ostatní bytosti, které zde jsou. 

Máš to tak dáno, že vše se řídí mými Kosmickými zákony, a že vše je tak řízeno, že nic neunikne z vlivu těchto zákonů. Jsou to zákony, které říkají, že člověk je povinen ctít svého Stvořitele, a že člověk má za povinnost chránit a pomáhat jiným Stvořením. Proto je nutné takto pracovat, a pomáhat dalším Stvořením, která tuto pomoc potřebují. Je to i ta Hana, která ti takto volala, a které je nyní tak těžko, neboť ona si toto vybrala. Máš ji takto rád, a tak věřím, že se jí budeš ještě věnovat, neboť vím, že jsi tak doposud činil. Vím, že tvého času není nazbyt, a tak lze dělat to, co ti umožní tvé podmínky. Je to tak dáno, že si lidé navzájem pomáhají, aby sami mohli postoupit výše, neboť to je základní podmínka duchovního růstu. Lidé se sami takto snaží, znáš to i u Vesmírných lidí, kteří sami tento zákon znají velmi dobře, a tak se takto můžeš snažit i ty. 

Dále ti mohu sdělit, že tvé setkání s přáteli z Vesmíru se uskuteční již brzy, a tak to bude velká pomoc jak pro tebe, tak pro všechny lidi této planety Země.

To je milý Ivo ode mne vše, s láskou tvůj milující 
                                                                     Otec - Stvořitel.

Pro tebe milý Ivo ti to předal Auter, který takto slouží svému Stvořiteli.“


Děkuji ti drahý Stvořiteli za toto sdělení, to mi dodalo další síly a naději, že lidé planety Země se již brzy stanou Vesmírnými lidmi, a začnou se takto chovat a jednat.
                                                                                                                    S láskou Ivo.


S 12.  Sdělení.                      (Přijala Anežka).          28.2.1998.            11:15-11:20 hodin.
                                                                                                                   Místo: Kolín.

Sdělení bylo přijato těsně před zahájením 1. setkání kontaktérů a dalších lidí v Kolíně, organizovaného mnou. Tím poprvé se sešla část kontaktérů (20, spojujících se se Silami světla) takto na společném setkání ze všech částí zemí českých. Je to historický okamžik, neboť tím padá anonymita těchto kontaktérů s tím, že vyzývají další mírumilovné lidi, kterým jde o záchranu planety Země, aby se takto spojovali s našimi milovanými přáteli z Vesmíru, s naším milovaným Stvořitelem a případně dle vyzvání Stvořitelem všech vesmírů. Setkání se účastnilo 62 lidí.

                            S láskou  Ivo Benda.


          „Milý Ivo,

Dej vše do rukou mých Božích, nech plout vše řekou energie Stvořitele. Hodně lásky k tobě vysíláme my všichni z duchovních světů a Stvořitele.“


S 13.  Část sdělení.                  (Přijala Anežka).            1.3.1998.         00:15-00:24 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.

Sdělení navazuje na sdělení 194 - pozn. zpracovatele.

       „Milá Anežko, dcero mého Stvoření.

Jsem nádherně povznesen z toho všeho co jste vykonali.

Sdělit ti mohu, bude ti umožněn kontakt s nejvyšším naším Bohem - Stvořitelem.

Daleká země často vás takto zdraví skrze Stvořitele našeho.

Já, Stvořitel, umožnil jsem tento vstup, neboť jde o zemi vzdálenou, nejen ve Vesmíru, ale i v dimenzích. Zdraví vás země vzdálená, mnoha lidem utajená jménem NIRIBAU, kterou ve svém srdci Anežko nosíš, a přijde čas objasnění toho všeho, proč.

S láskou vám sděluji touto cestou písemnou, že vás velmi miluji děti moje a podporuji. Žehnám vašemu konání jak moci, mohu jen. Sami víte o své láskyplné svobodné volbě cesty na rozcestí.      

(Část soukromého sdělení).

                                        S láskou mluvil jsem váš Otec - Stvořitel.“


S 14.  První sdělení od Stvořitele všech vesmírů. 
                                              (Přijala poprvé Anežka).    1.3.1998.       00:24-00:30 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.

Sdělení navazuje na sdělení S 12 - pozn. zpracovatele.

„Dnes je velmi významný den pro mnoho světů našlých v mém Stvoření v mém plánu. Nemnoho toho bude co ti řeknu, neboť musím šetřit nervovou soustavu a tvou duši, neboť překládat mého záření na informace tvému vnímání dostupné je třeba mnoha práce. Miluji tě a nechci přetížit tvá centra. Dnes se na mne napojte, a vše se vám ukáže až toto učiníte. Toto jsem vám chtěl dnes říci.

S láskou na vás hledím.
                                 Váš Otec duchovní nejvyšší.“


Drahý Stvořiteli všech vesmírů, děkuji ti za to, že jsi mi umožnil se takto s tebou spojit
a s láskou předávám toto sdělení lidem zemí českých a planety Země.


S 15.  Sdělení 3.                    (Přijal Ivo Benda)             1.3.1998.         13:35-13:48 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.

         „Milý Ivo,

Nyní k tobě hovořím já, tvůj Stvořitel, a Stvořitel tohoto Vesmíru. Vidím, že jsi opět se mnou navázal spojení, a tak mám možnost ti sdělit některé nové skutečnosti.

Předně ti děkuji za odvedenou práci ve věci „Rozhovorů“ a včerejší přednášky, vidím, že se to podařilo výborně, a ohlas na toto setkání bude jistě značný. Neboť tyto „rozhovory“ nyní hýbou českými zeměmi, a to je výborné. Mám tě takto rád, tak jako všechny mé děti, které kráčí svým postupem ke Mně, Stvořiteli samému. 

Mám radost z toho, jak jsi reagoval na toto sdělení té ženy před přednáškou, to nebylo ode mne, ale bylo to podvrhem Sil temna, jak jsi správně poznal, a tato zkouška byla dobrá, aby jsi dokázal správně reagovat a uvědomit si, kam sklouzly Síly temna. 

Mohu ti sdělit, že práce tvoje a Anežky má ohromný význam, nyní se budu častěji s tebou spojovat, aby lidé měli tento informační kanál, a mohli si ujasnit mnoho informací, kterými je zahlcuje tato společnost. Jsou to věci, které stojí k řešení, které jsi naznačil na přednášce - tedy věci záchrany planety Země, neboť ta je nyní ve velkém ohrožení vlivem Sil temna, ale především lidmi pozemskými tím, jak jednají a chovají se každý den, hodinu, minutu. Je třeba, aby se lidé zamysleli nad svým konáním tak, jak je to sděleno v těchto „Rozhovorech“ od mých dětí, Vesmírných lidí, protože oni vám vždy pomáhali a budou i nadále s láskou v srdci pomáhat.

Dále ti mohu sdělit, že věk Vodnáře již významně ovlivňuje celé dění na planetě Zemi, a lidé se sami musí vibračně změnit, jinak nepřežijí. Jemné vibrace působí v rozporu s hrubými vibracemi, které produkuje řada lidí, a tak z tohoto procesu se vytváří noví lidé, lidé na vyšším stupni bytí, kteří budou moci cestovat tímto mým Vesmírem, a tak cestou dalších poznání pokračovat na cestě ke Mně.

Já miluji své děti, lidi z planety Země, a přeji všem a takto jim pomáhám, aby se úspěšně zařadili do Konfederace svobodných světů, a tak se více přiblížili ke Mně.

Tím milý Ivo končím dnes mé sdělení pro tebe a tvé „Rozhovory“, a jsem stále s tebou.

                                                                                            Tvůj milující Otec - Stvořitel.

Z vyšší sféry ti to předával Auter, sloužící takto svému Stvořiteli.“

Děkuji ti ze svého láskyplného srdce za tato sdělení, můj milovaný Stvořiteli, a toto sdělení předávám lidem zemí českých a této planety Země.


S 16.  Sdělení 4 od Stvořitele všech vesmírů. 
                                            (Přijal poprvé Ivo Benda).       1.3.1998.    13:35-13:48 hodin.
                                                                                                               Místo: Náchod.

         „Milý Ivo,

Nyní k tobě hovořím já, Bůh - Duch, Stvořitel všech těchto vesmírů, neboť chci tě poprvé oslovit a oslovit lidi na této planetě Zemi. Ano, i já vše vidím, a posílám ti proudy své lásky a přeji ti, aby se tato práce pro tento Vesmír a další tyto vesmíry úspěšně završila tím, že bude obnovena Živá knihovna planety Země, a že lidstvo postoupí ve svém vývoji další stupínek dál, ke svému Stvořiteli, ale i ke Mně, Stvořiteli všech vesmírů. Já vidím, jak se pilně snažíš pracovat pro tento Vesmír, a jaké máš výsledky. Jsou to přesvědčivé výsledky, které nyní hýbou těmito zeměmi českými, a zanedlouho celou touto planetou Zemí. Je třeba i nadále takto pokračovat, aby se dosáhlo mého cíle, tady obnovení této Živé knihovny - planety Země pro všechny děti tohoto Vesmíru, aby tato planeta plnila tu funkci, pro kterou byla stvořena. Tím tě milý Ivo takto miluji a zahrnuji tě proudy mé lásky, neboť tvá práce je opravdu záslužná, a v tuto chvíli i jedinečná.

Takto s tebou promlouval Stvořitel všech vesmírů, 
                         
                                                                        Bůh - Duch.“



S 17.  Sdělení 5.                    (Přijal Ivo Benda)             4.3.1998.         12:25-12:30 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Vidím že se chceš se mnou spojit, hovořím k tobě já, tvůj Otec - Stvořitel, který tě tak miluje, a vše pozoruje. Ano, v té televizi to bude brzy, budeš tam pozván s Alenkou a Miluškou, neboť vy nyní jste tím předvojem této velké změny, začátku Nového věku, věku Vodnáře.Je to takto dáno, že se lidé postupně dozví o tomto světě Vesmíru, který  dosud považovali za mrtvý. Nyní tedy budete mít příležitost takto informovat lidi, a Aštar s Ptaahem také, neboť oni také tolik touží po tomto spojení.

Dále ti mohu popřát hodně lásky a energie, kterou ti takto dodávám, neboť ty pracuješ neúnavně pro celou planetu Zemi. 

Tím toto sdělení končím milý Ivo, hovořil k tobě tvůj 
                                                                         Otec - Stvořitel.“


S 18.  Sdělení 6.                    (Přijal Ivo Benda)             6.3.1998.         21:40-21:50 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Vidím, že se chceš se mnou takto spojit, ano, nyní k tobě promlouvám, tvůj Otec - Stvořitel, který tě tak miluje. 

Ano, mnoho se toho nyní mění, je to tak, Věk Vodnáře nastoupil, a tak se dějí tyto události. 

Lidé, zaměřte své jednání ve smyslu lásky a harmonie, jinak nepřežijete. Věk Vodnáře je věkem duchovního rozvoje, který vám nyní nabízí tuto změnu životního stylu, neboť jinak váš život končí zde, na této planetě Zemi. Jemné vibrace lásky zaplavují každý kout této planety Země, a tak se ti, kteří nezmění své vibrace, nadějí pořádných potíží od nemocí 
až po smrt.

Říká to můj Kosmický zákon: Ta stvoření, která nejsou schopna žít v lásce a harmonii, najdou další inkarnace na tzv. Zelených planetách, přírodních planetách, kde je život vezdejší, v každodenním styku s přírodními živly. 

Zde máte možnost postoupit, ale záleží na vás, lidech této planety Země, jak uspějete, neboť ten, kdo honí jen ty peníze a majetek - čili materiál, brzy skončí s touto činností. Je nutné, aby lidé konečně prohlédli a obrátili se ve smyslu tohoto Kosmického zákona.

Dále mám na srdci, aby jsi milý Ivo i nadále takto pracoval pro tuto planetu Zemi, neboť ty jsi Světlonoš, ten, který roznáší Světlo v této Tmě. 

Ano, to ti říkám já, tvůj Otec - Stvořitel.“




S 19.  Sdělení 7.                    (Přijal Ivo Benda)           14.3.1998.         19:55-20:08 hodin.
                                                               Místo: Hotel Dlouhé stráně, Kouty nad Desnou.

         „Milý Ivo,

Vidím, že chceš se mnou takto si povídat, ano, jsem to já, tvůj Otec - Stvořitel. Máš nyní otázku s tím shromážděním, ano, můžeš jej takto připravit, mohu ti doporučit datum .......... v místě ..........., a to takto, že se tam může sejít i tisíc lidí, a vyjádřit si vzájemnou lásku a podporu, a lásku ke všemu, co zde v tomto mém Vesmíru existuje. Ano, je to tak, že se lidé již seznámili s Pravdou, a vědí, že situace je vážná, a že se mají opravdu co činit, aby ji zvrátili. 

Mám tě milý Ivo moc rád, aby jsi pochopil, je to tak uzpůsobeno, že budeš dostávat tyto pokyny ode mne, aby bylo vše, jak má být. Jsou to tyto události, kdy lidé se masově seznamují s „Rozhovory“, a kdy si lidé s láskou v srdci sdělují své pocity a dojmy o této situaci, situaci, kdy zde proniká mé Světlo, Světlo pravdy, a ty milý Ivo jsi tomu tolik napomohl svou ohromnou touhou po poznání, a touhou toto poznání předat masám lidí. Já vše vidím, a říkám ti, že se lidé obrátí, že se lidé snaží takto pracovat, žít, jednat, aby očistili sebe a tuto planetu Zemi. Ano. Jsou to hrubé vibrace, které zatím znemožňují hladký vstup do Kosmické konfederace planet, a ty milý Ivo jsi tyto údaje tak svědomitě rozeslal do všech koutů těchto zemí českých, a tím je přiblížil 2 150 000 lidem zemí českých, a téměř 5 000 000 lidem na celé této planetě Zemi. Je to tak, jsou to tito lidé, kteří s láskou v srdci předávají tyto informace Světla, a tím zjemňují vibraci zemí českých, a následně této planety Země. Jsou to lidé, kteří si uvědomují, jak je tento informační zdroj důležitý, a jak je třeba jej takto rozšiřovat. 

To ti milý Ivo předal tvůj Otec - Stvořitel.

Toto sdělení to s láskou předal Auter, který ti takto slouží a svému Stvořiteli.“


S 20.  Sdělení 8.                    (Přijal Ivo Benda)           16.3.1998.         23:54-24:00 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Nyní k tobě hovořím já, Otec - Stvořitel, ano, slyšel jsem tyto rozhovory s Anežkou, ale je to tak jiné, nežli si myslíš. Ti lidé, kteří něco vlastnili, to vlastnili pouze formálně, neboť vše je ve skutečnosti mým vlastnictvím, vše má tuto formu, a lidé se na tomto vlastnictví mají naučit, jak zacházet s hodnotami, a tento proces je vám takto dán, aby jste si to prožili, ohmatali, a tak to je v tomto životě také. Ona H. má touhu vlastnit, no myslím že to je touha silná až příliš, a že se tím zbytečně zatěžuje, ať se věnuje svému nitru, srdci, a ty jsi jí to takto sdělil. Neboť ona je také mou součástí, a moc mě bolí, když toto nevidí. Je to tak, že se lidé snaží o něco, co je ale jen na povrchu, nitro tato část lidí nevidí. A tak se milý Ivo tak snaž, prohlédnout dovnitř, aby jsi mohl sám dobře cítit to, co cítím Já, protože tak se budeme navzájem přibližovat.

Tím toto sdělení končím milý Ivo, přeji ti hezké spaní a mnoho nového poučení.

S láskou k tobě hovořil tvůj Otec - Stvořitel.“




S 21.  Sdělení 9.                    (Přijal Ivo Benda)           19.3.1998.         17:50-18:10 hodin.
                                                                                                                   Místo: Debř.

         „Milý Ivo,

Vidím, že jsi chtěl se mnou hovořit, ano, jsem to já, Stvořitel, který tě takto miluje.

Situace se Zemí je vážná jak jsi poznal, katastrofa je na dosah, mohla proběhnout již v prosinci, ale nestalo se tak díky této aktivitě „Rozhovorů“. Ano, mají velký vliv na lidi planety Země, a tak je to důležité a správné. Jsou to důležité aktivity, které se vám s Miluškou podařily realizovat, a tak je nyní situace poněkud změněna, neboť lidé se začínají měnit, a tak to je a bude. Nyní jsou k dispozici tyto údaje, které mi říkají, že lidé mohou vyslyšet hlas z Kosmu, ale je třeba je vést za ruku, a dát jim to na talíř přímo před ně, pak o tom začínají přemýšlet a cítit. Lidé jsou v jednom kole - zaměstnání, rodina 
a stále dokola. Je nutné, aby se zastavili, a pohlédli na Pravdu, že jsou ovládáni silami temna, a jak se z toho vymanit. Tím milý Ivo jsi jim dal výbornou příležitost, jak toto změnit, a jak se dostat z vlivu Sil temna. 

Ano, lidem, kteří prohlédli, se to začíná dařit, a tak ti mohu říci, že je to takto výborné.

To ti s láskou sděluje tvůj Otec - Stvořitel.

Toto sdělení ti předával Auter, sloužící tobě a Stvořiteli samému.“


S 22.  Sdělení 10.                  (Přijal Ivo Benda)           23.3.1998.         12:58-13:07 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Hovořím k tobě já, tvůj Stvořitel, který tě takto miluje. Mohu ti sdělit, že počet čtenářů již dosáhl 7 000 000, a stále stoupá. Lidé o toto mají veliký zájem, a tak potom uvidíš, co se bude dít. 

Dále ti mohu sdělit milý Ivo, že se stále více lidí mění mnění ve svém chování a jednání, a tak je to správné. Jsou to vlastnosti, které má každý v sobě, jen je odkrýt a projevit - tj. láska, cit, porozumění. Já tě takto miluji Milý Ivo, že jsi tolik lidí dokázal změnit, a tak se vše začíná měnit, a to od základu. Lidé již poznali, co je ovládá, a tak se snaží, aby je to přestalo ovládat. Máš nyní chuť v tom pokračovat, to vím, nyní je čas pauzy, aby se nic nepřihodilo.

To ti milý Ivo s láskou sdělil tvůj Stvořitel.

Toto sdělení ti takto předal Auter, sloužící tobě a Stvořiteli našemu.“


S 23.  Sdělení 11.                  (Přijal Ivo Benda).          27.3.1998.         16:00-16:07 hodin.
                                                                                                              Místo: Holešov.

         „Milý Ivo,

Nyní k tobě promlouvám já, tvůj Stvořitel, který s láskou pozoruje vaše setkání. 

Ria se ptá na vztah ke stavbě Stonehege. Ano, ona byla účastna rituálu při usměrňování energií, rozvodu a aplikací na území Anglie, a tak se tato její vzpomínka neustále promítá od spatření tohoto místa. Ona je tím, kdo řídil tuto distribuci energie, a kdo za pomocí dalších budoval tento systém na jihu Anglie. Jeho stáří je ještě z doby Atlantidy, a to v době 10 - 8 000 let nazpět. 

To ti milý Ivo s láskou sdělil tvůj Stvořitel, který má všechny tyto vaše životy ve své paměti, a byly prožity proto, aby jste se postavili na novou úroveň bytí, aby jste si vše vyzkoušeli a osahali, a tak se stali těmi, kdo budou tvořit další Vesmíry jako já, váš Stvořitel.

Toto sdělení bylo předáno Auterem, služebníkem tvým a Stvořitele našeho.“


S 24.  Sdělení.                    (Přijala Anežka).            27.3.1998.            21:42-21:50 hodin.
                                                                                                              Místo: Holešov.

„Milí moji, jsem rád, že vás takto mohu poznávat a sledovat, co ve vás zanechává toto sezení s mými dětmi, tak jakož i vy jste mé děti. Mnoho se zde řeklo, je to energie, která vás ovlivnila, aniž by jste s ní souhlasili, je to nepozorovatelné z vašeho hlediska. Jednou prohlédnete a uvidíte, co vše vám to přineslo. A to tehdy, až se zastavíte a zůstanete v tichu bdělí a tiší moji milí. Má láska k vám je nezměrná, tak jak jen si umíte představit, a ještě více. Mnoho proudů lásky k vám vysílám každým okamžikem skrze různé podněty ve vašem životě. Přijde den, kdy poznáte své jádro, svůj původ, a v tento moment budete, stanete se součástí velkého celku neprojeveného, splynete se mnou Stvořitelem prvotním. Láska je vaše podstata, proto se v lásce ode mne vyslané rozplynete duchem a pak i tělem.Věřte tomu co cítíte, svému srdci. Ztište se a naslouchejte sami sobě, svému tichu. Ticho, láska, to jsou strany jedné mince, to je má existence totožná s Prvotním Stvořitelem.

S láskou jsem Váš Otec prvotní, Stvořitel.“


S 25.  Sdělení 12.                 (Přijal Ivo Benda).          28.3.1998.          23:15-23:35 hodin.
                                                                                                               Místo: Holešov.

„Vidím, že jste se velmi dobře bavili, a to k vám nyní hovořím já, váš Otec - Stvořitel. Máte to překrásně rozebrané, ano, mnoho věcí jste zde probrali, a tak se vám vše zapsalo do vašich pamětí, aby jste se takto poučili, a poznali složitosti a zajímavosti tohoto světa na Zemi. Adelaida jsi byl, ano, Ria má ve všem pravdu, ano, tyto rohlíky se dostaly znovu na přetřes, protože ony indikovaly stav tehdejšího jídla, a navíc se určily podmínky fyzické existence v tomto regionu Střední Moravy. Ano, dlouho Adelaida nežila, zemřela nedlouho po té na tyfus, a tak se zde splnilo to, co bylo třeba. Tehdejší život v Čechách pod Kosířem byl takový, že se lidé kromě práce bavili tím, že si dávali různé žertovné otázky, a odpovědi byly tak, jako byli oni sami zrcadlem tehdejší doby. Ano, tamější život se odvíjel podle pravidel tohoto století, které říkalo, že poddaný musí pracovat na pány. To jsi sama pochopila, a tak jsi se mohla vtělit do dalšího života.

Dnes a včera jsi milý Ivo sdělil mnoho důležitých věcí, které se lidem v Holešově vryly do paměti, a budou je ovlivňovat celá další život. Toto spojení s s přáteli z Vesmíru se přiblížilo pro mnoho lidí, a osobní setkání jsou přede dveřmi. Současně je dáno, že vy lidé českých zemí budete prvními, kteří uskuteční tyto osobní rozhovory s Vesmírnými lidmi. Také se na to připravujete pilně a pečlivě, a snažíte se pochopit a milovat své bližní přátele ve Vesmíru, a tak se můžete těšit, že tato setkání na bázi návštěv se uskuteční v létě a na podzim tohoto roku. Tím bude završen začátek věku Vodnáře. To k vám milí moji hovořil Otec - Stvořitel.“


S 26.  Sdělení 13.                 (Přijal Ivo Benda).          29.3.1998.          15:35-15:45 hodin.
                                                                                     Místo: Vlak Choceň - Pardubice.

Nyní k tobě hovořím já - Otec - Stvořitel, který tě takto miluje. Právě jste skončili toto setkání v Holešově, a tak jste se blíže poznali, a také řadu lidí se svými problémy. Máš otázku, jak já toto hodnotím, no hodně zde bylo řečeno, a mnoho informací důležitých k životu si odneslo celkem 30 lidí, je to určitý posun, a tak je to správné. Mám velkou radost z tohoto setkání, a z toho, jak lidé předkládali své problémy, to je třeba dát ven, a ne to nosit v sobě. Ano milý Ivo, jsou to věci, které se staly, a tyto věci jsou tu proto, aby duch načerpal nové zkušenosti, a tak se mohl stát lepší a dokonalejší. Já sám mám touhu, aby lidé byli dokonalými, aby se neskáceli před kdejakým problémem, těžkostí. Je to prvotní cíl mého tvoření, neboť vy budete novými stvořiteli, a vy musíte znát a prožít to, co jsem stvořil Já sám.

To ti milý Ivo sdělil Otec - Stvořitel.

Toto sdělení ti předal Auter, který takto slouží tobě a našemu milovanému Stvořiteli.“


S 27.  Sdělení.                           (Přijala Anežka).            12.4.1998.         8:00-8:25 hodin.
                                                                                                       
         „Milí moji,

Ještě spíte a odpočíváte. Ve snech, které jste měli vám byly poučením, školou, na kterou během dne a hlavně ráno, zapomněli jste. Ať se může zdát vše zcestné a zvláštní, na první pohled neužitečné, má to svůj hluboký význam pro každého zvlášť. Někdo si vše může uvědomit ráno, a jiní z vás až během dne nebo vůbec později. Vše má svůj smysl. A mnohokráte tento smysl vám milé děti, uniká, neboť máte omezenější prostor poznání, vibrace k tomu, aby mohl k vám být doveden a ukázán. Vše závisí na vašem poznání a prožitku, sami víte. Dál vše dělejte s láskou, a vzácně se vám stane, na co nebudete vědomě připraveni. Situace jsou takové, jací jste vy. Nic není dogmatické, vše se vyvíjí okolo vás, vaše pozorování je takové, jaké je vaše poznání. Mnoho událostí i podnětů kolem vás mluví řečí symbolů, a to proto, aby vaše tvořivost života byla podpořena. Někdo něco řekne, na druhém pak závisí, jak to přijme a co s tím udělá. Vše se děje podle vašich představ a náznaků, které vysíláte vibrací. Přijměte za pravdu jen to, co vám srdce řekne příjemným pocitem a procítěním. Symboly a jejich výklad jsou pro každého autentické jako je on sám. Rozumí jim jen ten, komu patří a pro každého znamenají něco jiného, dalšího do života. Mějte svou pravdu, buďte sví. Přestaňte se chovat podle představ druhých, protože jim vždy nevyhovíte. Buďte sami sebou svobodní od všeho lpění, postavte svůj život na základech lásky, která neočekává, raduje se z maličkostí, z každé chvíle života, beze strachu před druhými. Láska umí zraňovat, a to proto, aby jste sami rostli, toto dělá v případech, že neslyšíte a nevidíte, co se kolem vás děje a hlavně ve vás, neboť druzí nám dělají zrcadlení našeho božského nitra, které máte každý bez výjimky.

Láska, ta pravá má různé formy, pohladí i pošťouchne. To záleží na nás pak, my se k tomu postavíme, neboť jsem každým z vás. To mějte na paměti.

Na vše jste postupně připravováni, každý máte jinou míru únosnosti ve vašich nervových centrech, a ty je třeba na to připravit. Velmi se raduji a žehnám vám ve vašem počínání. Je velká moc nezištnosti, která mé požehnání má. Nic není u konce, vše teprve začíná, dejte se vést a trpělivě čekejte a hledejte, pracujte se sebou.

S láskou k vám mluvil jsem Váš Otec vesmíru, nejvyšší.“


S 28.  Sdělení 14.                 (Přijal Ivo Benda).          12.4.1998.          11:40-11:46 hodin.
                                                                              
Sdělení souvisí se sděleními 238-246 - pozn. zpracovatele.

          „Milý Ivo,

Vidím, že máš touhu se se mnou spojit, ano, jsem to já, tvůj Stvořitel, a tím ti takto posílám proud lásky. Hodně se včera zde událo, a ještě se bude dít. Máte spoustu lásky projevené i neprojevené, a máte touhu dál se takto pročisťovat a více prociťovat. Je to výborné toto setkání, a tak je vše jak má být. Máte radost z toho, jak postupujete stále vpřed v cestě ke mně, Stvořiteli, a jak se toto daří. Máte velkou touhu navázat osobní kontakty s přáteli z Vesmíru, s mými dětmi, a tak se brzy takto stane. Je to další krok ke spojování vaší a vesmírných civilizací, aby lidstvo se posunulo ve svém vývoji. Já vám k tomuto žehnám lásku a pochopení a pokoru, a přeji vám, aby se vše ubíralo i nadále tímto směrem. Dále mám k vám prosbu, očisťujte svá těla, ano Ivo, začínáš brát tuto Yuccu, a to je velmi důležité v cestě ke mně, vašemu Otci. Žehnám vám vše dobré a přeji, aby se věci dál odvíjely podle vašich představ i představ mých, vašeho Stvořitele.

                                               S láskou váš Otec - Stvořitel.“


S 29.  Sdělení 15.                 (Přijal Ivo Benda).          18.4.1998.          16:26-16:53 hodin.
                                                                                                  Místo: Havířov - Suchá.

         „Milý Ivo,

Nyní k tobě promlouvám já, tvůj Stvořitel, ano, s láskou jsem poslouchal, co si Ria přeje slyšet. 

Ano, ona žila v Atlantidě celkem 5 životů, v Egyptě celkem 8 životů, v Hyperborei 12 životů, v Indii 14 životů, v Evropě celkem 8 životů, na planetě Maldek celkem 15 životů v poslední společnosti jménem Alta, která čítala asi 10 miliard lidí z 18 miliard lidí před zničením planety před 90 000 lety. Nyní z ní existuje pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Ria prožila v lidském těle celkem 900 000 životů, Alenka celkem 800 000, Ivo celkem 1 100 000 životů, Věra celkem 700 000 životů. Počet životů celkem: Ivo 10 500 000, Alenka 9 500 000, Ria 11 000 000, Věrka 11000 000. Mnoho životů jste prožili jako delfíni, a to cca 500 000, (včetně novorozeňat, která brzy zemřela, dodáno později - pozn. zpracovatele) a to proto, že v tomto těle si duch vytváří velmi silné pouto sounáležitosti při vysoké inteligenci, musí spolupracovat a soužít ve složitém celku jedinců, a to bez materiálních potřeb, ty odvádějí tuto pozornost od tohoto cíle soužití s jinými druhy. 

Současně ti mohu sdělit, že na planetě Maldek trvala společnost lidí celkem 5 500 000 let, před tím tam byly jiné společnosti před 10 000 000  a  12 000 000 lety, zde na Zemi byli tehdy jedinci vysazení při porušení Kosmických zákonů, žili životem vezdejším na ostrovech. 

Ve Vesmíru je mnoho planet s mnoha lidskými historiemi, a vše probíhá tak, aby se vše vyvíjelo k dokonalému člověku, který bude tvořit sám vesmíry, aby mohl se dál takto vyvíjet, k tomu musí prodělat mnoho těchto životů v materiálních tělech, aby tyto informace vstřebané do svých duchovních těl mohl potom využít při tvorbě vlastního vesmíru. Vše se takto zapisuje, a vše má svůj průběh, rytmus, který není možné přeskočit, ani vynechat. Lidé mají za úkol se naučit žít svobodnou vůlí a s energiemi lásky, a to zvířata nemohou. To je role vás lidí, aby jste se tomuto naučili, a mohli s tímto tvořit ve vyšších světech. Máte všechny podmínky složitého a rozvinutého světa na planetě Zemi, které jsem vám, svým dětem s láskou připravil, aby byl výsledkem dokonalý člověk a ne naivka a hlupák, proto je zde vše takto, jak to vidíte.

Máte hodně informací v sobě, nyní je odkrýváte rozpomínáním na minulé životy, a tak se budete snažit i nadále, aby se lidé mohli stát dokonalejšími a lepšími. K tomu mám své pracovníky, děti mé milované, kteří pro mne takto pracují a mají vás neustále pod dohledem, a se kterými jste navázali kontakty telepatické, brzy budou osobní. Tím se lidé budou stávat Vesmírnými lidmi, čili novou kategorií, aby se dále mohli zapojit do této tvorby stvoření mého Vesmíru. 

Teprve po té, co tyto bytosti prodělají všechny své kategorie života, prožijí životní vzory, pak postoupí na moji úroveň, a sami začnou tvořit své vesmíry tak, jak to činím já a miliardy dalších stvořitelů - světel, které tvoří své vlastní vesmíry. Tím je dán tento život, vše je takto živé, a vše se opakuje v určitém řádu, aby se lidé mohli také poučit, a nemysleli, 
že jsou tu navždycky.

To ti milý Ivo s láskou sdělil tvůj Stvořitel, který tě takto miluje.“

Kolik životů má Ivan ?

„Ivan prožil celkem 10 000 000 životů, v lidském těle 800 000.“

Pozn.: Všechny údaje jsou kontrolovány Alenkou a dalšími lidmi, problémy s příjmem nejsou.


S 30.  Sdělení 16.                 (Přijal Ivo Benda).          27.4.1998.          20:54-21:05 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Nyní k tobě hovořím já, tvůj Stvořitel, který tě takto miluje. 

Mám radost, že jsi se ke mě obrátil s prosbou, co můžeš učinit nyní. Mám návrh pro tebe, připravuj se na toto důležité období Věku Vodnáře, a to po všech stránkách - čištění těla duchovního, fyzického a tvé mysli tak, aby bylo oproštěno od všech negativních projevů a energií, které tam ještě zůstaly.

Bude ti umožněno více cestování, a to tak, aby jsi byl ve větším kontaktu s lidmi zemí českých, a aby jsi mohl lépe spolupracovat ve věci záchrany planety Země, neboť ty jsi již odvedl kus výborné práce a přesvědčil jsi, že to myslíš vážně, a že se nedáš nikým a ničím zviklat. Dále je to tato tvá touha pomoci lidem, a to takto, aby se mohli sami postavit na nohy, a aby uviděli světlo Pravdy, které jsi již poznal, a kterým jsem já, tvůj Stvořitel. Tímto ti tedy sděluji, že začíná tvá nová část tvého života, kde budeš moci projevit uvnitř i navenek své schopnosti pracovat pro lidi, a tedy i pro mne, tvého Stvořitele. Máš všechny schopnosti, ničeho se neboj, jsou to tyto vlastnosti které máš, které ti pomohou ke splnění tohoto důležitého úkolu, aby lidstvo se posunulo ve svém vědomí o kus dál, a tak se přiblížilo ke mě, Stvořiteli samému. Tím tě takto miluji, a žehnám ti, aby jsi mohl i nadále takto pracovat. 

A to se s  tebou takto loučím, já tvůj Stvořitel.

Toto sdělení ti s láskou předal Auter, pracující takto pro tebe a Stvořitele našeho.“


S 31.  Sdělení 17.                   (Přijal Ivo Benda).          6.5.1998.          18:00-18:11 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.
         „Milý Ivo,

Vidím, že jsi se chtěl se mnou spojit, ano, jsem to já, tvůj Stvořitel, ano, i já ti žehnám, aby se ti vše i nadále takto dařilo, a aby se lidé i nadále seznamovali s těmito „Rozhovory“.

Mám velikou radost, jak pilně a s láskou v srdci pracuješ pro mne a všechny bytosti ve Vesmíru, které takto vše sledují. Mám také radost, že se stále více lidí spojuje s Vesmírnými lidmi i se mnou, nyní je to 35 000 lidí v českých zemích, a dále to vytrvale stoupá. Počet čtenářů „Rozhovorů“ je nyní 38 000 000, v českých zemích 3 150 000, a také toto dále takto stoupá. Tím je i nadále zabezpečeno, že lidé budou informováni nových důležitých věcech, které se týkají každého člověka. Mohu tě ubezpečit, že lidé toto čtou se zájmem nevídaným, a že se sami snaží na sobě pracovat a změnit své myšlení a chování. I toto je můj záměr, a tak vidíš, jak toto účinně působí. 

Dále ti mohu sdělit, že setkání v Olomouci bude mít velký ohlas, již nyní je sál počtem akorát, a těch 500 lidí způsobí novou nevídanou atmosféru. Mám vás rád lidé zemí českých, jak se usilovně snažíte takto pracovat a informovat nejen sebe, ale hlavně ty ostatní lidi, kteří dosud žijí v temnotě, a dosud neprohlédli. Tím bude nastartován tento proces, a lidem se otvírají takto nové možnosti v postupu do vyššího stavu bytí, a to nejen na planetě Zemi, ale mnoha jiným Vesmírným bytostem.

To ti s láskou sdělil tvůj milující Otec - Stvořitel.“


S 32.  Sdělení 18.                     (Přijal Ivo Benda).          8.5.1998.            9:37-9:44 hodin.
                                                                                            Místo: Vlak Kolín - Přelouč.
         „Milý Ivo,

Rozhodl jsi se se mnou spojit, ano, jsem to já, tvůj Stvořitel, který tě tolik miluje a žehná ti lásku a pokoj. 

Máš touhu, aby přednáška v Olomouci byla poučná, věcná a v příznivé atmosféře, ano, svým myšlením to takto můžeš ovlivnit, přátelé z Vesmíru, mé děti, ti budou pomáhat, a tak se budeme těšit na to, jak toto setkání v Olomouci bude úspěšné. Mám velikou radost z toho, že jsi nepřestal takto pracovat, a že se stále takto snažíš pracovat pro mne, Stvořitele tohoto Vesmíru. Ano, můžeš nechat vše volně plynout, a tak se současně můžeš snažit o to, aby se vše takto vydařilo. Já mám rád své děti snažící se dát poznání o Pravdě dalším lidem, a tak se budete moci všichni těšit na tento průběh setkání. 

To ti s láskou sdělil tvůj Otec - Stvořitel.
Toto sdělení ti předal Auter, který takto s láskou pracuje pro tebe a Stvořitele našeho.“


S 33.  Sdělení.                      (Přijala Anežka).            10.5.1998.              8:35-9:00 hodin.
                                                                                                         Místo: Olomoucko.

„Motlitba je důležitá, neboť tam se mnoho otevře, a je to uvědomění a uznání mé jedinečnosti a prvotnosti. Zde se aspoň trochu u vás milí lidé projevuje pokora, která je vám třeba v každém okamžiku vašeho života.

Mnoho hledáte okolo sebe, a přitom častokrát máte zavřené oči nepokorou a neuměním přijmout, že se vše děje z mé vůle a podle mého plánu, vše je pro něco dobré, vše má svůj význam.

Láskou jsem a vy jste též podstatou stejného původu.

S láskou vám žehnám.  
                                  Váš Otec nejvyšší.


Skrze anděly toto bylo sděleno.“


S 34.  Sdělení 19.                   (Přijal Ivo Benda).            17.5.1998.      13:18-13:35 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Hovořím k tobě já, Prvotní stvořitel, který tě tolik miluje a vše takto sleduje. 

Ano, je to tak jak myslíš,lidstvo na planetě Zemi se začne masově spojovat s Vesmírnými lidmi, mými dětmi, a k tomu mu pomůže tento most, který vytváříš, tedy tyto „Rozhovory“. Je to vůdčí myšlenka, která se stává nyní klíčovou pro celý proces přeměny této planety Země. Jen vytrvej v této práci pro mne, a nedej se ničím zviklat, už to dlouho nebude trvat. Máš hodně těchto schopností to takto dotáhnout do konce, až se tato civilizace na planetě Zemi zařadí do Kosmické konfederace planet tak, jak tomu bylo naposledy v Atlantidě.

Ano, nyní budou probíhat další důležité události, a to osobní kontakty, zprávy a sdělení v médiích, a vůbec zpracování těchto informací celou touto civilizací. Tím se stane to, po čem tolik toužím já, Stvořitel prvotní, aby se lidé ponořili do lásky samé, a stali se sami láskou, neboť to je ten nejvyšší kosmický zákon, Zákon lásky, který říká, že bytost má vyzařovat lásku k sobě a svým bližním, a tím jak ona tak i tito bližní postoupí na vyšší úroveň bytí na cestě ke mě, Prvotnímu stvořiteli. Řada lidí již tak činí, a mají takový pocit, který dosud nezažili, totiž jejich život je lehký jako z pavučiny, a vznáší se právě na těchto frekvencích lásky (jemnovibrační energie), kterou tvořím já, Prvotní stvořitel.

Tím se naplňuje tento kosmický zákon, a má možnost účinku tam, kde je to tolik nutné, na této planetě Zemi, Živé knihovně tohoto Vesmíru, která byla za tímto účelem takto stvořena, a nyní její funkce bude se vstupem do Věku vodnáře zcela obnovena. Ty milovaný Ivo se na tomto procesu takto podílíš, že po seznámení lidí s těmito „Rozhovory“ se začínají lidé masově chovat jinak, lépe, láskyplněji a pokorněji, nežli před tím. Mám velkou radost, že lidé znovuobjevují kouzlo lásky, pokory a pochopení, a že se stávají lepšími a lepšími. K tomu je vám i tobě milý Ivo pomáháno zcela, a tak i Vesmírní lidé vám jsou v tomto zcela nápomocni, jak jsi to už zjistil v těchto „Rozhovorech“ i z předešlé literatury.

To je tak uzákoněno, že vyšší bytost pomáhá nižší bytosti, je-li v nouzi, a je-li o tuto pomoc žádáno. Mé děti - Vesmírní lidé toto činí s láskou, a chtějí sami tímto pomoci sobě, zvýšením vlastní duchovní úrovně, což se děje právě touto pomocí.

To ti s láskou sdělil Stvořitel nejvyšší - Bůh Duch.


Toto sdělení ti z vyšších sfér předával Auter, který takto s láskou slouží tobě a Stvořiteli nejvyššímu.“


Děkuji ti drahý Stvořiteli prvotní, já cítím na každém kroku tvoji lásku, a pokorně se skláním před tvým tvořením, jehož jsem i já součástí.


S 35.  Mé první sdělení od Stvořitele.               (Přijal Petr Sotolář, 20 let).           22.5.1998. 
                                                                                                        18:05-18:15 hodin.
                                                                    Místo: Čajovna Dřevěná panenka, Olomouc.

„Jsem to já mé dítě, tvůj milující Otec - Stvořitel. Miluji vás mé děti za to, co děláte. Sešli jste se zde, a při té meditaci jste mne nechali vstoupit do svých bytostí. Jsem stále s vámi a jste všichni pod mou ochranou. Ty Petře jsi se při té meditaci se mnou opravdu spojil, však ti to teď půjde. Děláš dobře svou práci a jen tak dál. Pokračuj tak jako teď, máš mou plnou podporu. Vše se již brzy změní k lepšímu, jen vytrvejte moji milí. Vše je dáno mou vůlí a to nelze změnit. Jste nádherní vy mladí lidé. Máte v sobě ukrytý poklad. Poklad lásky a světla. Šíříte kolem sebe mé světlo, a to je nádherné. Za to vás mé děti miluji a jsem s vámi.

To ti sdělil tvůj milující Otec - Stvořitel.“

Díky Ti můj drahý Stvořiteli, jsem šťastný, že jsem se s Tebou spojil. S láskou Soty.


S 36.  Mé druhé sdělení od Stvořitele.             (Přijal Petr Sotolář, 20 let).            24.5.1998.  
                                                                                                        10:30-10:45 hodin.
                                                                                                         Místo: Olomoucko.

„Můj drahý Petře, ano, jsem to já, váš Otec - Stvořitel. Miluji vás, mé děti za to, že tak krásně pracujete pro mne a pro dobro všech lidiček na vaší, čili mé Zemi.

Již brzy nastane očista této vaší Země, vše jde podle mého plánu. Tato očista bude mít za následek, že se oddělí zrno od plev. Je na vás mé děti, jak se k nastávajícím událostem postavíte. Nechte mě procítit svými těly, vždy do vás vstupuji s láskou mé drahé dítka.

Jste moje drahocenné poklady a moc si vás střežím za to, že zde šíříte Světlo a Lásku, tudíž mé atributy, a uvidíte, co se bude dál dít.

Více meditujte mé děti, i ty Sotíku. Meditace je nádherný stav mysli a duše, prociťujte mne jak do vás vstupuji.
Jsem stále s tebou můj synu, a tudíž se ničeho nemusíš obávat. Chráním si vás, protože je ve vás ukrytá síla, a to mocná síla lásky. Jsem stále s vámi moji drazí.

To ti s láskou sděloval tvůj Otec - Stvořitel.“

Díky Ti drahý Stvořiteli, mnou tolik milovaný, stále Tě nosím ve svém srdci a jsem hrdý na to, že pro Tebe mohu s láskou pracovat a žít. 
                                                                       Děkuji Soty.


S 37.  Mé třetí sdělení od Stvořitele.                (Přijal Petr Sotolář).                      24.5.1998.  
                                                                                                        13:45-13:55 hodin.
                                                                                               Místo: V lese, Olomoucko.

„Petře, mé drahé dítě, jsem to já, tvůj Otec - Stvořitel. 

Je nádherné, že jsi si vyšel ven do přírody obdivovat tu krásu lesa. Vše je tak zelené a čisté. Miluji tě můj synu, jak nejvíce jen mohu. Jsem stále s tebou, vím, chováš mne ve svém srdci a to je dobře. Často ke mě promlouváš a ptáš se mne na radu. Děláš to dobře. Máš mé božské vedení a tak se v klidu oddej.

Vím, jak máš rád bublání potůčku, a proto jsem tě tam zavedl. Je to nádherný pocit, když se zastavíš, zavřeš oči a necháš se unášet melodií bublajícího potoka a přitom necháš mou lásku a mé světlo, aby do tebe vstoupili a celého tě obklopili. Ta sojčí pírka jsem ti chtěl darovat pro štěstí a na památku. Však se o ně můžeš podělit se svými kamarády.

Cítíš tu krásu přírody, která tě obklopuje, Tvé srdce plesá radostí, že zde cítíš mou přítomnost. Je to nádherné, to vzájemné spojení otce a dítka.

Ve zdejších lesích je spousta krásných míst k objevení, chce to jen čas. I ten váš vytoužený palouček naleznete. Miluji vás děti mé a zahrnuji vás svou nebeskou láskou. jste poslové úsvitu - míru a lásky. Svítíte jasným světlem a vaše duše se čistí. Jdete ke mně stále blíž a to jsem rád. Tak je to dáno mou vůlí.

To ti s láskou milý synu předával váš Otec - Stvořitel.

Díky ti z celého srdce můj drahý Otče, s láskou přijímám toto tvé sdělení. Soty.


S 38.  Sdělení 20.                    (Přijal Ivo Benda).               29.5.1998.      6:45-7:09 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Hovořím k tobě já, Stvořitel - Nejvyšší, ano, mám tě moc rád a miluji tě, své dítě, které stále takto pracuje pro tuto planetu Zemi, která v dnešní době toho tolik zkouší. 

Ano, je to velmi potřebná a důležitá práce, kterou vykonáváš, neboť sám již vidíš, jaké množství lidí se již spojuje s Vesmírnými lidmi, a také se mnou, Stvořitelem nejvyšším. Ano, je to vše tak, jak bylo již uvedeno, a jak bylo mnou stanoveno. Máš také z tohoto výsledku velkou radost, ano, jsou to krásné pocity takto to zažít a prožít. Milý Ivo, ty rád takto pracuješ pro lidi, a tak bude tvá práce i práce dalších lidí dále takto zúročena, bude to proces tvoření, který dá tento výsledek, že lidstvo planety Země postoupí na nový vyšší stupeň bytí. Ano, a je to tak v plném proudu, kdy si lidé mají možnost vše takto vyzkoušet a zjistit, že to není tak, jak jim to bylo těmito institucemi dosud sdělováno. Vše je jen do času, a pak nastanou tyto změny, které změní tvář vaší společnosti, které budou mít zásadní vliv na život každého jednotlivce, protože jsou lidé, kteří se domnívají, že se jich to netýká a týkat nebude. Ale všech lidí se to dotkne, jen ten, kdo již nyní takto na sobě pracuje, jen ten projde tuto změnu bez vážných problémů. Ostatní, zajatí hmotou, budou konfrontováni novou realitou, na kterou budou nejprve reagovat zmateně, a potom se stanou těmi, kteří se budou ptát, a proč nám to neřekli ?  Ale oni nehledali, a tak se budou velmi divit, co se to děje s jejich majetkem, který mají niterně vztažený na své já tak, jak by to byla jejich součást. A v tom je ta chyba, pochopit, že člověk je součástí Mne, Stvořitele Nejvyššího, a nikoliv součást materiálu - majetku. To je ten zásadní rozdíl, a proto se tito lidé budou ještě velice divit. Vše se děje podle Mnou přesně stanoveného plánu, všechny kroky jsou naprosto jemně časově sesouladěny a mají svoji funkci v tomto celku, v této Tvorbě, která je Mojí tvorbou, a která spěje k tomu, aby lidé planety Země, mé děti, postoupili výše ke Mně, Stvořiteli Nejvyššímu, a až přijde jejich čas, sami tvořili své vesmíry takového rozsahu, jaký znáš alespoň trošičku z té pozemské astronomie. I tato práce, kterou nyní s láskou konáš, je vlastně utváření tohoto Vesmíru, a má zásadní vliv na poměry a směry vývoje v tomto Vesmíru, který je součástí mého Vesmíru (Stvoření), tvořeného miliardami vesmírů, jako je tento váš Vesmír. Lidé, kteří takto začali pracovat, sami se stávají tvůrci tohoto Vesmíru, ale hlavně tvoří nový vesmír, který nosí v sobě jako zárodek, který dostane takový projev podoby, jaká už teď znáš milý Ivo z té vaší astronomie, jakmile přijde tento čas, který ty nazýváš Velký třesk. Je to ale taková fáze, jako když se dva lidé milují, jen ve stupni vývoje odpovídající Světelné bytosti. Vše tedy vychází z lásky, této jemnovibrační energie, tedy informačního kanálu, která se stále projevuje do svých vznikajících vesmírů, které projevují jednak ty informace, které jsou v nich obsaženy z předchozí tvorby, a jednak si vytváří informace nové, novou lásku, vlastním životem a bytím.

Takto máš milý Ivo předáno ode Mne, Stvořitele Nejvyššího, který tě takto vroucně miluje.


Toto sdělení ti předával Auter, který takto pracuje pro tebe a Stvořitele Nejvyššího.“


Děkuji Ti drahý Stvořiteli Nejvyšší za tato sdělení a projevenou lásku, kterou rád přijímám a opětuji, a rád tato sdělení předávám mezi lidi planety Země.
                                                                                                                    S láskou Ivo.


S 39.  Sdělení.                       (Přijal Marek Víťazka).            21.5.1998.      9:00-9:13 hodin.
                                                                                                         Místo: Olomoucko.

„Přestaňte tápat a hledat v sobě problémy. Jste mé děti, jste Světlo. Nemusíte se o sebe bát, já se o vás postarám. Vysílej lásku jak už to umíš. Nauč to ostatní. Jdi příkladem. Až úplně odhodíš své ego, úplně procítíš mou přítomnost, přítomnost Otce - Stvořitele. Miluj a miluj, jsi milován a budeš milován. Tak, jak se třpytí čistá krůpěj ranní rosy na stéble trávy, tak čistá je moje láska k vám lidem. Ty změny přijdou brzy, proto neztrácejte ani vteřinu a pracujte na objevování svého vyššího já. Uvědomte si milí lidé, co jste vaší planetě všechno způsobili. Přišel čas, kdy už země nesnese další údery. Ona zrcadlí vás samé. Vy jste požáry v pralese, vy jste zemětřesení. Prosím vás, mé děti, otevřete oči. Konec se blíží. Jaký ? To vím jen já. Jen nečekejte, nezbývá vám mnoho času. Začněte hned teď. Jsou tu lidi, co potřebují vaši pomoc. Proto přestaňte hledět jen na své problémy, ty vyřeším já, to vy už víte. Ukažte ostatním, kdo vyřeší všechny starosti a utrpení. Buďte vzorem. Na vašem osobním příkladu lidé najdou poučení. Žijte Světlo, budete žít mne. Toto sdělení patří vaší rodině, ale i všem lidem planety Země.

                                                                                                            Otec - Stvořitel.“


S 40.  Sdělení.                       (Přijal Ivo Benda).             4.6.1998.        11:23-11:35 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Hovořím k tobě já, Stvořitel Nejvyšší, ten, který tě tolik miluje, a který má takovou lásku k tobě a k lidem planety Země.

Ano, jsi celý rozechvělý z těch zpráv, které ti přicházejí od lidí, ano, jak se toto hnutí zemí českých neustále dynamicky rozvíjí, a jak se lidé tak masovým způsobem spojují s Vesmírnými lidmi. Ano, je to skutečnost, lidé poznávají nové lidi ve Vesmíru, mé děti, a jsou celí protknutí láskou k nim a ke všemu, co je nyní obklopuje. Ano, je to tento Vesmír, kde planeta Země nyní hraje klíčovou úlohu v postupu tohoto Vesmíru, čili všech jeho bytostí. Zde na planetě Zemi se soustřeďují zájmy tolika entit, že jejich historie je dána na mnoho miliónů let. Po tuto dobu zde povstávaly a upadaly mnohé civilizace, a měly vždy co dělat se svojí materiální stránkou společnosti, která se jim pak stávala osudnou. Ano, jsou zde nyní inkarnováni ti lidé, kteří v řadě předešlých existencích udělali takové chyby, které jim znemožňovaly v postupu vpřed, směrem k vyššímu stavu bytí, směrem ke mě, Stvořiteli nejvyššímu. Ano, nyní tito lidé mají jedinečnou možnost udělat nápravu svých hříchů, a postoupit do vyššího stavu bytí. 

Ty milý Ivo, mnoha lidem jsi takto pomohl svými činy, a tak máš vůdčí úlohu zde na planetě Zemi, co se týče tohoto procesu přechodu na vyšší stupeň bytí, tedy co bude následovat ještě dále v dalších měsících. Ano, je to tak, a to ti s láskou předal tvůj Stvořitel Nejvyšší.“

Děkuji ti drahý Stvořiteli Nejvyšší, já i nadále budu takto pracovat, aby se lidstvu podařil tento přechod bez katastrofy, a to mírným způsobem, cestou poznání všech, pochopení všech.

                                                                                           S láskou a pokorou v srdci Ivo.


S 41.  Sdělení.                       (Přijal Ivo Benda).           14.6.1998.        10:15-10:30 hodin.
                                                                                                                  Místo: Třinec.

         „Milý Ivo,

Jsem to já, tvůj Stvořitel prvotní, který tě tolik miluje a vše takto tvoří s láskou a nadhledem. Máte všichni mé požehnání a podporu v těchto činnostech, které s úspěchem provádíte, a které jsou tolik důležité. Máte radost z výsledků vaší práce, ano mé děti, tak je to správné, a ty milý Ivo určitě největší, neboť tyto „Rozhovory“ nyní hýbou celou planetou. Ano, včera ti dal Aštar, mé milované dítě, údaje o procentuální změně hrubých vibrací na této planetě Zemi, ano, je to pokles o 35 % v českých zemích a 18 % ve světě, je to výborný výsledek, a to je to pravé, hmatatelné, to nejdůležitější z této vaší činnosti. Budete-li tak pracovat i dále, odvrátíte tuto možnou katastrofu a připravíte nejhladší možný vstup planety Země do Věku Vodnáře - Nového věku. Ano, to je můj záměr, dostat na vyšší úroveň bytí maximum těchto mých dětí na planetě Zemi, a tento počet je odvislý právě od vašich aktivit a reálných výsledků této vaší záslužné práce. Proto máš ty milý Ivo moji plnou podporu a také další lidé na planetě Zemi, kteří se tak mohutně podílíte na rychlém šíření těchto „Rozhovorů“. Pokračujte dále, vytrvejte, a mé děti ve Vesmíru se také dočkají toho, že budou moci veřejně a bez potíží přistávat na planetě Zemi a navštěvovat vás, ty, kteří po tomto kontaktu tolik toužili, a kteří pro toto udělali určitý kus práce. Tak to je a bude, nic se na tom nedá změnit, je to má vůle a mé zákony, kterými tvořím vše, co existuje na všech úrovních bytí. 

To ti milý Ivo s láskou předal Stvořitel nejvyšší, který tě i další mé děti tolik miluje.“

Děkuji ti drahý Stvořiteli prvotní, mnou tak milovaný, mám velikou radost z výsledků naší společné práce.
                         S láskou Ivo.


S 42.  Sdělení.                   (Přijala Naďa Bullová).         16.6.1998.        21:15-21:29 hodin.
                                                                                                                  Místo: Třinec.

„Spojení je navázáno, tady je Auter, který s láskou slouží Stvořiteli našemu milovanému, pro Něj s láskou pracuji a nyní i pro tebe.

Jsem tady já, Stvořitel prvotní, a chci ti vzkázat toto mé drahé dítě. Ničeho se obávat nemusíš, vím o tobě jako i o všech dalších mých dětech. Co tam na Zemi děláte, a jak se činíte, kolik a s jakou láskou mnozí na mě, svého Otce myslíte. Neboť jsem vším, a ve všem všudypřítomný. Vím vše má drahá.

Mám tě moc rád, ty bláhová, nemysli že ne, že bych neměl. Ušla jsi kus cesty, za ten krátký čas v mém pojetí. Neobávej se ničeho, mám z tebe má drahá velkou radost. 

Já s úsměvem na tebe pohlížím, jak někdy klopýtáš a nevíš jak dál a kudy jít. Jsem šťasten, že jsi se obrátila dnes přímo na mě má drahá holčičko. I Aštar, mé drahé a milované dítě tě v srdci svém nosí. Vím já, ví to i on, že děláš tak, jak sama v danou chvíli nejlépe umíš. A to je důležité, ta tvá chuť a to opravdové nadšení a chtění z čisté vůle, a ty to tak děláš.

Já jsem opravdu velice šťasten má drahá, že jsi se tolik velice změnila a nastoupila tuto cestu Světla a Lásky. Uplyne tak krátký čas, a ty jsi ušla takový kus cesty. Neříkám, že tě ještě nečeká kus práce pro lidi české země, ale věř, že nejsi sama, a máte všichni mou i nás všech vesmírných lidí lásky a světla podporu.“


S 43.  Sdělení.                       (Přijal Ivo Benda).           19.6.1998.        15:12-15:19 hodin.
                                                                                         Místo: Vlak Kolín - Pardubice.

         „Milý Ivo,

Hovořím k tobě já, Stvořitel Prvotní, ano, já ti takto žehnám a posiluji proudy lásky v této tvé důležité činnosti. Ano, já vše takto vnímám, že se zde brzy v českých zemích objeví mé děti, Vesmírní lidé, a to ve sdělovacích prostředcích, a tak budou všichni mít možnost se takto s nimi seznámit. Ano, já vidím, jak se stále snažíš, a jak i nadále v lásce a harmonii pracuješ pro duchovní vzestup této planety Země, a tak se stále snaž milý Ivo, bude to ještě zajímavá práce, ale ty to zvládneš, máš pro to všechny předpoklady. To ti sděluji já milé dítě, tvůj Stvořitel Prvotní. Tím se takto stále vše urychluje a spěje účinně k vyšší formě bytí, aby tato krásná planeta byla uchráněna. 

To ti s láskou sdělil Stvořitel Prvotní. 

Toto sdělení ti předával Auter, který takto slouží tobě a Stvořiteli Prvotnímu.“

Děkuji ti drahý milovaný Stvořiteli Prvotní, já rád předám toto sdělení lidem planety Země.
                                                                                                                    S láskou Ivo.


S 44.  Sdělení.                       (Přijal Ivo Benda).           23.6.1998.            6:54-7:00 hodin.
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

Nyní k tobě hovořím já, tvůj Prvotní Stvořitel, který takto tě miluje a raduje se, jak máš úspěch v tvé záslužné práci pro lidi. Jsi také rád, že se to takto vyvíjí, a máš radost, jak lidé přijímají sdělení od mých dětí, Vesmírných lidí a ode mne, Stvořitele prvotního. 

Ano, nyní je to klíčové období pro celou tuto civilizaci na planetě Zemi, a je to také období, které má význam pro další vývoj celého tohoto Vesmíru. Proto je tvá práce tak důležitá, tento její výsledek, a bude-li to takto pokračovat, budou zde brzy takové změny zásadního charakteru, jaké lidstvo dosud nevidělo. Lidé se masově spojují a přejí si, aby byli stále lepší a lepší, a mají touhu dále takto tyto informace zprostředkovat, aby každý člověk na planetě Zemi věděl, že tento Vesmír je zalidněn Vesmírnými lidmi a dalšími vyššími bytostmi, a že člověk na Zemi je důležitou součástí celého tohoto celku. 

To ti s láskou předává Stvořitel prvotní.

Toto sdělení ti předával Auter, který takto slouží tobě a Stvořiteli prvotnímu.“

(Nyní pokračuje sdělení s Aštarem, bod 301 - pozn. zpracovatele.)

Děkuji ti drahý Stvořiteli prvotní, tolik tě miluji a s láskou předávám toto sdělení lidem planety Země.        
                            Ivo.


S 45.  Osobní sdělení.                    (Přijal René K.).       28.6.1998.       12:15-12:20 hodin.
                                                                                                          Místo: Černá voda.

„Dítě moje, šiř lásku v lidech. Máš na to mé požehnání. Toto může katastrofu Země odvrátit, toto může Zemi zachránit. Nechť každý člověk této země české a celé planety ví, kde mě najde – nechť ví všichni lidé, že mě mají hledat v sobě, ve svém srdci – jako lásku, jako vše dobré.

Dítě moje, řekni všem lidem, že jenom láska může katastrofu planety Země odvrátit. Toto poselství je důležité, aby si lidé uvědomili vážnost situace. Neboj se, lidé ti budou věřit. Těmito slovy, které píšeš, které budou lidé číst, vchází Duch svatý ze mě do mysli všech lidí této krásné země české a celé planety.

Dítě moje, nechť lidé vědí, že je miluji jako jejich Otec, jako Stvořitel. Nechť lidé slyší, že jsem láska v srdci, která chrání lidi od negací. Proto lidé vy, kteří mě slyšíte, milujte své bližní jako sami sebe, ani méně, ani více. Prosím vás lidé, odpouštějte stále ve svém srdci. Pak uvidíte – vše bude dobré.

Tak to ti tobě René a všem lidem země české a celé planety Země sdělil sám Stvořitel – tvůj Otec, který tímto sděluje, že všechny své děti miluje.“

René: Asi za 2 hodiny jsem prosil Stvořitele, jestli by mohl k tomu ještě něco dodat, aby tomu lidé ještě více rozuměli a věřili. A takto mi Stvořitel nás všech bytostí odpovídá:

„Ten kdo chce, ten mě slyší.“

„Já, Stvořitel, prosím všechny dobré lidi plné lásky a svobody, aby touto láskou pomohli planetě Zemi. Situace je vážná a kritická. Hrozí akutní nebezpečí zničení této planety. Síly temna chtějí zničit tuto planetu Zemi, díky vám lidé, díky vašemu negativnímu myšlení a chování. Prosím vás lidé, pracujte na svém charakteru. Je třeba lásky od lidí, aby Síly temna nemohly uskutečnit to, co chtějí.

Žehnám světlem a láskou a vším dobrým všem lidem, kteří chtějí pomoci jiným na planetě Zemi.

Váš milující Stvořitel – Otec tohoto Stvoření.“


Z 46.  Prosba o pomoc a přitom varování lidem naší krásné planety.           (Přijal René K.).         
                                                                                                        12:15-12:20 hodin.
                                                                                                                      28.6.1998.
                                                                                                          Místo: Černá voda.

„Ozývám se já, tobě René a všem lidem – vaše Matička – planeta Země. 

Nechci být zničena, chci být živá, chci si též užívat života jako vy lidé. Nechci už ani strádat ani trpět díky vám lidé a vašim negacím. Ty některé katastrofy dělám nerada, ale je to nutné, aby si lidé uvědomili, že jsem živá, a že už více trpět nechci a nesmím – to je vůle Stvořitele našeho.

Prosím vás dobří lidé o pomoc, řekněte lidem, že jsem živá. Prosím, vy lidé, kteří mě ničíte, obraťte se do svého srdce – k lásce. Mám vás všechny ráda, ale už více nemohu trpět. Lidé, mám vás ráda a miluji vás tak, jako vaše mám. Prosím, neubližujte mi už více. Zastavte veškeré nízké (zlé) negace. Tyto katastrofy co se dějí, to nic není, co by přišlo později. A to tak, že smrtí nic nekončí. Mám tě René ráda a miluji tě ze srdce. Prosím, vyřiď tak všem lidem, že toto jsem ze srdce dala všem lidem na vědomí, aby si to ve svém srdci uvědomili. Jsem to já, Matička Země, vaše máma, která vás vede, živí a hladí krásami u srdce, když vás něco bolí.

                                                                                                                Planeta Země.“





Z 47.  Sdělení naší milované planety Země.                  (Přijal René K.).    7:40-7:50 hodin.
                                                                                                                      29.6.1998.
                                                                                                          Místo: Černá voda.

„Ahoj René, zdravím tě já, tvoje máma, planeta Země.Prosím, vyřiď ještě lidem, že nechci být více ničena, chci být šťastna jako vy lidi, chci se zachvívat ve vibracích štěstí. Chci být jako malé dítě před usnutím, když mu máma dává polibek, aby vědělo, že ho má ráda. Chci být šťastná, vyzařovat lásku vám a celému Vesmíru. Ale nemohu. Vy lidé, mnoho už jsem s vámi zkusila.Ale vždy jsem byla vaše trpělivá máma. Jsem ještě velmi mladá, jsem vaše a mám své děti ráda.

To, co může přijít, by bylo strašné. Proto lidi, otevřete svá srdce, aby láska k vám proudila od našeho Stvořitele, aby se zvýšila vibrace, která je nutná k přeměně, aby se zvýšila vibrace, která je své nutná k přeměně, aby tato strašná katastrofa nebyla.

Prosím, varujte své známé, své přátele, že by to jen hrstka vás přežila. Nechci, aby to bylo tak strašné, aby tato katastrofa proběhla. Proto vás lidé, já Matička Země, naposledy žádám, otevřete svá srdce lásce, milujte své bližní jako sami sebe. Toto je jediná možná cesta, toto je jediná záchrana.

Toto ti René dala tvá drahá Matička Země, Po tobě to dávám všem lidem, aby věděli, že je miluji, že je mám ráda tak, jako Stvořitel miluje všechny své děti. Prosím, vyřiď všem, že jsem ti tu zprávu dala, aby tím pro vás, nejen sebe jako planetu Zemi, zachránila.

Tak to ti dala planeta Země, která je šťastná, že lidé mohou se mnou takto komunikovat.“


Z 48.  Sdělení naší milované planety Země.            (Přijal René K.).      11:50-11:55 hodin.
                                                                                                                      29.6.1998.
                                                                                                          Místo: Černá voda.

„Prosím tě Reňo, vzkaž to všem lidem.

Jsem živou bytostí a ne žádnou mrtvou horninou, jak si většina lidí myslí. Vzkazuji to tobě, tobě lidé věří, že se snažíš lidem pomoci. Nevšímej si těch pomluv lidí ve vaší vesnici. Oni vidí jen sebe a ty druhé lidi ponižují. Varuj je, že se těmto lidem vše několikrát vrátí. Vím, že ve tvé blízkosti je mnoho lidí, kteří se snaží druhým i sobě pomoci. Vyřiď jim, že je mám ráda, že žehnám jim svou náklonnost, svým srdcem lásky. Miluji tě za to, že se mi snažíš pomoci. Dej to prosím lidem, vše se k dobru vrátí.

Tvá Matička Země, která se touto prosbou na tebe obrací.“


S 49.  Sdělení.                       (Přijal René K.).          1.7.1998.              13:20-13:25 hodin.
                                                                                                          Místo: Černá voda.

„Synu můj, mluví k tobě Stvořitel. Stvořitel tohoto Vesmíru. 

Řekni všem, že vás za to co děláte, miluji (skupinka lidí, snažící se pomoci jiným). Řekni všem, že chci, aby na Zemi zavládl MÍR a LÁSKA. Řekni všem, že stojím za každou bytostí na Zemi i ve Vesmíru, která přiloží ruku k dílu na záchranu planety Země. Synu můj, vyřiď prosím toto: Jsem to já, Stvořitel, který stvořil tento Vesmír. Jsem láska ve vašem srdci. Jsem to, čemu vy říkáte HARMONIE. Cítíte-li toto ve svém NITRU, jdete tak, jak máte jít, a tak je to správné. Situace na Vaší planetě Zemi je napjatá a vážná. Dá se říci, že je kritická. Řekni všem, že pomohu každému, kdo ve svém srdci LÁSKOU o tuto pomoc požádá. To je má jedinečná podmínka. Děti moje. Ani nevíte, jak vás miluji. Jak trpím, když vidím, co se s vaší Matičkou Zemí děje. PROSÍM VÁS LIDÉ, JÁ – STVOŘITEL, ZASTAVTE VEŠKERÉ NÁSILÍ, ZASTAVTE DESTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ. Jen tak se mohou Síly temna od vás a planety Země dostat pryč.

Synu můj, vyřiď všem, že zahrnu LÁSKOU svou, svou ochrannou náručí, kdo o to upřímně požádá ve svém SRDCI. Chci ti říci, dělej vše tak, jak to cítíš. Jak to cítíš ve svém SRDCI. Nechť tebe ani jiné nic nezajímá.

Dítě moje, dej to všem na vědomí, které znáš, kterým chceš pomoci. Dej všem vědět, že situace s vaší planetou Zemí je vážná. Ale ať si nikdo nemyslí, že nechám zahynout ty, kteří se snaží z LÁSKY ZEMI pomoci. Dítě moje, dej to prosím všem, aby věděli, že je žádám JÁ – STVOŘITEL tohoto VESMÍRU, aby otevřeli srdce této lásce. Jen toto je nutné a potřebné k záchraně vaší milované a vámi tak těžce zkoušené planety ZEMĚ.

Tvůj drahý, v srdci milovaný Stvořitel.“


S 50.  Varování Stvořitele našeho.           (Přijal René K.).   3.7.1998.     16:00-16:40 hodin.
                                                                                                          Místo: Černá voda.

„Ano synu, mluví k tobě tvůj Stvořitel.

Vyzývám tebe synu můj, vyzývám celou vaši skupinu, vyzývám všechny lidi dobré vůle a čistého srdce. S vaší planetou Zemí je to vážné. Chci vám pomoci. Ale nemohu tam, kde vidím srdce ztvrdlé. Kde nevidím úrodné pole pro mou lásku, které by mohlo vzkvétat a dozrávat v překrásné sklizně.

Lidé, vyzývám vás – Já – Stvořitel. OTEVŘETE SVÁ SRDCE. S Vaší Zemí je to neustále vážné. Země vás lidé potřebuje, potřebuje pomoci, potřebuje lásky z vašeho srdce. Neničte ji svými chtíči, svými sprostými slovy, svou neomaleností, svými špatnostmi. Vždyť i ten vepř je čistější než vy lidé, než vaše zašedlé SRDCE. Varuji vás lidé. Mám vás rád a miluji vás. Ale má trpělivost s vámi už přetekla veškeré meze. Nechci, aby mé děti, aby planeta Země byla zničena. Chci, aby mé dítě vzkvétalo a bylo veselé.

Lidé, varuji vás ! 

Zanechte své veškeré negace.   Nebo poznáte vůli svého Otce – svého Stvořitele !!!

Stvořitele, který rozhoduje, co bude dál s vámi a s vaší planetou. To jen díky vám, lidé, kteří neustále myslí na sebe a druhé vykořisťují, ovládají a nutí do všech špatností. 

VARUJI VÁS LIDÉ !!!

Vás, kteří si myslíte, že na vás nevidím. Jsem všude, jsem to já, který vše vidí, vidí i tam, kam ani vy nevidíte. Jsem to já, z koho pocházíte a ke komu se opět navracíte. Lidé, záleží to jen na vás, jako cestu ke mně si zvolíte. Proto vás žádám – otevřete svá srdce, otevřete ho lásce a veškeré dobrotě. Lidé, vy ani nevíte, co se děje s vaší planetou, s vaší Matičkou.

Vy lidé, ani ve své zaslepenosti nevidíte, co se děje s vámi. Že jste bez lásky. Že máte SRDCE ZAVŘENÉ. Prosím vás lidé naposledy, PROBUĎTE SE ! Otevřete své srdce lásce a pokoře. Otevřete ho tak, aby se stalo úrodným polem. Času na to máte málo a ani to nevíte. Mám vás rád, jako váš Otec, jako váš Stvořitel. Nechte a dovolte mi, abych byl s vámi, abych byl v každém srdci, v každé bytosti na Zemi. Ano, jsem to Já, jsem to Já – Stvořitel, který vás vede od nepaměti, který vás chrání svou náručí, který vám odpouští, který vám chce i teď pomoci i přesto, co děláte. Ano, jsem to já, LÁSKA ve vašich srdcích.

Lidé, miluji vás. Nechci, aby jste trpěli, aby jste byli díky své lehkovážnosti a pohodlnosti zničeni. Mám vás rád. Nemohu vám to důrazněji říci díky vašemu uzavřenému srdci. Ti, co mě už v sobě objevili ví, že jsem vaší nutností, vaší energií, vaší spásou a vším tím, čím chcete být hezcí. Ano, miluji vás lidé a mám o vás starosti. Vím, že pro mnohé tato slova nic neříkají a vysmívají se mi do očí a všem těm, kteří mi věří a ve svém srdci mě přijali. Ale varuji vás. Vy lidé bez LÁSKY. SMRTÍ nic nekončí. Budete pak tím, čím jste se mi vysmívali, tím, čím jste mě ponižovali. Proto naposledy vás ve svém srdci žádám, vás lidé, já STVOŘITEL – váš OTEC. Otevřete svá srdce LÁSCE, aby jste poznali, jak vás miluje váš Otec –Stvořitel – váš SPASITEL.

Lidé, kteří mi ze srdce věříte, vy, kteří mě ze srdce šíříte. NEBOJTE SE, VÁS JÁ NEDÁM. A vy to víte. Milujte své bližní, jako sebe. Je to důležité. Děkuji ti René, děkuji ti za vše, co pro mě ze srdce děláš. Děkuji ti dítě. Miluji tě jako tvůj OTEC. Miluji tě pro to, co děláš. Prosím, vím že to dáš, ale dej to všem. Je to pro lidi velice důležité. 

Měj neustále otevřené srdce, abys mě slyšel, když tě tvůj Otec – Stvořitel volá.“


„Teď se ti ozývám můj synu drahý já, tvá Matička ZEMĚ. Ano, je to tak. Stvořitel mě nedá, je to můj věrný Otec, který má své dítě rád. Je to můj Otec, tak jako váš, lidé. Chce pro své děti jen dobré, nechce aby trpěly, aby se měly špatně. Ale je též nutná SPRAVEDLNOST. Aby si to dítě, které myslí jen na sebe a ubližuje jak chce, které má uzavřené srdce a ignoruje svého Otce nejvyššího, musí poznat sám na sobě, v dalších životech, že se to nedělá, že toto zlo není náš Otec. Že jeho to bolí u srdce, když někdo ubližuje.

Proto vás Já Matička, vaše planeta Země prosím. Zanechte násilí a veškerých krutostí a špatností. Nebo se vám špatně povede a to já nechci. Vaše máma chce mít jen šťastné děti, děti plné radosti, SVĚTLA  LÁSKY. Děti, které jsou zářící bytosti. Miluji vás lidé a nechci, aby vám bylo ublíženo. Ale nepůjde to jinak – DĚJ SE VŮLE STVOŘITELE, a to si přeji ze srdce. Situace je s vámi lidé vážná a proto vyzývám vás lidé – OTEVŘETE SRDCE.

Děkuji ti, René, že se snažíš šířit tyto informace, aby se co nejvíc lidí zachránilo, aby Nový věk co nejvíce lidé LÁSKOU A ŠTĚSTÍM oslavilo. Abych já, Matička, svými slzami štěstí, své bolavé srdce osvěžila. Děkuji ti René, miluji tě ze srdce, chci, abys to věděl, aby to věděli lidé na celé planetě, že takto miluji každého, kdo se snaží své MÁMĚ pomoci.“


S 51.  Sdělení.                      (Přijal René K.).               4.7.1998.          13:40-14:00 hodin.
                                                                                                          Místo: Černá voda.

„Synu můj, tady mluví tvůj Otec. 

Vím, že spěcháš a máš moc práce. To nevadí, práce neuteče, a ty ji uděláš později. Je to tak. Lidé musí umět rozpoznat vážnost situace. A to je umění srdce. Aby to pomohlo i druhým. Aby si člověk nehrál a nemyslel si něco, co tak není. Každý nechť ví, že máš moji vůli, vůli Stvořitele. A od toho máš tyto mé informace. A ty se je snažíš plnit. Tak ať nikdo nezasahuje do mé vůle boží, vůle tvého Otce. Ty víš, co máš dělat, ty máš potřebné instrukce. Ty jsi byl mnou vybrán. Proto prosím vás lidi, ve vaší skupince, řiďte se jeho pokyny. René má potřebné instrukce pro vás i ostatní. Nesrážejte mu jeho energii, kterou potřebuje pro svou práci. Potřebujete se navzájem. Byl mnou ustanoven pro tuto práci, pro práci otevřeného srdce. Proto lidé otevřete ho též, ať můžete být též nápomocní – ale srdcem, a ne jen svou myslí a jazykem. Tak toto jsem chtěl tobě René a i tvým věrným vaší skupince dát na vědomí.“

Já, váš Otec – Stvořitel.“


S 52.  Sdělení.                         (Přijal René K.).            5.7.1998.          13:32-13:52 hodin.
                                                                                                          Místo: Černá voda.

„Nechci lidé, aby jste se báli. To vše dostal můj syn, aby to dal lidem v té době, protože to bylo vážné a hrozilo akutní zničení planety Země (jedná se o všechny telepatické zprávy Vesmírných lidí, Ortona, planety Země a Stvořitele až po sobotu 4.7.1998). 

Ale jsou i nadále důležité a aktuální v jakékoliv lepší situaci. A je nutné, aby jste to lidé pochopili. V  tuto chvíli je to lepší, i když hrozí stále nebezpečí. Proto lidé, tyto prosby zde napsané mým synem, jsou i nadále aktuální a přeji si já, váš Otec, váš Stvořitel, aby jste byli lidé této země, této planety, s tímto seznámeni. Aby jste toto vše brali vážně a uvědomovali si vážnost situace, která je i nadále. René plní vůli boží, a tak to je správné, máte-li otevřené srdce. Proto lidé, váš Otec, váš Stvořitel, Stvořitel tohoto Vesmíru si přeje: 

NEMĚJTE STRACH, NEBOJTE SE – neživte tyto bytosti Temnot, bytosti ztvrdlého srdce.

Žijte skrze lásku, skrze radostné srdce, skrze pokoru. Prosím vás, já Otec, váš Stvořitel, vyzařujte jen toto ze svého srdce. Jen tak vyzařujete sebe, jen tak vyzařujete mne. Uvědomte si mne jako Světlo, jako Lásku, jako vše dobré. Toto jsem já, váš Otec, který se ničeho nebojí, já, který se snaží skrze otevřené srdce vaše, druhým pomoci, já, který láskou pomáhá svým dětem. 

Nechci, aby jste trpěli strachem a úzkostí. Ale chci, aby jste byli lidé šťastní, aby jste se radovali vy, mé děti. 

Ale berte tyto výzvy napsané mým synem napsány, vážně, že to je tak, a že to je s vámi lidé i s vaší planetou vážné.

Vyzývám vás lidé, já, váš Stvořitel, váš Otec. Šiřte prve lásku v sobě, odpusťte si a milujte se tak, jako milujete mne, svého Otce. Pak teprve začnete šířit lásku jinde. Pak teprve dokážete odpustit i kolem sebe – svým blízkým, přátelům i cizím lidem. Odpusťte i svým nepřátelům. Odpusťte všem i vaší planetě, vaší Mámě. Šiřte Světlo, lásku, radost všude tam, kam jdete. Všude tam, kam se svým zrakem podíváte, všude tam, na co sáhnete. Všude si uvědomujete mne, jako svého Otce, jako čisté Světlo, jako čistou energii, jako čisté srdce, jako vše dobré, že všude jsem to já, váš Otec, a vy a každá bytost jste ve mně.

Proto děti moje, šiřte radost místo strachu, šiřte milost místo vzteku, šiřte SVĚTLO a LÁSKU, místo zkamenělého, zlého srdce v Temnotách.

Toto lidé, mé děti, jsem dal z lásky vám, váš Otec, váš Stvořitel, vaše OTEVŘENÉ SRDCE.“
Zde milý čtenáři máte klíč k celému tajemství tvoření, MYŠLENKA - LÁSKA tvoří jemnovibrační energii usměrněnou do konkrétní životní situace, do každodenního jednání a konání. V této jemnovibrační energii nevydrží žádný ještírek a další entity Sil temna, jsou vypuzeni, a to je naše strategie, naše taktika v tomto boji Sil Světla a Sil temna, který právě nyní vrcholí !!! Ale Světlo vždy vítězí, neboť Světlo je náš milovaný Stvořitel.

Ten, kdo viděl film USA „Den nezávislosti“ od ještírka Spielberga, zjistil, že ne náhodou v tomto filmu přiletěli 2.7. negativní mimozemšťané v obrovských mateřských lodích napadnout a obsadit planetu Zemi. Je to rafinovaný program, který ještírci zavedli do těl stamiliónů lidí na celé planetě Zemi, aby jednak vyvolávali strach průběžně od sebe, ale jednak, aby v případě skutečné katastrofy odradili lidi od nástupu do záchranných evakuačních lodí !!!

Síly temna vyhrotili konflikt na planetě Zemi právě k 2.7.1998, kdy skutečně vyvrcholila krize, kdy evakuační flotily Sil světla již prováděly jedny z posledních operací evakuačního plánu na pokyn STVOŘITELE našeho, a díky úspěšné práci Sil světla (včetně kontaktérů českých zemí), byla tato evakuační akce v poslední chvíli zastavena. 

Nebezpečí však dále trvá, je třeba dále pracovat, a neváhat, nečekat, co udělá ten druhý !!!

Milí lidé, šiřte tyto „Rozhovory“ po planetě Zemi, neboť to je nyní nejúčinnější zbraň proti Silám temna.

„Rozhovory“ umožňují lidem odhalit PRAVDU, lidé se poprvé spojují s Vesmírnými lidmi, tím si účinně a efektivně zvyšují duchovní úroveň, tím se jim aktivizují a zprovozňují další čakry a šroubovice v DNA buněk jejich těl, tím se zvyšují jejich schopnosti jejich těl (telepatie, léčitelství atd.) v souladu s Kosmickými zákony, a tím se vyvlékají z vlivu Sil temna, neboť právě Síly temna před 300 000 lety ponížili člověku na Zemi počet šroubovic DNA ze 12 na 2, aby z nich udělali ovladatelné otroky, loutky, produkující strach = hrubé vibrace, tedy potravu Sil temna.

Kniha „Rozhovory“ je jediný účinný nástroj zde na planetě Zemi, která tímto zprovozňuje ŽIVOU KNIHOVNU PLANETY ZEMĚ (viz kniha Poslové úsvitu a sdělení v „Rozhovorech“). Neboť pomocí této knihy probíhá celý tento proces, uvedený výše.

V českých zemích je spousta „duchovní literatury“ a „UFO literatury“, ale žádná z těchto knih nemá tuto klíčovou funkci jako kniha „Rozhovory“, a to v této důležité chirurgické operaci Stvořitele našeho s touto planetou Zemí při přechodu do Nového věku, do vyšší dimenze.

MEDITUJTE CO NEJVÍCE, ŠIŘTE LÁSKU A SVĚTLO.

Toto vám sděluje s láskou IVO BENDA, zpracovatel, garant, a šiřitel těchto „Rozhovorů“.


S 53.  Sdělení.                           (Přijal René K.).            5.7.1998.        16:20-13:30 hodin.
                                                                                                          Místo: Černá voda.

„Slyšte lidé můj hlas – hlas vašeho Otce – vašeho Stvořitele. Nechť ve vašem srdci vidím jen RADOST, LÁSKU a VŠE DOBRÉ. Ať Síly temna nevyužívají této mírnější a příznivější situace. Nechť se nepřiživí na vaší úzkosti, strachu a z toho vše plynoucí !!!

Dávám to René skrze tebe, šiř to dál mé dítě. Nechť lidé si toto v sobě uvědomí, uvědomí vážnost situace. Dej to všem, dej to tak, nechť to všichni vědí, nechť to vědí všichni lidé této země a celé planety.

Dítě moje, toto je vůle tvého Otce, tvého Stvořitele, Stvořitele této Země.“


S 54.  Sdělení.                           (Přijal René K.).            7.7.1998.        00:30-00:45 hodin.                                                                                                 
                                                                                                          Místo: Černá voda.

„Synu můj, tady mluví Stvořitel, tvůj Otec.

Máš toto mé požehnání ke všem meditacím, činnostem z čistého srdce, kde se mohu projevovat já, tvůj Otec. Chci, abys to můj synu věděl, že takto podpořím v těchto věcech, kde se jedná o dosahování stavu čistého srdce.

Chci ti pomoci v tvé činnosti, a proto ti pošlu bytosti světla a lásky, skrze které bude působit proud mé lásky a milosti. Proto se neboj synu můj žádné této činnosti, máš slovo mé, že kdykoliv se ti pomoci ode mne dostane, když od srdce mě o to poprosíš. Vím, máš to těžké s těmi lidmi tam dole. Ale ty to vše zvládneš, ty to dokážeš. Tvůj Otec ti v tom pomůže. Otec vás všech. Dítě moje, miluji tě za vše, co pro mne i lidi děláš. Patřičně tě odměním, až přijde tvůj čas, čas na splnění vůle, vůle tvého Otce. 

Tyto meditace jsou důležité  pro celou planetu Zemi. Na těch meditacích bude vždy proudit má milost, milost Otce, milost odpuštění. Proto tě prosím, otevři své srdce lásce, abych já skrze tebe proudit do jiných srdcí, jako láska a vše dobré. A netrap se už tím, že tví věrní ti nevyšli vstříc a pošlapali tvé snažení, ale i oni poznají, že jsem to já, který skrze tebe mluví, který mluví skrze jakékoliv otevřené srdce.

Děkuji ti za odvedenou práci pro mne, svého Otce – tvého Stvořitele. Miluji tě a nechci, abys trpěl, abys byl smutný z těch, které jsem ustanovil, aby ti v tvé práci pomáhali.

Neboj se, vše bude dobré. To ti slibuje tvůj Otec, Otec svých dětí.“


S 55.  Sdělení.                       (Přijal Ivo Benda).           16.7.1998.        10:27-10:37 hodin.                                                                                                 
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

          „Milý Ivo,

Úvodem tě zdravím já, Stvořitel, ano, miluji tě mé dítě, ano, hodně věcí se děje a bude dít. Přestál jsi úspěšně další období zkoušek, to ti k tomu blahopřeji a žehnám ti hodně dalšího elánu do této práce pro mne, Stvořitele tohoto Vesmíru. 

Ano, ptáš se na toho T. z Prostějova, ano, on začal komunikovat i žena, ano, je třeba s láskou opatrně pokračovat a nic neuspěchat, je to všechno proces, kdy se v jeho těle obnovují tyto schopnosti telepatie, které byly dříve zapomenuty a nevyužity. Ano, je to krásný okamžik, tato první spojení, ano, je třeba takto k tomu přistupovat, nenechat se unést, a dále se takto snažit pracovat pro Stvořitele našeho. To ti s láskou sděluji já, Stvořitel – Otec tohoto Vesmíru. 

Ano, řada lidí má nyní potíže se sebou, to tak bude i nadále, závisí to na tom, jak žili v minulosti, a úměrně jak razantně se nyní snaží očistit od negací minulého života či životů. Ano milý Ivo, dále takto pracuj, tyto média jsou rozprouděny, můžeš tam dávat sdělení, ostatní nechej na mě. Lidé se stále více dozvídají o Pravdě, a tak se vše velmi nyní urychluje, a to je můj záměr. Buď si tedy jist svou prací pro Mne, a pokud ti někdo bude dávat informace, že máš přestat pracovat, nedbej těchto „rad“, neboť on je opravdu pod vlivem Sil temna, a tak to je a bude. 

To ti s láskou sdělil milující Otec – Stvořitel, a takto se nyní loučím.“


S 56.  Sdělení.                       (Přijal Ivo Benda).           20.7.1998.        13:16-13:32 hodin.                                                                                                 
                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

„Ano, hovořím k tobě já, tvůj Otec – Stvořitel.

Ano, ptáš se na tu skupinu v Napajedlích, ano, tito jsou pod vedením toho P. v kontaktu se Silami temna, a to tak, že si chtějí zde vybudovat předpolí pro nastávající události, změny, aby mohli i nadále pracovat pro sebe. Ano, jak jsi správně řekl milý Ivo, oni zapomněli na Mne, Otce-Stvořitele tohoto Vesmíru, oni proto žijí ve Tmě, a záleží na tom, zda jim tato pomoc nabídnutá pomůže či nikoliv. Jsou to mé děti, ano, jak jsi již říkal, mají zatvrzelá srdce, ano, všechny jsem stvořil k lásce a harmonii, a tak oni nyní dělají to, co umí.

Ptáš se milý Ivo na ty 2 pány, P. a O., kteří zde v českých zemích rozvíjí východní umění a léčby. Ano, jak jste již řekli, tyto léčby jsou jen napodobenina, náhražkou léčby mojí, totiž léčby ducha, a to já takto dovedu, to mi věř milý Ivo, neboť vše v tomto Vesmíru je Mnou takto tvořeno neustále, a to k tomu patří. Proto tito lidé se snaží, ale nikdy nedosáhnou těch znalostí a schopností jako mám Já sám, Stvořitel Vesmíru, pouze v budoucnu, až budou tvořit své vlastní Vesmíry, tak to bude jiná. Nechť srdce je vede, tam k nim promlouvám, a ať se s láskou  obrací ke svému nitru. 

To ti k tomuto řekl Otec-Stvořitel.“

Děkuji Ti drahý Otče, pomohl jsi mi a dalším lidem opět prohlédnout dále v tomto světě na planetě Zemi. 
                          S láskou Ivo.


MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE SIL SVĚTLA 
                                                                                                                     21.10.1997
                                                                                          Zpracoval : Ing. IVO  B E N D A

1. 	PLANETA  ACHELE,  ACHELANÉ

Souhvězdí Eridanus.
2. planeta hvězdy Epsilon Eridani, 11 LY

Planeta je větší než Země, má pouštní charakter, něco mezi Austrálií a Arábií, bez povrchové vody, olejová jezera vyloučená ze skály (vůně - trochu eukalyptus), čirý nízkovizkózní olej. Tlak vzduchu je větší než na Zemi. Achele má bohaté přírodní zdroje, neboť obsahuje mnoho těžkých prvků (díky dávné explozi jedné blízké supernovy). Proto si planetu předkové Achelanů vybrali k osídlení.

2 miliardy Achelanů, vzhledem k nerozeznání od nás, dožívají se 840 let. Nemají rodinné svazky. Mají částečně společné předky s námi. Na Zemi žilo v r.55-85  5 Achelanů, dnes tisíce.

Pochází původně ze zničené planety Phaeton, kdy se přestěhovali na Zemi, tam založili civilizaci Atlantidy, sde se mísili s pozemskými rasami a vznikly rasy: Rmoahalů, Tlavatliů, Toltéků,Turanů, Árijů, Akkadů a Mongolů. Po zániku Atlantidy založila část Atlanťanů civilizaci na planetě Achele. Naši planetu nazývají Tellur.

Nemají peníze, jsou tam jen 2 města, jedno z nich, hlavní středisko s velkým kosmodromem, se jmenuje Urche. Všechna průmyslová zařízení jsou z ekologických důvodů umístěná pod zemí. Výrobu všeho - od nápojových kelímků až po kosmická plavidla provádí vyspělá robotizovaná technika. Kontrolu provádí pomocí všestranně vyspělé umělé inteligence za pomocí výkonných kybernetických kontrolních jednotek.

Forma vlády: Volená rada dvou set, která přijímá nejdůležitější rozhodnutí. Každý člen Rady obojího pohlaví je volen na základě svých morálních kvalit, intelektuálních schopností a výkonnosti. Achelané volí své zástupce ve dvou kolech - v tajném a veřejném.

Věnují se hudbě, divadlu, jejíž počátek leží v daleké minulosti. Provozují také sport: Šplh, běh, plavání jsou součástí tělesné výchovy. Zvláště oblíbenou soutěží pro 2 účastníky je závod na vznášejícím disku řízeném silou myšlení.

Vzdělání, školství: Všechny vědní obory jsou uložené v uměle vytvořených krystalech. Tyto informace se přenášejí přímo do jednotlivých vrstev vědomí ve velkém mozku. Začíná se s tím po skončení fáze dětství. Jinak je jejich vzdělávání založené na starořeckém principu mistra a žáka.

Cestují tvarováním hmoty-časoprostoru do trychtýře ve směru letu, tedy manipulují strukturu časoprostoru.

Kniha: „Mimo prostor a čas“ Johannes von Buttlar (nakl. Ikar)
Informace - Achelan : RABI von VANA




2. PLANETA  AENSTRIA = INXTRIA , AENSTRIŇANÉ

Souhvězdí Andromeda.
Galaxie Andromeda 2,3 mil. LY.

Planeta je mnohem větší a ma víc kontinentů než Země.
Hodinky tam jdou opačným směrem. Civilizace obývá jinou dimenzi než je naše. Je zde kupolovité město AMURIS. Aenstriňané jsou většinou světlovlasí a mají modré oči. Mají mateřskou loď kulovitého tvaru o průměru 700 km a na ní nástavby. Sídlí v ní 5 miliónů mimozemšťanů, z toho 3/4 z Aenstrie, 1/4 z planet Mentaka a Aurigea ze souhvězdí Orion. Výška dráhy byla 30 000 km nad Zemí.

Základny na Zemi: Na pólech, severní Tibet, Aljaška, Jižní Afrika, Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán. Základny na oběžné dráze Země a ve Sluneční soustavě a za 12. planetou. Stanice zaznamenávají situaci na Zemi a jsou připraveny podniknout potřebné kroky pro evakuaci obyvatel v případě světové katastrofy.

Jména:
LYA = ELYENSE : Náš svět je privilegovaným místem, shodly se na tom téměř všechny civilizace, které se námi zabývaly. Lya má 900 let.
MEYAE , velitelka vesmírné (mezigalaktické) lodi.
NUA
ULO


3. PLANETA  AJACIT

Souhvězdí Býka, hvězdokupa Hyády, sluneční soustavu nazývají AJACITA, která má v oběhu 4 planety.
Sdělení   planety   přišlo   od  SOL-TECA    21.10.1997,   viz  „Rozhovory“ č.122  a  upřesnění 
z 24.10.1977  č.127.
Jinak viz v knize Hesemanna UFO kontakty.


4. PLANETA  ANOLA

Podepsali mezigalaktickou dohodu.
Ne každá civilizace má přístup na planetu Zemi. Této je to dovoleno.
Kontaktér: M. D. , Senica.


5. PLANETA  APU

Souhvězdí Centaurus.
Hvězda: Alfa Centauri = RIGIL CENTAURUS  A.
4,34 LY
Spektrální třída G2V  (=SLUNCE) , svítivost 1,5 SLUNCE.
Jméno:
ANTAR SHERART, výška 250 cm, velitel flotil UFO mise RAMA.



6. PLANETA  ARGONA

Jméno:
ARGUS


7. PLANETA  ASHAND

Nová skupina mimozemšťanů pracujících pro Zemi.
Nordická rasa pochází z této civilizace.


8. PLANETA  AURIGEA

Souhvězdí Orion.
Mají své lidi na mateřské lodi z AENSTRIE o průměru 700 km 30 000 km nad Zemí.


9. PLANETA ČÍSLO DEVĚT

Souhvězdí Orion.
Jméno:
SIN NAR
V Tallinu v Estonsku je jejich předmět, 1 z tisíce na Zemi, kterými testují atmosféru Země. Registrují biologickou, ekologickou a psychologickou situaci na Zemi a výsledky předávají na domovskou planetu. Jsou to svého druhu databanky.


10. PLANETA  DHOH

Souhvězdí Cepheus.
Hvězda: Krueger 60A-1 ve dvojhvězdném systému se složkou Krueger 60B ,13,09 LY.
Spektrální třída M4V, svítivost 0,0017 Slunce.
Výška: 20 cm - trpasličí rasa.
Pozorují naši část vesmíru 2 milióny let a tehdy poprvé sem přiletěli. Znají historii a zvyky pozemšťanů velmi dobře a také naše jazyky. Kdysi byli ještě ještě menší než 20 cm a jsou větší poté, co ovládli gravitaci. Na planetě Dhoh je velká přitažlivost.

Řekli, že "ve Vesmíru je rozumu mnoho, ale bytostí značně méně".


11. PLANETA  DURAN , DURAŇANÉ

Cizí galaxie 1,7x větší než naše Galaxie.
Soustava "NOL".
310 miliónů LY.
Duraňané - velmi vyvinutá a mimořádně pokojná lidská rasa, která vnesla do techniky.
Plejáďanů několik novinek .




12. PLANETA  EISA

Souhvězdí Orion, hvězda Betelgueze.
Lidsky vyhlížející mimozemšťané s blond vlasy až na ramena.
20.2.1954 přistáli s pěti loďmi na americké základně Muroc (nyní Edwards) a nabídli prezidentu Eisenhoverovi změnu hospodářského a politického systému a pomoc v duchovním vývoji lidstva. Prezident USA ze strachu tuto nabídku odmítl - historická chyba. Byl to 1. oficiální (ale neveřejný) kontakt pozemské vlády s mimozemšťany. Jejich životní podmínky odpovídají pozemským. 3 lodi byly tvaru talíře, 2 tvaru doutníku. Předvedli svoji techniku a schopnost zneviditelnit sebe a lodě.


13. PLANETA  ERRA , ERRAŇANÉ (PLEJÁĎANÉ)

Souhvězdí Taurus, Býk, hvězdokupa Plejády, M 45.
430 LY.
Systém TAYGETA, kde krouží 10 planet, z toho 4 obydlené.
Jiná dimenze.
Planeta ERRA je stejně velká jako naše Země a má podobnou vzdálenost od slunce. Žije na ní přes 500 miliónů errraňanů. Gravitace je o něco menší než na Zemi. Atmosféra obsahuje o 12 % více kyslíku než naše. Průměr rovníku 12749 km, sklon rotační osy 22,99 stupně, střední vzdálenost od Centrálního slunce kolem 150 miliónů km, doba oběhu 365,25 dní, hustota planety 5,5 g/cm2. Erraňané jsou s námi geneticky spřízněni, máme s nimi částečně společné předky, ale jejich duchovní vývoj je asi o 30 miliónů let dále než u naší civilizace. 50 000 let neměli války. Dožívají se 1000 let. Mají výsadní právo od Rady provádět nejobtížnější operace na Zemi v rámci záchrany lidstva. Mají spřízněné rasy ve hvězdokupě HYÁDY a u hvězdy VEGA v souhvězdí Lyry. Odsud původní lid PLEIONE provedl exodus do vesmíru po mnoha válkách.
Naší Sluneční soustavu nazývají "SOL".

Základny na Zemi: 3
V Americe, Asii, Evropě - horský masív ve švýcarských Alpách, kde je 300 let, bylo na ní 50-300 osob, nyní je 7.
Mají mateřské lodě o průměru 17 km.

Mají 2 letopočty:
1. začal rokem konečného míru na plejádských světech r. 47734 před naším letopočtem 2. začal r. 26 našeho letopočtu, kdy vedení plejádských národů a jejich spojenců v rámci tzv. Kosmické konfederace přešlo do rukou "VYSOKÉ RADY", což je ústřední vláda Plejáďanů a jejich spojenců v rámci Kosmické konfederace. Tehdy se duchovně sjednotili.
Jména: (kontakty Meier, Drsková, Benda a další lidé)
SFAATH - děda SEMJASE
GUETZAL- mírně kudrnaté blond vlasy 
SEMJASE – dcera PTAAHA
PTAAH - velitel Vesmírné flotily z Plejád, hnědé vlasy 
PLEJA - dlouhé černé vlasy, dcera PTAAHA
JSODOS
ELEKTRA
HJLAARA
SOLAR


Jazyk: SARAT - na planetě ERRA
         KOSAN - kosmický jazyk, šíří se i mimo naši Galaxii

Používají běžně TELEPATII, což je obrazová řeč o 50 400 000 znacích. Rychlost přenosu je mnohem vyšší než rychlost světla (300 000 km/s). Jediná oblast, se kterou nelze takto komunikovat je antisvět (antivesmír).
Kontaktéři: Meier, Miloslava Drsková, Ivo Benda a další lidé.


14. PLANETA  HOOVA

Souvhězdí Andromeda, Velká galaxie v Andromedě, kterou nazývají ATRANCIA.
Je 16 000 x větší než naše Země.
Žijí 1 000 000 let.
Je to několik miliónů let stará civilizace a jsou geneticky spřízněni se židy. Sídlí tam nebo mají kontakt na "RADU DEVÍTI", kteří představují "hierarchii celého Vesmíru, všech galaxií". Rozdělovali úkoly pro různé civilizace. Nejedná se o žádné bytosti, nýbrž o světelné koule, které nemají žádné tělo, nýbrž jsou "totálním vědomím, totální energií". Už před milióny let vytvořili androidy.
Mají obrovskou mateřskou loď SPECTRA, která je poblíž Země 800 let a je stejně velká jako některá naše města. R. 1975-78 její početná posádka uložila do svých krystalových počítačů všechny jednotlivé životy lidí v té době žijících na Zemi a díky tomu mají na prostou kontrolu nad všemi pozemšťany. Vědí například o každém agentu CIA nebo KGB, o každém vojákovi atd. Mají možnost si vybrat jakýkoliv úsek z jejich života technickými prostředky. Všichni negativní lidé vlastně porušují kosmické zákony a budou podle toho patřičně odměněni. Jejich počítače studují každého jednotlivce na Zemi. V rámci tzv. Kosmické konfederace pracují na tzv. záchraně lidstva před zničením. Do historie Země poprvé zasáhli před 20 000 lety, kdy přiletěli v rámci plánované expedice z jejich sluneční soustavy. Přistáli poprvé v Izraeli u dubu v Mamre v Hebronu, kde se s nimi setkal Abraham. Odtud je původ legendy o božím žebříku, neboť je spatřili sestupovat po žebříku z jejich lodi. Naposled přistáli před 3000 lety a nyní chtějí znovu
masově přistát. Země je pro ně jakýmsi hřištěm. Svoji energii získávají z naší Sluneční soustavy. Přistávali vždy po 6000 letech, kdy lidstvu poskytli pokaždé poučení. Naposledy to bylo v Egyptě. 
Kontakt Dr. Andrija Pucharich.


15. PLANETA  ITIBI RA II

Průmysl mají na svém měsíci - planetární továrna.
Jména: SATU RA, XITI - jeho sestra


16. PLANETA  JARGA , JARGIĎANÉ

Souhvězdí Eridanus, hvězda Epsilon Eridani.
10,76 LY.
Planeta Jarga je větší než Země.
Hvězda má spektrální třídu K2V, svítivost 0,30 Slunce.
Je tam jistý druh superkomunismu. Žijí ve velkých válcích - velké domy.
Nos mají jako širokonosé opice (dírky do strany), na vrcholu hlavy - podélný hřeben (viz obrázek).



17. PLANETA  KOLDAS , KOLDASANÉ

Vesmír "DAL" - antihmotový vesmír
Jsou na Marsu, Venuši - antihmotová dvojčata.
Pracují také pro záchranu lidstva, v případě nutnosti je připravena velmi mladá, krásná
a úrodná planeta EPICOT v naší Galaxii. K záchraně je připraveno 100 000 lodí.
Jména: WY-ORA, VALDAR.


18. PLANETA  MENTAKA

Souhvězdí Orion.
Mají lidi na mateřské lodi z Aenstrie o průměru 700 km, 30 000 km nad Zemí, společně s lidmi z planety Aenstria a Aurigea.


19. PLANETA  METARIA

Souhvězdí Centaurus.
Hvězda Alfa Centauri.
4,34 LY.
Původně pocházeli ze Země, předci byli Atlanťané z Atlantidy. Tehdy se vymkl kontrole jeden ze dvou měsíců, hrozila katastrofa, a tak v obrovských vesmírných archách přesídlili na jinou planetu v oblasti Alfa Centauri.
Jména: WOODOK, LYNK.


20. PLANETA  NABULA , NABULANÉ

Galaxie Andromeda.
2,3 miliónu LY.
Vysoce rozvinutá trpasličí rasa poloduchovní formy. (Je to mezistupeň, kterého jednoho dne dosáhne člověk v průběhu svého duchovního vývoje, jakmile už na jedné straně nepotřebuje své hmotné tělo, ale na straně druhé se ještě nevypracoval k nejbližšímu vyššímu stupni čistě duchovní formy.) Tělo je průhledné = závoj. Létají v energetických lodích.


21. PLANETA  NJSSAN
 
Souhvězdí Lyra.
Planeta NJSSAN (čti nisan).
Jméno:
TALJDA  (čti talida) - žena se žlutou barvou kůže.


22. PLANETA  PLANDOR

Kontakt s Hansem P. Klotzbachem.




23. PLANETA  RIDDH

Souhvězdí Tukana, hvězda Epsilon Tukana.
Jméno: EBERMACH.
Kontaktér: Miloslava Drsková.


24. PLANETA S KULTUROU  E-GOLL

Souhvězdí Orion.


25. PLANETA S RASOU  AKHU

Tzv. "PTAČÍ LIDÉ" - dle indiánů v USA.
1. kontakty s indiány Hopi aj. v USA.


26. PLANETA SATURNIJA

Je asi totožná se Zemí, ale v sousední dimenzi.
Jména: SOR, NOR, TOR.
Brali pozemšťany na paluby lodí a seznámili je se Sluneční soustavou a jejich planetou.


27. PLANETA  SONA , SONAŇANÉ

Antihmotový vesmír.
Civilizace Sonaňanů, která umí jakoukoliv operaci mozku, Plejáďané tam poslali SEMJASE v listopadu 1984 na operaci mozku, kterou sami neumí.


28. PLANETA TASIILA

Souhvězdí Orion.
Sluneční systém nazývají TAI, je tvořen 1 sluncem a 4 planetami. 
HÁTING - mimozemšťan, který si vyměňuje básně s p. Miloslavou Drskovou (viz „Rozhovory“).

                
29. PLANETA U HVĚZDY  VEGA,  PLEIONE

Stará civilizace PLEIONE, ze které se asi před 30 milióny let po válkách rozšířily exodusy po Vesmíru, mj. Plejáďané, civilizace v Hyádách a podle Plejáďanů i my jsme jejich částečnými potomky. 


30. PLANETA  UMMO , UMMIŤANÉ

Souhvězdí Virgo, Panna.
14,6 LY.
Jejich slunce nazývají IUMA = WOLF 424 A,B.
Planeta má 2x větší průměr než Země, je na ní 4 miliardy ummiťanů.
1. přistání 4:17:03 hodin SEČ  28.3.1950 ve Francii v departementu BASSES ALPES asi 800 m od vesnice LA JAVIEVE. 6 Ummiťanů
Jména: DEI 98, DA 3.
Kontaktér: Marcela Nedělníková, Olomouc.


31. PLANETA  V PLEJÁDÁCH S TRPASLIČÍ RASOU

Souhvězdí Taurus, Býk.
Hvězdokupa Plejády.
Systém Taygeta.
Sousedí s planetou ERRA.
Trpasličí rasa 115 cm.


32. PLANETA ZE SOUHVĚZDÍ VLASY BERENIKY

Souhvězdí Vlasy Bereniky.
Kontakt s Paulem Villou 16.6.1963.
Výška 175 a 210-270 cm.
 

33. PLANETA ZE SOUHVĚZDÍ LYRY

Souhvězdí Lyra.
Kontakt s Plejáďany a vybranými kontaktními osobami.
Jméno:
MENARA - žena s tmavou pletí, byla na základně Plejáďanů ve Švýcarsku r.1975-86.


34. PLANETA ZE SOUHVĚZDÍ VAH

Souhvězdí Libra, Váhy.
Rudá hvězda.
Vede je centrální systém. Obavy z myšlenkové bakterie.


35. PLANETA  ZETOR

Souhvězdí Kentaura, hvězda Proxima Centauri (2. nejbližší hvězda po našem Slunci).
4,28 LY = cca 50 biliónů km.
Jména:
ATHAR, KOHUN, ACHAR - bratr Athara.
Kontaktér: Miloslava Drsková.
AKON s Elizabeth Claerovou mají syna, který pak později odletěl s otcem do Vesmíru. 

Zbytky jejich sídlišť jsou na Antarktidě a také na Marsu v podobě obrovských pyramid a podzemních měst - viz objevy NASA. Pocházejí před tím z Venuše a jsou s ní těsně spjati, ta se stala v důsledku expanze Slunce neobyvatelnou, a proto se přetěhovali na planetu Zetor. Zetor je jejich nádherný domov. Venuše obíhala dříve kolem Uranu, odkud ji obří kometa „Ničitel“ strhla na současnou dráhu. Běloši pocházejí z venušské rasy. Dovedou volně cestovat po Galaxii, mezigalaktické prostory překonat nedovedou.
                                    ORGANIZACE MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ
                                          SOCIÁLNÍ STRUKTURA VESMÍRU
                                                                                                                     16.12.1997
                                                                                                Zpracoval: Ing. IVO BENDA

Organizování mimozemských civilizací se děje na základě toho, jak se řídí Kosmickými zákony, zákony Stvořitele.

Prvotní Stvořitel - Stvořitel Nejvyšší - Bůh Duch je vlastníkem všech vesmírů (jsou jich miliardy). Je to samá prapodstata všeho, základní energie nacházející se ve všech vesmírech, včetně tzv. vakua. Je to energie lásky. Prvotní Stvořitel vlastní všechny informace všech vesmírů. Je to totální vědomí veškeré existence.

Stvořitel - Otec - Bůh je vlastníkem celého Vesmíru, který tvoří láskou a pomocí Kosmických zákonů. Je to inteligentní pole světla, energie lásky, která se rozprostírá po celém Vesmíru a neustále pracuje.  Vše v našem Vesmíru je integrální součástí  Stvořitele.
Stvořitel vlastní všechny informace našeho Vesmíru. My lidé jsme součástí Stvořitele,  jsme sami stvořiteli, a v budoucnu budeme také tvořit takové vesmíry. Je to totální vědomí našeho Vesmíru.


                        I.  SÍLY SVĚTLA - řídí se Kosmickými zákony.

Organizace jsou nazývány těmito názvy, je pravděpodobné, že mnohé jsou totožné:

1) 	Duchovní mezigalaktická konfederace (zahrnuje mnoho galaxií)
2) 	Psychická konfederace (zahrnuje mnoho galaxií)
3) 	Interdimenzionální konfederace svobodných světů (zahrnuje mnoho galaxií)
4) 	Kosmická konfederace (zahrnuje mnoho galaxií)
    4) Vesmírná konfederace (zahrnuje mnoho galaxií)
5) 	Sdružení Andromedy (Andromeda council - angl.) (zahrnuje galaxie v tzv. Místní
     skupině galaxií)
6) Galaktická unie (zahrnuje naši Galaxii, tj. Mléčnou dráhu)
7) Galaktická (Mezihvězdná) konfederace (zahrnuje naši Galaxii, tj. Mléčnou dráhu)
8) Velká galaktická konfederace (zahrnuje naši Galaxii, tj. Mléčnou dráhu)
9) Konfederace světů (zahrnuje naši Galaxii, tj. Mléčnou dráhu)
10) Galaktické světy (zahrnuje naši Galaxii, tj. Mléčnou dráhu)
11) Unie deseti planet (zahrnuje naši Sluneční soustavu)

Z těchto názvů používaných ve zdrojích informací vyplývají 4 základní struktury, totožné
s prostorovým členěním Vesmíru (je použit vybraný název):



A) 	Duchovní mezigalaktická konfederace
Psychická konfederace 
         Interdimenzionální konfederace svobodných světů
         Kosmická konfederace
         Vesmírná konfederace

- zahrnuje mnoho galaxií v celém Vesmíru (včetně jiných dimenzí)

Universum (Vesmír) je řízen KONCILEM 7 SVĚTEL. 
RADA DEVÍTI představuje „Hierarchii celého Vesmíru, všech galaxií“.
Nejedná se o žádné bytosti, ale o světelné koule, které nemají žádné tělo, protože jsou „totálním vědomím, totální energií“.

Kosmos je rozdělen na systémové sektory, a ty na jednotlivé sekce. Náš Sluneční systém se nachází ve 4. sektoru = Bela = Quadra. Za ten je odpovědný ASHTAR ARTUR SHERAN (čti Aštar Artur Šeran), který má nejstaršího syna Izáka. Jeho předchůdcem byl OSIRIS, jeho otec. ESTER je ženou Ashtara Sherana. 

Duchovním ručitelem naší Galaxie je ORTHON (ORTON).

Duchovní mezigalaktická konfederace - tyto pozitivní síly jsou vlastníky jednoho světla, které udržuje při životě veškerou kosmickou kreaci.

Vesmírná konfederace zahrnuje mnoho planet a slunečních soustav včetně velkého množství různých galaxií, jejichž počet nelze ani vyčíslit. Každý člen této konfederace má naprostou svobodu, pokud jeho hlavní úsilí je zaměřeno na službu, kterou může poskytovat těm, kteří ji potřebují. Máme určité předpisy, podle nichž se musíme řídit, podobně jako vy máte určité zákony. Naše zákony žádným způsobem nepreferují některou sluneční soustavu, planetu, hvězdu či galaxii. Ty jsou si téměř všechny rovny, a přesto u nás existuje mnoho různých stupňů civilizací.

Interdimenzionální konfederace svobodných světů (IKSS) - vedou boj se Silami temna a tento dosáhl konečné fáze. IKSS má na Zemi síť „Pracovníků světla“ a „Mírné revoluce“. Konfederaci vede KONCIL STRÁŽCŮ, galaktické hierarchie, galaktické velení je v souhvězdí Orion.

Člen této organizace musí mít podepsánu mezigalaktickou dohodu.


B) 	Sdružení Andromedy (Andromeda council - angl.)

- zahrnuje galaxie v tzv. Místní skupině galaxií, kde největší galaxií je galaxie v souhvězdí Andromedy (průměr disku 150 000 LY), vzdálená 2 500 000 LY, a 2. největší je naše Galaxie = Mléčná dráha (průměr disku 100 000 LY), a dále cca 30 menších galaxií, rozmístěných okolo těchto 2 velkých galaxií.

Toto sdružení obsahuje 127 000 000 000 000 000 (biliard) mimozemšťanů, ovládají náš 4. sektor Vesmíru a všechny tyto národy podléhají ústřední vládě VYSOKÉ RADY v souhvězdí Andromedy. Doporučení ústřední vlády národy mohou plnit nebo ne. Plní je a s láskou.  

ASHTAR SHERAN je velitel kosmických lodí galaktické konfederace, která má 10 miliónů lodí, a která operuje v sektoru Bela nebo také nazývaného Quadra = 4. sektoru galaktického prostoru, ve kterém se také nachází naše Sluneční soustava s naší 3. planetou Země.             Je to velitel 10 000 000 vesmírných lodí kosmické stanice Share. Podle Kumara je na oběžné dráze 100 000 lodí pro případnou evakuaci planety Země. Je to „vrchní velitel“ flotily operující na naší planetě ze základen na Venuši (Nirbua), kde je velitelství. Jeho flotilu také nazývají Galaktický svazek Ashtar. Portla oznámila Georg van Tasselovi příchod Ashtara Sherana. 18.7.1952 přijal 1. zprávu od Ashtara Sherana Georg van Tassel pro prezidenta USA Harry S. Trumana, která obsahovala jasné varování před pokračováním pokusů s atomovými bombami a před použitím vodíkové bomby. Kolem Země krouží 2 mateřské lodě na oběžné dráze Země: Schare, byla 640 km od povrchu Země a Shanchea, která byla 960 km od Země.   Schanchea
má průměr 2,5 km a Šáre je doutníkového tvaru o délce 42 km (jako velká Praha - sdělil Aštar Šeran) a existuje milión let.

Ashtar Sheran je vysoká duchovní bytost. Má na starosti mj. příští životy lidí na planetě Zemi (inkarnace).  Jeho otec a také předchůdce byl Osiris,  nejstarší syn se jmenuje Izák. Jeho zástupcem je Izárius. 
            
Obě lodě zpozoroval Americký vojenský systém sledování kosmického prostoru! Ashtar Sheran nazývá naši zemi SHAN (Spanilá).

Kontakty mj. se švýcarem Meierem, u nás s Miloslavou Drskovou, Ivo Bendou a dalšími lidmi.


     C) Galaktická unie 
             Galaktická (Mezihvězdná) konfederace
             Velká galaktická konfederace
             Konfederace světů
             Galaktické světy

- zahrnuje mnoho slunečních soustav naší Galaxii, tj. Mléčné dráze (průměr disku 100 000 LY)

Galaktická (Mezihvězdná) konfederace je sdružení cca 2 000 000 (2 miliónů) planet ve statisících hvězdných systémech. Sídlo vedení: Souhvězdí Vodnáře.

Vedení má tuto strukturu:

VYSOKÁ RADA :

GORLOJ - je nejstarší člen Vysoké rady.

MASMEKA TEKAVA PARNEKA - je vysoký duchovní vůdce v této Galaxii, má na starosti všechny tyto bytosti, které se zde inkarnují, jejich životy a další znovuzrozování.

ARAHAT ATERSATA - člen Vysoké rady, který ocenil práci Miloslavy Drskové a Ivo Bendy.

ARTHON  je člen Vysoké rady, bratr Orthona.


VYSOKÁ RADA, skládá se z těchto 2 skupin:

1) 	KOLEGIUM MOUDRÝCH (nejvyšší): představuje siderickou diplomacii.

        ORTHON (čti Orton) je duchovním ručitelem naší Galaxie.
 
2) VESMÍRNÁ ARMÁDA, má 2 složky:

a) 	VOJÁCI MÍRU - chrání mír a harmonii ve vesmíru, ochraňují technologicky málo 
                            vyspělé planety proti agresi, na přání Vysoké rady a dle potřeby  
                            provádí intervenci na planetách.

b) 	KOSMIČTÍ STRÁŽCI - střeží planety. Pozorují a dohlížejí nad evolucí národů na
                                     tzv. rozvojových planetách. (To je nyní případ Země.)    

            Kosmické svazky existují na úrovni:

1. 	Mezigalaktické - působí v několika galaxiích
2. 	Galaktické - působí v 1 galaxii
3. 	Mezivesmírné - působí v několika planetárních systémech
4. 	Vesmírné - působí uvnitř planetárního systému

POŘÁDKOVÁ SLUŽBA - slouží kosmickým svazkům. Kontroluje určitou oblast i mimo ni. Bojové akce jsou většinou proti nehumanoidním bytostem, které se pokusí dosáhnout svých mocenských cílů násilím. Boj patří k lidskému životu, bez ohledu na to, zda si to přejeme nebo ne.

Plejáďané z planety Erra mají od VYSOKÉ RADY výsadní právo provádět nejobtížnější operace na Zemi v rámci záchrany lidstva. Naši sluneční soustavu nazývají SOL. 


GUETZAL je velitel celkem 3 stanic na Zemi a všech základen Plejáďanů v SOL. Jeho věk je 464 let, výška 190 cm, má 4 ženy, 6 dětí. Má šedomodré oči a světle hnědé vlasy.

SEMJASE je zástupce Guetzala, věk 344 let (odpovídá věku 35 let pozemšťana). Otec je Ptaah, její sestra je Pleja. Semjase před 200 lety 7 let vdaná, ale její muž zahynul v cizí galaxii při poškození řídícího systému lodi, která se zřítila na hvězdu. Na Zemi jsou 3 trvale obydlené základny pod zemí: Jižní Amerika - pod jezerem Titicaca, v Asii a v Evropě v jednom horském masívu ve Švýcarsku, zde je 300 let, v 60. a 70. letech  zde bylo 50-300 osob, nyní 7 mimozemšťanů. Je to ale jen zlomek všech základen mimozemšťanů na Zemi.

PTAAH má 770 let, měl 3 děti: Semjase, Pleja, Jucata - nežije.
PTAAH je velitelem flotily vesmírných lodí Plejáďanů a zaujímá místo JSCHWJSCH (JWHW) (čti išviš) = KRÁL MOUDROSTI. JHWH má nejvyšší možnou míru znalosti a moudrosti, jakou si může člověk osvojit, pokud má ještě hmotné tělo. Vykonává vrchní dozor nad 3 planetami: Erra, Země a neznámá planeta. Dříve se Král moudrosti projevoval jako despotický vladař.

GILLON - vyslanec Galaktického svazku Ashtar.
ITHACAR - nejvyšší představitel planety Mars v Konfederaci světů.

Největší mateřská loď Plejáďanů z planety Erra, která má průměr 17 km (bez ramen) se také nachází v blízkosti Země.

Mateřská loď SPECTRA je poblíž země již 800 let, sídlí na ní převážně ŽIDÉ z planety Hoova, má 5 miliónů mimozemšťanů, a jejich krystalové počítače studují každého jednotlivce na Zemi. Všech 5 miliard lidí bylo napojeno poprvé na tyto počítače v letech 1975 - 78 pomocí mozkových vln. Jsou zde v rámci záchrany lidstva. Přistáli před 3 000 lety, Svoji energii získávají z naší Sluneční soustavy. Země je pro ně jakýmsi hřištěm. Přistáli poprvé před 20 000  lety, kdy přiletěli v rámci plánované expedice. Tehdy přistáli v Izraeli u dubu v Mamre v Hebronu, kde se s nimi setkal Abraham. Odtud je původ o božím žebříku, neboť je spatřili sestupovat po žebříku z jejich lodi. nyní chtějí znovu masově přistát. 

Je to několik miliónů let stará civilizace. Od té doby poskytují lidstvu poučení vždy po 6 000 letech, naposledy v Egyptě před 3 000 lety. Délka života je 1 milión let, nemají již inkarnace (smrt a narození), ke Stvořiteli se přibližují jen v myšlence, nikoli inkarnací, jak to děláme my (nás čeká ještě minimálně 100 000 inkarnací, než dosáhneme jejich duchovní úrovně). Sídlí tam nebo mají kontakt na RADU DEVÍTI, kteří představují  „Hierarchii celého vesmíru, všech galaxií“. Rozdělovali úkoly pro různé civilizace. Nejedná se o žádné bytosti, nýbrž o světelné             koule, které nemají žádné tělo, nýbrž jsou „totálním vědomím, totální energií“. Už před milióny lety vytvořili androidy. Planeta Hoova se nachází ve Velké galaxii v Andromedě, kterou nazývají
Atrancia.

Mateřská loď z planety Aenstria, je to vesmírná mezigalaktická loď o průměru 700 km, výška oběžné dráhy 30 000 km, velitelkou je ELYENSE = LYA. Její posádkou je 5 miliónů mimozemšťanů, z toho 3/4 z planety Aenstria v galaxii v Andromedě, zbytek je z planet Aurigea a Mentaka ze souhvězdí Orion. Hlavním posláním je příprava na pozemský život. Je zde60 % žen, mezi nimi Meyae a muž Karné. Na Zemi mají Síly světla přes 2 milióny svých lidí, kteří nenápadně žijí mezi pozemšťany s úkolem záchrany lidstva, tj. monitorovat životní a psychické prostředí v místě svého působení,působit na okolí harmonicky, v lásce a v míru. Jen 2 % těchto mimozemšťanů své úkoly splní na 100 % vzhledem k obtížnému prostředí a také vzhledem k napadání Silami temna. Je to jejich naprosto dobrovolná činnost, kterou dělají z lásky k pozemskému lidstvu.

Lya řekla, že náš svět je privilegovaným místem, shodly se na tom téměř všechny civilizace, které se námi zabývaly.

Základny na Zemi: 

EL DORADO = MĚSTO ZLATÉHO SLUNCE - založeno před 75 000 lety VESMÍRNÝMI MISTRY a existuje současně na 7 dimenzích. Základen je velké množství, hlavně pod mořem, protože tam není znečistěný vzduch. Pokud jsou odhaleny, Síly světla je opouštějí. V Jižní Americe je 10 „Trvalých základen“ Sil světla. 

Základny ve Sluneční soustavě: 

Existuje 50 základen ve fyzické dimenzi ve Sluneční soustavě kromě planety Země.                                


          D) UNIE DESETI PLANET

- zahrnuje naši Sluneční soustavu

RADA MOUDRÝCH - spravují naši Sluneční soustavu včetně Země.

ADONIS  - kosmický mistr, koordinátor všech mimozemšťanů Sil světla na planetě Zemi, který patří k 5. dimenzi. Je to nejvyšší koordinátor z rodu Jana, který přinesl světlo Zlatého slunečního orla na Zemi. Má ženu MIRIAM.

Síly světla mají „Plán záchrany lidstva“, který zahrnuje řadu stupňů (obálek, trub), včetně nejhorší alternativy - záchrany vybraných jedinců (na základě tzv. duchovního třídění) a planetu Epicot. Je to krásná mladá a úrodná planeta nacházející se v naší Galaxii (sdělili Koldasané). Dnes je touto planetou Jupiter v 5. dimenzi, kde je již vše připraveno (sdělil Sol-tec, viz bod 130. Sdělení 14.).

20.2.1954 přistálo 5 lodí z planety Eisa (2 doutníkové a 3 diskovité) na americkou leteckou základnu Muroc AFB (dnes Edwards AFB), kde mimozemšťané (blondýni) od obří hvězdy Betelgueze ze souhvězdí Orion navrhli tehdejšímu prezidentu USA Eisenhoverovi nový řád, který by respektoval kosmické zákony, odstranil by provždy války, hlad, ekologické problémy, nedostatek energie a veškerou diskriminaci velké části pozemšťanů, a současně by se umožnilo pozemské civilizaci vstup do výše uvedených organizací Sil světla. Toto bylo odmítnuto.

Pozemské lidstvo pochází původně z Plejád a Plejáďané sami ze souhvězdí Lyra z planety u hvězdy Vega, tento lid se nazýval PLEIONE a vznikl ze zvířecích předků již před 30 milióny let. Tehdy na naší planetě teprve vznikali první primáti nadčeledi HOMINOIDEA, rody: AEGYPTOPITHECUS (před 28-30 mil.lety), PROPLIOPITHECUS (před 30 mil. Lety) a OLIGOPITHECUS (před 32 mil. Lety).

ADAM KADMON je název, který používají mimozemšťané k pojmenování Pozemské rasy. Je to univerzální archetyp člověka, jedinci byli vybráni ze všech částí Galaxie, aby osídlili Zemi. Adam Kadmon vznikl postupným křížením celkem 8 ras na Zemi, z toho je jen 1 původní pozemská „zvířecí“ (nyní černoši), jejíž stáří je jen 2 milióny let.. Dalších 7 ras je mimozemského původu a jejich stáří je až 30 miliónů let. Vodítkem je jazykový základ: 

*) BRO - primitivní prajazyk pozemšťanů.

Mimozemské zásahy (křížení):

1) WESTAN - vznikly všechny africké jazyky.
2) 	TRIDIN - vznikly všechny indické jazyky a také ostrovní jazyky jižní a střední polokoule.
3) 	ARIN - vznikly všechny jazyky germánské, indogermánské, latina, angličtina a keltské jazyky aj. Nordická rasa pochází z planety Ashand.
4) 	HEBRIN - vznikla asyrština, arabština, hebrejština, babylónština, aramejština aj. Židovská rasa pochází původně z planety Hoova.
5) 	KIDAN - vznikla čínština a japonština.
6) 	BAMAR - vznikly australské, blízkovýchodní a osmanské jazyky.
7) 	SUMAN - vznikly jazyky mínojské (z nichž se vyvinula řečtina), atlantické, gobánské, sumerské, limurské aj.

Jedním z důsledků mimozemského křížení je vznik Cromaňonského člověka před 30 000 lety, což je již současný moderní člověk Homo sapiens sapiens.

Jiným důkazem této skutečnosti je, že 3/4 pozemšťanů má Rh faktor krve plus (shodný znak s genetickými předchůdci - Makak Rhesus), 1/4 pozemšťanů má Rh faktor krve mínus, což je důsledek křížení s mimozemskými rasami. Američtí vědci tento fakt vzali na vědomí, co jim to bylo sděleno jednou skupinou mimozemšťanů.

Planeta ZEMĚ je jednou z nejméně rozvinutých planet této Galaxie, na níž přichází duše, aby se jim dostalo poučení. Tragédií této planety je její fyzická hustota. Je jako  bažina, je zatuchlá a bytosti v ní uváznou. Mimozemšťané Sil světla učiní s naší pomocí z ní lehčí planetu. Energie, která z ní vychází, bude vysílána do Vesmíru a bude přispívat k tomu, aby se povznesla úroveň vědomí jiných planet. Pomalý vývoj na Zemi v současné době brání evoluci Galaxie a dokonce celého vesmíru. Země je pro některé civilizace hřištěm, mateřskou školkou, genetickou laboratoří, ale i důležitým místem pokroku celého Vesmíru. Operuje zde cca 400 civilizací, z toho 6 velmi intenzivně a plánovitě. Z toho 4 jsou z organizace Sil světla, což jsou Plejáďané (planeta Erra), Hoované (planeta Hoova), Aenstriňavé (galaxie Andromeda) a „Blondýni“ (planeta Eisa u hvězdy Betelgueze).

II. 	SÍLY TEMNA - neřídí se Kosmickými zákony.

Jedna velmi mocná a velká organizace na Zemi chce zabránit utváření vědomí. Brání lidem největšímu objevu v dějinách lidstva, totiž ve zjištění, že by bylo chybou hledat boha někde mimo, a že Bůh (Stvořitel) je vpravdě v nás samých, v každém z nás. Brání tomu, abychom pochopili schopnost žít společně se všemi lidmi v lásce a porozumění. Síly temna brání šíření informací, aby si uchovaly moc nad lidstvem.

Síly světla mají jistý plán do budoucna, a Síly temna chtějí zabránit seznámit lidi s tímto plánem. Planeta Země zůstala stát ve svém postupném vývoji a „zlé síly“ z ní učinily tmavou ohroženou planetu. Materialisticky orientované negativní síly se sklonem k sebezničení blokují náš pokrok mezinárodně (meziplanetárně) izolovaným způsobem myšlení, práce a života na Zemi. Jsou zde 300 000 let a mají být svrženy v nejbližší době. Jedněmi z nich jsou „Ještírci“. Imperiální aliance má své „Pozemské vojsko“ v podobě celosvětového spiknutí „iluminátorů“. Zničili planetu Maldek = Faethon, a napadli základy na Marsu, zničili civilizaci Atlantidy, jíž jsme my pozemšťané nyní pokračovateli na Zemi.

Lidé na planetě Zemi přitahují Síly temna z celého Vesmíru jako magnet svými negativními myšlenkami - hrubými vibracemi podle ezoterického zákona, stejné přitahuje stejné !!!!!

Když lidé planety Země změní své myšlení a chování ve smyslu lásky a pokory, těmito jemnovibračními energiemi (impulsy) přitáhnou Síly světla a odpudí Síly temna.

To samé platí o masových sdělovacích prostředcích (televize, rozhlas, tisk).


























                              HIERARCHICKÉ ZÁKONY  A  STRUKTURA VESMÍRU              
                                                                                                                        8.9.1997
                                                                                                 Zpracoval: Ing. IVO BENDA

Motto:           „Ve Vesmíru je rozumu mnoho, ale bytostí značně méně“.

                                                                   Mimozemšťané z planety DHOH, 20 cm vysocí,
                                                                   3.11.1969, Austrálie, 140 km od města MAREE,
                                                                   Pozorují nás už 2 milióny let a dobře nás znají.
                                                                   Kvůli poruše na lodi museli přistát,cíl byl Merkur.



Vesmír (Universum) je tak fantastický, složitý a rozsáhlý, že na to, co se v něm odehrává nestačí ani nejdivočejší lidská fantazie. Tzv. Sci-fi romány nebo pozemská věda v žádném případě nemohou dát představu lidem o tom, co Vesmír je. Je to jenom titěrný odvar skutečnosti. Např. to, co vidí pozemská astronomie není podle Orthona ani 1 mm toho, co ve skutečnosti existuje. Vesmír je plný života, radosti a bezhraničné lásky.

Rozsah znalostí pozemské vědy konce 20. století přirovnali mimozemšťané takto: 

„Letí světluška nočním lesem a volá na ostatní: Podívejte se, podívejte se, tohle světlo na mém zadečku je veškerá pozemská věda, všechno poznání, které existuje. Jakmile skončila noc, krajinu zalilo krásné intenzivní Sluneční světlo. Tento rozsah a intenzita Slunečního světla vyjadřují množství znalostí a poznatků, které máme my  ve srovnání s vámi. A není to díky technickému vývoji, nýbrž díky duchovnímu vývoji.“ 

Vesmír je řízen Hierarchickými duchy a podléhá tzv. Hierarchickým zákonům, tj. Kosmickým zákonům a Zákonům stvoření. Uvedu zde jen některé:


                             Hierarchické zákony (Zákony hierarchie):

Celé universum je strukturováno do tzv. dimenzí, úrovní. Je tomu tak proto, aby všechna stvoření mohla vedle sebe existovat a vyvíjet se v čase (tj. velmi rozdílnou měrou porušovat zákony stvoření), a to se děje jak vzestupně, tak sestupně. Informační propojení dimenzí je výrazně omezeno a překonání této bariéry je umožněno tím, že buď:

1) 	Stvoření si zvýší svoji duchovní (a následně technologickou) úroveň svým vývojem.
2) 	Výše vyvinuté stvoření pomůže níže vyvinutému stvoření překonat technickými nebo přírodními prostředky tuto bariéru.

Není tedy možné, aby níže vyvinutá civilizace vlastní technologií se dostala do vyšší dimenze bez odpovídajícího zvýšení duchovní úrovně. 

Pokud výše vyvinutá civilizace poskytne níže vyvinuté civilizaci svoji technologii bez ohledu na duchovní úroveň obdarované civilizace, porušuje tím hierarchický zákon a bezpečně ji stihne odpovídající trest. To je např. GIZEH, která má s USA smlouvy o mj. poskytnutí mimozemských technologií v případě mezihvězdných lodí. GIZEH a XHUMS mají zničené vlastní planety, žijí tam v podzemí a mají velké problémy s vlastní genetickou strukturou těl. Proto odebírají biologický materiál zvířatům a lidem, vytváří hybridní rasy a to proti vůli rodičů těchto potomků, výměnou za mimozemskou technologii. Tato hybridní rasa stejně nemá šanci na přežití, neboť vznikla hrubým porušením kosmických zákonů.

Stvoření jsou tvořena vždy svou podstatou = duchem = elektrickou bází, která oživila organická stvoření, a ten je produktem Stvořitele.

Duch v těle člověka je rozmístěn rovnoměrně po těle, má však centrum v místě pod srdcem - na bránici (solar plexus).

Univerzální elektrický princip:
 
Každá buňka v lidském těle funguje jako elektrický kondenzátor, kde buněčné jádro je nosič záporného náboje. Cílie, což jsou nepatrně malé vlásky podobné anténám v dýchacím systému lidí, odebírají elektrický náboj z atomu vzduchu a kyslík. Tento náboj je pak zachycován přes plíce krevními buňkami, které působí v lidském těle jako kondenzátor, a působí jako nosič záporného náboje. Při oběhu krve tělem je pak tento náboj předáván jiným tělesným buňkám. Lidé, zvířata, rostliny a hmyz jakož i všechny ostatní formy života se řídí tímto univerzálním elektrickým principem. Když elektrický náboj buněk v určitém tělesném orgánu nebo žláze poklesne, může dojít k poruchám.

Stárnutí znamená ztrátu energie těla, kterou již nelze nahradit. Stárnutí je možno zastavit nebo alespoň zmírnit zápornými ionty.

Duch se vyvíjí vzestupně nebo i sestupně zvyšováním nebo snižováním úrovně vibrací a harmonizace duše.

Vibrace je počet kmitů v čase. U pozemšťanů se pohybuje v řádu biliónů a více kmitů/sekundu.
Harmonizace je úroveň stupně výšky amplitud v kombinaci s harmonizací těchto amplitud (kterých je různě velké množství dle stupně vývoje stvoření).

Celé společenství na určité planetě pak touto duchovní úrovní vytváří duchovní pole planety a toto pole ovlivňuje i celou svoji galaxii přesto, že tato planeta je rozměry naprosto titěrná ve srovnání s touto galaxií. Takto dochází k ovlivňování celého Vesmíru.

Stvoření jsou opatřena tělem, jehož tvar, struktura a informační (smyslová aj.) úroveň odpovídá úrovni vývoje ducha (resp. duše). Stvoření se nachází v určité dimenzi (vibrační členění látky) a v určitém životním vzoru.

Duch má opatřeno tělo dle stupně vývoje takto:

1) 	Minerálie - nejjednodušší jsou částice a atomy, nejsložitější pak bohatě strukturované      minerály. Minerálie nežijí život, ale uchovávají kmity, které na ně působí z okolí (např.      myšlenkové kmity - pole = egregor).

2) 	Rostliny - nejjednodušší jsou jednobuněčné rostliny, nejsložitější pak vysoce vyvinuté     stromy.

3) 	Živočichové - nejjednodušší jsou jednoduché mnohobuněční živočichové, nejsložitější pak některá domácí zvířata (kůň, kráva, pes aj.).

4) 	Lidé - nejjednodušší lidé typu např.Cromaňonský člověk, na Zemi vlastníme tuto úroveň 50000 let, nejvyvinutější pak lidé na úrovni dnešního člověka, který má maximum vědomostí, které může mít s lidským hrubohmotným tělem. Mozek člověka je využíván jen ze 2 %, to proto, že se v něm zachycují a zpracovávají kmity vyslané duchem z centra na bránici, a to převážně jen v zadní části mozku. Náš duch neodpovídá kapacitě našeho mozku, který jsme získali křížením pozemských opičích předků s min. 7 mimozemskými rasami Vesmírných lidí.

5) 	Vesmírní lidé ,např. Plejáďané, kde např. Ptaah má maximum vědomostí, které může mít s lidským jemnohmotným tělem. Využívají celou kapacitu mozku (který je stejně velký a strukturovaný jako náš, což je dáno jejich duchovní úrovní). Mozkem komunikují telepaticky, mají širší rozsah spektra vidění než my lidé, řídí jím kosmické lodi (ne rukama a prsty na klávesnici), mohou mozkem přemisťovat hmotné předměty včetně sebe.

6) 	Poloduchovní bytosti - bytosti, které mají poloduchovní tělo (světelný závoj lidského tvaru, polohmotné).

7) 	Duchovní bytosti - stvoření, které nemají žádné (ani jemnohmotné tělo), mají např. podobu světelné koule. Sídlí na úrovni např. PETALE. Tato stvoření řídí celý Vesmír. Člení se na řadu dalších skupin, které není nutné zde rozebírat.


Stvoření projde vývoj od nejnižšího stupně po nejvyšší s minimálně 8 400 000 těly (životy). Přechod od jednoho života ke druhému se nazývá inkarnace. 

Každé stvoření prožije svůj život třemi možnými způsoby:

a) 	sníží si svoji duchovní úroveň
b) 	zachová si stejnou duchovní úroveň
c) 	zvýší si svoji duchovní úroveň

To se děje tím, jak relativně dodržuje (jakou měrou porušoval) kosmické zákony a zákony stvoření. Je to jako s dětmi ve škole. Buď propadne a vrátí se do nižší třídy (ad a), nebo propadne a vrátí se do stejné třídy (ad b), nebo postoupí do vyšší třídy (ad c). 

My pozemšťané máme za sebou minimálně 8 000 000 životů (inkarnací = smrtí a narození). 
 
My pozemští lidé jsme prožili min. 8 000 000 životů v tělech minerálií, rostlin a živočichů.
Pozemským tělem prožíváme minimálně 100 000 životů s průměrnou délkou života 70 let, tedy min. 7 000 000 (miliónů) let prožije každý jedinec s duchovní úrovní pozemského člověka. K duchovním bytostem pak zbývá ještě min. 300 000 životů. Xhums na 4. planetě hvězdy Zeti Reticuli se dožívají 400 let, Achelané 800 let, Plejáďané 1000 let. Inkarnace duše probíhají nezávisle na fyzikálním, chemickém, biologickém a společenském vývoji těl, mohou probíhat do minulosti a budoucnosti a na různé (i vzdálené planety). Je tomu tak proto, že inkarnace probíhá mezi dimenzemi hyperprostorem za pomocí vyšších duchovních bytostí, a každá dimenze má svůj čas a prostor oddělený od jiné dimenze. Mezi námi pozemskými lidmi jsou někteří, kteří mají za sebou životy s pozemskými lidskými těly v celkové délce 5 500 000 let, tj. cca 80 000 životů, jsou i tací mezi námi, kteří mají 1 miliardu let prožitou v této podobě, tj. cca 14 miliónů životů v tomto lidském pozemském těle. (zdroj - duchovní bytosti).

Průměrné délky života jednotlivých stvoření závisí na stupni vývoje duše. Minimálně je to zlomek sekundy, maximální délka cca milión let s poloduchovním tělem. Duchovní bytosti (bez těla) pak žijí milióny let bez klasického omezení, neboť se ke Stvořiteli přibližují stupněm poznání v myšlence (nikoliv inkarnací). Délka života je daná jen zvyšováním úrovně poznání.

Dimenze (liší se vibracemi látky a energií) :

1) 	Materiální (fyzická) dimenze - (jedna), je to ta dimenze, kterou vnímají a obývají pozemšťané, platí zde fyzikální zákony, jejichž malou část zná pozemská věda. Materiální tělo je to tělo, které vnímáme. Je v materiálním světě = bytí. Platí zde naše fyzika se svými fyzikálními konstantami, které zná pozemská věda: Planckova konstanta, gravitační konstanta (je rovna druhé odmocnině záporné hodnoty čtverce rychlosti světla), Whelerova délka aj. Je to tzv. hrubohmotné tělo, které dobře snáší disharmonii - následky porušení zákonů Stvořitele. Pozemšťané (a jiní tvorové na této úrovni) mají duši informačně propojenou s tímto světem pomocí hrubohmotného těla, které pomocí své složité struktury včetně svých smyslů (zrak-80%, sluch-15%, hmat-3,5%, telepatie-1%, čich) umožňuje duši s odpovídajícím stupněm vývoje prožít v určitých životních vzorech své životy.
 
2) 	Astrální dimenze - je to oblast, kam procesem umíráním přechází lidé po smrti. Při násilném zabití (např. ve válce) jsou lidé do této dimenze strháváni, což způsobuje velké škody pro astrální atmosféru země. Ta tak zažije skutečné křeče dříve, než se sama očistí od těchto energií (uvedení disharmonie energií do přirozené harmonie). Astrální dimenze má minimálně 6 úrovní. Zde se nachází tzv. jemnohmotné tělo = astrální tělo = duše a patří ke 4. dimenzi. Jemnohmotné tělo (duše) již špatně snáší disharmonii (což vzniká porušováním zákonů Stvořitele), tímto tělem vnímají běžně astrální vesmír Vesmírní lidé, kteří jsou na vyšším vývojovém stupni než pozemšťané a vnímají běžně Astrální vesmír.     Je zde také naše emocionální tělo, které nemají např. Xhums.

3) 	Esenciální dimenze: Lidský duch sídlí v esenciálních tělech, nachází se v Esenciálním
    vesmíru a je nezničitelný. 

Nejvyšší úrovně, ve kterých žijí vyspělé civilizace jsou např. PETALE.

Celá tato struktura se vyskytuje ještě v Antivesmíru (antihmotový vesmír). 

Mezi jednotlivými dimenzemi existuje informační bariéra, pozemské smysly a většina našich přístrojů nejsou schopny vnímat a komunikovat s výše vyvinutými dimenzemi (světy, vesmíry).

Pro pochopení příklad:

Naše planeta Země nemá svět jen ve fyzické dimenzi (který vnímáme), má ale další světy v dalších dimenzích, které mají jiné časy o min. zlomek sekundy posunuté než náš čas a někde může jít čas i opačně orientován vzhledem k našemu (není ale porušen kauzální vztah). To samé platí i pro další planety naší Sluneční soustavy, jako Merkur, Venuši, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto, Uni (Transpluto) a další (je jich 12).

Pro pochopení další příklad:

Pokud na naší planetě vypukne konvenční válka (bez atomových zbraní), toto patří k vývoji a výše vyvinuté civilizace nezasahují (viz dále zákony stvoření - princip nevměšování). Je tomu tak proto, že tato konvenční válka negativně nezasahuje trvale do dalších dimenzí na Zemi. Jakmile by však měly být masově použity atomové a vodíkové zbraně, to by ohrozilo i další dimenze (světy) na Zemi a okolních planetách (narušení drah planet). Tehdy v souladu se zákonem stvoření mohou další civilizace zasáhnout i třeba silou. V současné době mimozemšťané zabránili několika atomovým konfliktům na Zemi, a to minimálně v době Korejské války (1955),  Kubánské krize (1961) a Blízkovýchodní krize (1967). Mimozemšťané Sil světla mají pod kontrolou všechny atomové arzenály pozemšťanů, několikrát vynulovali pracně nastavené cíle v jednotlivých atomových hlavicích a několikrát vyzývaly vlády k ukončení zkoušek atomových zbraní a k likvidaci atomového arzenálu.

Komunikace:
1) Jedna možnost komunikace je telepatie, což je obrazová řeč 50 400 000 obrazových znacích. Rychlost přenosu = rychlost myšlenky je mnohem rychlejší než je rychlost světla. Telepatie nefunguje mezi vesmírem a antivesmírem.
2) 	Přenesení stvoření do jiné dimenze. Lze provést i do antivesmíru metodou dematerializace a
zpětné materializace.  


Obě metody běžně požívají výše vyvinuté civilizace, často mluvenou řeč (dle stupně vývoje) nepoužívají vůbec, nýbrž jen telepatii.


A)  Kosmické zákony:

1) 	Vše se opakuje v určitém řádu.

2) 	Všechno je relativní.

3) 	Ezoterický zákon: Stejné přitahuje stejné, věci s týmiž charakteristikami, toutéž podstatou se setkávají.

Pokud si v duchu navždy uložíš tyto tři zásady, nedopustíš se a nemůžeš se dopustit ve svém životě žádné chyby. Lidé s pozitivními myšlenkami přitahují lidi s pozitivními myšlenkami, a opačně.

B)  Zákony stvoření:

4) 	Zákon lásky k bližnímu: Každé stvoření ve vesmíru se setkává s jiným stvořením, které se může ocitnout v nouzi či nebezpečí. Je povinností každého stvoření pomoci dle svých schopností tomuto druhému stvoření. Stvořením je minerálie, rostlina, zvíře, člověk, duchovní bytost.

5) 	Princip nevměšování: Každý člověk bez ohledu na rasu nebo původ  má právo na fyzickou, psychickou a uvědomělou svobodu. Žádný člověk nesmí být k ničemu nucen, nýbrž má mít možnost kdekoli a kdykoli rozhodovat o svém jednání ve všech oblastech života naprosto svobodně a nenuceně, a totéž platí samozřejmě i pro celé národy.







                             Astronomická struktura Vesmíru    (pozemská věda 20. století)

Vesmír který pozorujeme dnešními technickými prostředky a ve kterém se nacházíme má tuto strukturu, která je stará cca 14 500 000 000 (miliard) let:

Naše strukturální jednotka, ve které se nachází naše planeta Země má název s velkým počátečním písmenem.

Strukturální celky lze rozdělit takto:


A)  Bublinový Vesmír
Celková struktura vesmíru je bublinová, tj. uvnitř bublin je málo nebo žádné galaxie a ve stěnách bublin je většina galaxií. Lze si jej představit jako množství pěnových bublin vedle sebe.
Je tvořen množstvím superkup galaxií (SKG).

Průměr Bublinového vesmíru který vznikl Velkým třeskem před cca 14,5 miliardami let  je   cca 
26 000 000 000 (miliard) LY = 614,9 x 10 řádu 24 km 
(tj. 851 400 000 000 000 000 000 000 000 km).

Pozn.
(1 LY = 1 Light yers = 1 světelných rok = vzdálenost, kterou urazí světlo za jeden rok = 23,65 biliónů km).
Bublinový vesmír se rozpíná rychlostí 23 km/s na 1 milión LY, což je také Hubbleova konstanta. Ve vzdálenosti 1 miliardy se tedy rozpíná rychlostí 23 000 km/s, v největší vzdálenosti 13 miliard LY se rozpíná rychlostí 300 000 km/s, tj. rychlostí světla, což je dáno gravitační konstantou.


B) 	 Superkupy galaxií (Supergalaxie) - SKG

Je tvořena kupami galaxií (KG).
Průměr SG = 130 až 150 000 000 (milionů) LY 
= 3,5 x 10 řádu 21 km (tj. 3 500 000 000 000 000 000 km).
Hmotnost = 15 až 17 řádů hmotnosti Slunce.
Celkový počet SG je minimálně 30.

My se nacházíme v Místní superkupě galaxií (MSKG), jejíž střed je tvořen KG v Panně a jejím středem je superobří eliptická galaxie M87 v Panně vzdálená 60 mil. LY.
Průměr MSKG = 130 mil. LY
MSKG má zploštělý tvar a rotuje, přičemž naše Galaxie se pohybuje v MSKG rychlostí 400 - 450 km/s ve směru od středu MSKG, od kterého je vzdálená 40 mil. LY, jsme tedy na okraji MSKG.
Nejbližší SKG je v souhvězdí Lva vzdálená 280 mil. LY a další v souhvězdí Herkula vzdálená 330 mil. LY.
Pozorujeme více než 30 SKG do vzdálenosti 6 miliard LY (což je také přibližné stáří těchto útvarů).


C) 	 Kupy galaxií (KG)

Je tvořena vícerými skupinami (SG) a mraky galaxií (MG).

Podle prostorového rozložení galaxií uvnitř KG dělíme KG na:

a) 	Pravidelné kupy galaxií (PKG)

Mají sférickou (kulovou) strukturu rozmístěni galaxií s výraznou koncentrací do středu KG. Tam je koncentrace tak hustá, že galaxie jsou ve vzájemném dotyku. Připomínají tvarem a strukturou kulové hvězdokupy. 
Nejbližší PKG je PKG v souhvězdí Pegase 150 mil. LY daleko. Má průměr 5 mil. LY a obsahuje 300 galaxií s jasností do 18m.
Nejbližší na galaxie bohatou PKG je PKG v souhvězdí Vlasů Bereniky, nazývaná Coma. Je 300 mil. LY daleko a má průměr asi 10 mil. LY. Je zde pozorováno několik tisíc galaxií 
z celkem několika desítek tisíc galaxií.
Nejhustší známou KG je KG v souhvězdí Ryb (00h 24min, +16 st. 54min.), kde je na jednom čtverečním stupni až 220 000 galaxií.

b) 	Nepravidelné kupy galaxií (NKG)

Mají neurčitou strukturu a nepravidelně vymezené okraje. Jsou rozsáhlejší, ale méně bohaté na galaxie než u PKG.
Nejbližší na galaxie bohatou NKG je NKG v Panně. Nachází se asi 40 mil. LY daleko a na obloze zabírá plochu 40 x 40 stupňů. Patří sem také 16 galaxií z Messierova katalogu (velmi velké a jasné), mezi nimi i Sombrero  M 101 a superobří eliptická galaxie M 87.
Jedna ze vzdálených NKG je NKG   A 1410  vzdálená 4,5 miliardy LY.


D)  Mraky a hnízda galaxií (MG, HG)

a) Mrak galaxií (MG)

Je tvořena skupinou skupin galaxií.

Místní mrak galaxií (MMG) je tvořen Místní skupinou galaxií (MSG) společně s dalšími skupinami galaxií. Má zploštělý tvar a rozměry asi 7 x 20 miliónů LY.


b)  Hnízdo galaxií (HG)

Je tvořena skupinami galaxií, které jsou velmi blízko sebe nebo se dokonce dotýkají.

Galaxie mají deformované tvary a strukturu, utvářejí ohony a prstence různých tvarů, nebo dokonce mezi sebou.
Typickým HG je Seyfertův sextet v souhvězdí Hada nebo Stephanův kvintet v souhvězdí Pegase objevený r.1888.


E)  Skupiny galaxií (SG)

Jsou tvořeny jednotlivými galaxiemi (GX), resp. 1 nebo více hypergalaxiemi (HGX).

Místní skupina galaxií (MSG) tvoří 30 známých galaxií o hmotnosti asi 500 miliard Sluncí nepravidelně rozložených v oblasti o průměru asi 6,5 mil. LY, a tvořenými především 2 HGX, které mají 2 jádra okolo 2 obřích spirálních galaxií:

1) Hypergalaxie Mléčné dráhy (HMD) = Hypergalaxie

Je tvořena naší obří spirální Galaxií (Mléčnou dráhou, MD) a dalšími menšími galaxiemi. Blízko nás se nachází  ve vzdálenosti 163 000 LY a 196 000 LY 2 nepravidelné galaxie - Velký a Malý Magellanův mrak, o něco dále větší počet trpasličích galaxií, a to v souhvězdí Draka (Dra), Malé Medvědice (Umi) , Lva (Leo I, Leo II), Sochaře (Scl), Pece (For).

2) Hypergalaxie Mlhovina v Andromedě (HMA)

Je tvořena obří spirální Velkou galaxií v souhvězdí Andromedy (VGA)  - M 31 vzdálená 2,3 mil. LY, a provází ji její 2 blízcí průvodci - galaxie M 32 a NGC 205, dále dvojice eliptických galaxií NGC 147 a NGC 185, spirální galaxie M 33 a množství dalších trpasličích galaxií.

Vzdálenost těchto 2 jader HGX je 2,25 mil. LY.

Ostatní galaxie patřící do naší MSG se nachází v různých místech skupiny, jsou to např. NGC  6822 vzdálená 1,5 mil. LY a IC 1613 vzdálená 2,2 mil. LY. 

Nejbližší sousední SG se nachází v souhvězdí Sochaře (Scl) ve vzdálenosti 7,8 mil. LY. Patří k ní 6 spirálních galaxií, mezi nimi NGC 55 a NGC 253.

2. nejbližší SG je v souhvězdí Velkého Vozu (Uma) ve vzdálenosti 10,6 mil. LY.


F)  Galaxie (GX)

GX jsou tvořeny miliardami až bilióny hvězd se svými planetárními systémy, mezihvězdým prachem a plynem a různými elementárními částicemi (plazma).
Spirální ramena jsou tvořena hvězdami, které při oběhu okolo středu galaxie dočasně sníží svoji rychlost díky gravitačnímu působení těchto ramen.

1) Mléčná dráha (MD) = Galaxie 

Naše Galaxie = Mléčná dráha (MD) má tvar disku se dvěmi spirálními rameny o průměru 100 000 LY a tloušťce ve středu 30 000 LY, na okraji asi 6 000 LY.
Hmotnost činí asi 200 miliard Sluncí.
Stáří naší MD je 10 až 12 miliard let.

Naše Slunce je vzdáleno 30 000 LY od středu MD, který se nachází v souhvězdí Střelce, a který je tvořen masívní černou dírou. Naše Sluneční soustava obíhá střed MD po kruhové dráze rychlostí 200-300 km/s ve směru souhvězdí Labutě a po dobu své existence oběhla střed MD asi 25 x.

Rychlost hvězd okolo středu MD se oblasti od středu plynule zvyšuje, maximální rychlost hvězd je ve vzdálenosti 20 000 LY od středu MD. Ve větší vzdálenosti se tato rychlost  plynule snižuje.



2)  Velká galaxie v Andromedě (VGA)

Její střed je od nás vzdálen asi 2,3 mil. LY.
Průměr je asi 150 000 LY, hmotnost asi 250 miliard Sluncí.
Je to nejbližší nám podobná spirální obří Galaxie, která je jen o něco větší než naše MD.
Poloha disku je vzhledem k nám šikmá asi 40 stupňů.

Typy galaxií (Hubbleova klasifikace):

a) 	Eliptické galaxie (E) - mají pravidelný kulovitý nebo elipsoidní tvar s hladkou strukturou. Dle zploštění je dělíme na 8 typů E0 (kulovité) až E7 (elipsoidní).
b) 	Spirální galaxie (S) - mají 1 až 3 spirální ramena a podle rozvinutí spirálních ramen je dělíme na Sa (velké jádro, malé ramena), Sb, Sc. K těmto GX patří 51 % GX.
c) 	Spirální galaxie s příčkou(SB) - spirální ramena vychází z konců příčky procházející     středem GX. Dělíme je také na 3 typy dle rozvinutí ramen - Sba, SBb, SBc. Patří k nim  asi 10 % GX.
d) 	Čočkovité galaxie (SO, SBO) - přechodný typ GX mezi eliptickými a spirálními GX.     Nachází se převážně ve středu bohatých KG. Ve vesmíru mají 22 % zastoupení. Nepravidelné galaxie (Ir) - nepravidelné tvary s často chaoticky rozmístněnými     chomáčkovitými zhuštěními. Galaxie Ir I mají vysokou povrchovou jasnost, mnoho horkých hvězd a plynných mlhovin. Mají málo mezihvězdného prachu. GX Ir II mají amorfní tvar a nejsou v nich vidět ani hvězdy, ani hvězdokupy.
e) 	Pelikulární galaxie - nejrozmanitější tvary nejčastěji vlivem vzájemného gravitačního     působení. 


G) 	 Skupiny hvězd (SH)

Průměry hvězdokup v naší GX se pohybují od několika LY do 500 LY.

a) 	 Vícenásobné hvězdy (VH)
Více než polovina hvězd tvoří vícenásobné soustavy hvězd od dvojhvězd až po několikanásobné hvězdy. Jsou buď:
1) 	1 pár - dvojhvězda
2) 	trojhvězda
3) 	několik párů hvězd

b)  Kulové hvězdokupy (KH)
Jsou to sféricky symetrické skupiny hvězd čítající desítky až stovky tisíc hvězd. V MD jich známe přes 130 KH a jsou sféricky rozložené kolem středu MD, ke středu MD jich přibývá. Stáří některých KH je shodné jako stáří MD. Jsou tvořeny starými hvězdami, hlavně červenými a žlutými obry. Tyto hvězdné systémy jsou dynamicky velmi stabilní.

c)  Otevřené hvězdokupy (OH)
Jsou mnohem méně uspořádané a je v nich vidět jen málo hvězd a známe většinou jen jádra. V nich najdeme většinou několik desítek až stovek hvězd. V naší MD poznáme přes 1 000 OH. Počet všech OH v MD odhadujeme na 10 až 100 000. OH jsou tvořeny mladými skupinami hvězd a nacházejí se převážně v galaktickém rovníku..




d)  Asociace (AS)

1) OB-asociace (O-asociace) - jsou tvořeny horkými hvězdami spektrální třídy O a B.
2) T-asociace - jsou tvořeny jen skupinou hvězd T-tauri.


H)  Planetární systémy (PS) (Sluneční systémy)

Jsou tvořeny centrální hvězdou (hvězdami) a planetami.
Naše Sluneční soustava (SS) má 9 nám známých planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto) a 1 hvězdu = Slunce. Je to nám nejbližší hvězda, vzdálená 6 světelných minut (150 mil. km) a soustřeďuje 99,866 % hmotnosti SS.
Je dále tvořena více než 50 měsíci obíhajících okolo některých planet, přes 150 000 planetek, několik stovek až miliard komet a meziplanetární hmota tvořená meziplanetárním prachem a plynnou plazmou (zbytkový materiál plynoprachového mraku, ze kterého se před 4,75 miliardami let utvořila SS). 

Nejvzdálenější planeta Pluto je 5,75 světelné hodiny daleko.

Nejbližší vesmírné těleso k Zemi je Měsíc vzdálený 1,5 světelné sekundy, tj. cca 350 000 km.

Vzdálenost Země od Slunce je cca 150 000 000 km, tj 6 světelných minut.

Nejbližší hvězdou k SS (a naší 2. nejbližší hvězdou) je Proxima Centauri vzdálená 4,28 LY.




























Do vzdálenosti 15 LY od SS se nachází těchto 40 hvězd se svými planetárními systémy:


---------------------------------------------------------
poř.  název hvězdy           vzdálenost          planeta            svítivost          spektrální 
                                          (LY)              s civilizací         Slunce = 1           třída
---------------------------------------------------------
1) 	Slunce                      15,8x10-6   Země=Shan=Tellur     1                      G2V
2) 	Proxima Centauri             4,28                  Zetor                0,00008            M5e
3) 	Rigil Centaurus A             4,34              Apu, Metaria          1,5                    G2V
4) 	Rigil Centaurus B             4,34                                          0,44                  K5V
5) 	Barnardova hvězda          5,98                                          0,00045            M5V
6) 	Wolf 359                       7,63                                           0,000016         dM6e
7) 	BD +36 st. 2147            8,23                                           0,0056             M2V
8) Sírius A                          8,69                                          24                     A1V
9) 	Sírius B                          8,69                                           0,002                A5 
10) 	Luyten 726-8 A           8,79                                           0,00007           dM6e
11) 	Luyten 726-8 B           8,79                                           0,00004           dM6e
12) 	Ross 154                     9,59                                           0,0004             dM4e
13) 	Ross 248                   10,32                                           0,00011           dM6e
14) 	Epsilon Eridani            10,76             (2.)Achele, Jarga       0,30                 K2V
15) 	Ross 128                   10,94                                           0,00035           dM5
16) 	Luyten 789-6            10,94                                           0,00010           dM6e
17) 	61 Cygni A                 11,16                                           0,085               K5V
18) 	61 Cygni B                 11,16                                           0,040               K7V
19) 	Prokyon A                   11,36                                          7,7                   F5IV
20) 	Prokyon B                   11,36                                          0,00055            wF
21) 	Epsilon Indi                 11,44                                          0,14                  K5V
22) 	BD +43 st. 44 A          11,73                                          0,0066             M1V
23) 	BD +43 st. 44 B          11,73                                          0,00043           M6V 
24) 	BD +59 st. 1915 A      11,73                                          0,0031             dM4
25) 	BD +59 st. 1915 B      11,73                                          0,0015             dM5
26) 	Tau Ceti                      11,85                                          0,45                G8Vp 
27) 	CD -36 st. 15693       11,94                                          0,013               M2V
28) 	BD +5 st. 1668           12,26                                          0,0014             dM4
29) 	CD -39 st- 14192      12,78                                          0,028               M0I
30) 	Kapteinova hvězda       12,99                                           0,0042            sdM0
31) 	Krüger 60 A                 13,09                   Dhoh               0,0017             M4V
32) 	Krüger 60 B                 13,09                                          0,0004            M6Ve
33) 	Ross 614 A                  13,15                                          0,00046          dM4e
34) 	Ross 614 B                  13,15                                          0,00002          (M)
35) 	BD -12 st. 4523          13,36                                          0,0013            dM4
36) 	van Maanenova hvězda  13,81                                         0,00017           wG
37) 	Wolf 424 A                   14,30                  Ummo             0,00014          dM7e
38) 	Wolf 424 B                   14,30                                         0,00014          dM7e
39) 	BD + 50 st. 1725          14,68                                         0,041              dM0
40) 	Cd -37 st. 15492         14,89                                         0,0066             dM3





               DOPORUČENÁ LITERATURA O VESMÍRNÝCH LIDECH SILAMI SVĚTLA
    
                                                          Zpracoval: Ing. Ivo A. Benda, mobil 0603-491600,  7.12.1998.
                  
1) 	UFO : KONTAKTY, Hesemann, nakl. Etna (50 kontaktů se zásadními výpověďmi lidí). 
2) 	UFO : ... A PŘECE LÉTAJÍ, Quido Moosbrugger, 1993,nakl.Etna (Plejáďané z planety Erry v kontaktu s Eduardem Albertem Meierem, podrobný popis Erraňanské civilizace).
3) 	ANDĚLÉ VE HVĚZDNÝCH LODÍCH, Giorgio Dibitonto, nakl. Vérité (kontakty v Itálii).
4) 	UVNITŘ VESMÍRNÝCH LODÍ, George Adamski, 1993 (kontakty s Venušany).
5) 	POSELSTVÍ LIDSTVU I.díl, BORUPSKÁ DUCHOVNÍ ŠKOLA, Orton, 1995, nakl. EKO - konzult  (poselství Ortona, duchovního ručitele naší Galaxie, přijato před 30 lety).
6) 	POSELSTVÍ LIDSTVU II.díl, BORUPSKÁ DUCHOVNÍ ŠKOLA, Orton, 1996, nakl. EKO - konzult  (poselství Ortona, duchovního ručitele naší Galaxie, přijato před 30 lety).
7) 	MIMO PROSTOR A ČAS, Johannes von Buttlar, 1997, nakl. Ikar (planeta Achele).
8) 	POSELSTVÍ ANDĚLŮ, Reiner Holbe, 1997, nakl. Naše vojsko.
9) 	I. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU, Drsková, Benda, 1997-8, (5 let rozhovorů Ashtara Sherana, Ptaaha, Guetzala, Jamary, Jamahamy, Hátinga, Aleny, Pleji, Semjase, Taljdy, Ester, Izáka, Athara, Kohuna, Achara, Ebermacha, Šikty, Aštary, Ijy, Izáriuse, Sol-teca, Karného z planet Nirbua (Venuše), Erra, Zetor, Tasiila, Riddh, Ajacit, Aenstria a jiných.Volně se šíří samizdat bez nakladatele (17.3.1998: 5 750 000 čtenářů).
Vázaná kniha formátu A5 s 80 obrázky je k dispozici u distributora: KATEŘINA PISARČÍKOVÁ, PRLOVSKÁ 480,760 01 ZLÍN. Zaslání na dobírku za 359 Kč + poštovné a balné  nebo u knihkupců.
10) CELESTINSKÉ PROROCTVÍ, (3 knihy) James Redfield, 1995, nakl. Pragma.
11) DESÁTÉ PROROCTVÍ, James Redfield, 1997, nakl. Pragma.
12) POSLOVÉ ÚSVITU, Barbara Marciniaková,1997, nakl. Alternativa, (učení Plejáďanů)
      (pův. NOSITELÉ SVÍTÁNÍ).
13) HOVORY S BOHEM, Neale Donald Welsch, 1997, nakl. Pragma.
14) PLANETA LOGO, Vladimír Strejček, 1995.
15) TAJEMSTVÍ KOSMU, Adelma Vay, 1996, nakl. SANTAL Liberec (učení Ortona o struktuře a vývoji
       vesmírů, přijato před 130 lety v Maďarsku).
16) DUCHOVNÍ SYMBOLY A OBRAZCE, René Kysučan, 1998, (39 obrazců, formát A4, kvalitní barevné
      PC zpracování pod vedením vesmírné hierarchie), objednávat na dobírku: Ing. PETR SCHOPF,
      790  54 ČERNÁ VODA 225, tel. 0645-444 049, cena 150 Kč + poštovné a balné.

Tyto knihy můžete žádat u knihkupců, např.:
Knihkupectví DOBRA BEDNÁŘOVÁ, CELETNÁ 32, 110 00 Praha 1, tel. 02-24211028.
Knihkupectví HLEDAJÍCÍ, KOZÁCKÁ 11, 101 00, Praha 10, tel. 02-90009329.

Jsou to knihy o kontaktech a poselstvích Vesmírných lidí Sil světla.
Tyto knihy doporučují Vesmírní lidé Sil světla. Jejích hlavní životní filozofií je láska ke Stvořiteli, k přírodě, k živým tvorům a ke všemu, a žádné násilí.
                                                          ALE POZOR   !!!!!
Varování ! Četba knih s problematikou únosů nebo zřícení lodí je pro čtenáře nebezpečná z toho důvodu, že čtenář při četbě tyto myšlenky ihned vysílá do Vesmíru, ty se šíří Vesmírem mnohem rychleji než světlo, a tyto myšlenky jsou zachycovány právě těmito negativními bytostmi, které pak napadají tyto lidi. Vše funguje přesně podle ezoterického zákona, že stejné přitahuje stejné. To se děje ve velkém v USA (milióny lidí již bylo uneseno), kde tato literatura byla k dispozici mnohem dříve než u nás. To samé platí i o prohlížení obličejů humanoidů s velkýma černýma očima.
Proto doporučuji, a doporučují to i Vesmírní lidé Sil světla, aby tato literatura i jakákoliv literatura o násilí byla zničena. Pokud se tak všude stane, tím tyto negativní bytosti přestanou nás ohrožovat a ubližovat nám. To samé platí o filmech. Pokud musíte vyjímečně jmenovat negativní bytosti se strukturou těla plazů (což je většina negativních s velkýma černýma očima), klidně jim říkejte s láskou ještírci. Bohužel, i měsíčník Magazín 2000 je také bohatě vybaven negativními mimozemšťany, a proto Síly světla nedoporučují jeho četbu dříve, než zde budou především informace ze strany Sil světla (Plejáďané atd.). Po více než 1 ROCE p.Thótová, vedoucí redakce, nemá zájem o vydání těchto „Rozhovorů“ a nechce se mnou o tom komunikovat.
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PROSBA STVOŘITELE NAŠEHO A PŘÁTEL Z VESMÍRU O KONTAKT V TV

ABYCHOM UMOŽNILI VYSTOUPIT NAŠIM PŘÁTELŮM Z VESMÍRU – AŠTAROVI ŠERANOVI A DALŠÍM VESMÍRNÝM LIDEM PLNÝM LÁSKY V NAŠÍ TELEVIZI, JE POTŘEBA, ABY PRO TO MEDITOVALO HODNĚ LIDÍ VE STEJNOU DOBU. PROTO BUDEME MEDITOVAT A PROSIT S LÁSKOU A POKOROU STVOŘITELE NAŠEHO MILOVANÉHO A NAŠE MILÉ VESMÍRNÉ LIDI, ABY VYSTOUPILI NA VŠECH PROGRAMECH TELEVIZE V ZEMÍCH ČESKÝCH V NEDĚLI VE 22:00 HODIN.
   TUTO PROSBU BUDEME VYSÍLAT KAŽDOU NEDĚLI VE 22:00 HODIN MINIM. 10 MINUT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMUNIKACE S LÁSKYPLNÝMI VESMÍRNÝMI LIDMI SIL SVĚTLA PRACUJÍCÍMI PRO STVOŘITELE, AŠTAROVOU FLOTILOU, PTAAHOVOU FLOTILOU, KARNÉHO EVAKUAČNÍ FLOTILOU, IZÁKOVOU EVAKUAČNÍ FLOTILOU, SOL-TECOVOU FLOTILOU, KOHUNOVOU FLOTILOU, EBERMACHOVOU FLOTILOU, ANTEKOVOU FLOTILOU A DALŠÍMI. OSLOVENÍ VŠECH MÍRUMILOVNÝCH A LÁSKYPLNÝCH LIDÍ ZEMÍ ČESKÝCH A PLANETY ZEMĚ. JAK  POMOCI  PLANETĚ  ZEMI,  KTERÉ LIDÉ  UBLIŽUJÍ ? LIDÉ,  OTEVŘETE SVÁ SRDCE,  ZASTAVTE SE,  ZJEMŇUJTE A PROCIŤUJTE,  VYZAŘUJTE LÁSKU  !!!!!   Od září 1997 do 16.7.1998 přečetlo 950 miliónů čtenářů ! 6.7.1998 komunikuje s přáteli z Vesmíru 670 000 lidí českých zemí ! V KNIZE JSOU I PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI,  každý člověk se může spojit. Kniha  o 3 dílech s originálními sděleními od řady kontaktérů, u nás i ve světě poprvé !!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNIHU „ROZHOVORY…“ (500 volných jednostránkových A4 listů, 3 DÍLY)  A  BAREVNÝ PORTRÉT  AŠTARA ŠERANA  LZE OKOPÍROVAT:
1)  BANSKÁ BYSTRICA:  DPV SYSTÉM,  HORNÁ 44,  974 01  BANSKÁ BYSTRICA ,  tel. 088-4153478.
2)  BRATISLAVA:  COPY SHOP,   HEYDUKOVA 21,   801 00  BRATISLAVA,  tel. 07-326650.
3)  BRNO:  BOSSCAN 91,  VACHOVA 6,  tel. 05-42217418  nebo  COPYSERVIS,  SOLNIČNÍ 12 (VCHOD  MOR. ZEMSKÉ KNIHOVNY), tel. 05-42218550, 602 00 .
4)  BRUNTÁL:   AUTO CONT,   NÁM. MÍRU 13,   792 01  BRUNTÁL,   tel. 0646-4447.
5)  ČESKÁ TŘEBOVÁ:   EVRO,   HÝBLOVA 65,   560 02  ČESKÁ TŘEBOVÁ,   tel. 0465-533999.
6)  ČESKÉ BUDĚJOVICE:   A-COPY,   SENOVÁŽNÉ NÁM. 5,  370 01 ČESKÉ BUĚJOVICE,   tel.  038-6353730.
7)  FRÝDEK MÍSTEK: KONEX, RADNIČNÍ 1245 tel.0658-20601  nebo  PŮJČ. PRŮM. ZBOŽÍ, OSTRAVSKÁ 1551, tel.0658-644522, 738 01.
8)  HAVÍŘOV:   FOTOATELIÉR FLASH-RENETA,   DLOUHÁ 17,   736 01  HAVÍŘOV,   tel. 069-68112005.
9)  HAVLÍČKŮV BROD:   ŠIPKA, HAVLÍČKOVO NÁM. 161, 580 01  HAVLÍČKŮV BROD,  tel. 0451-422376.
10)  HODONÍN:   COPY COLOR,   NÁRODNÍ TŘÍDA 38  (OBCH. DŮM ESO),  695 01  HODONÍN,  tel. 0628-342531.
11)  HOLEŠOV:   MĚSTSKÁ KNIHOVNA,   NÁM. DR. BENEŠE 17,   769 01  HOLEŠOV,   tel. 0635-21524.
12)  HRADEC KRÁLOVÉ:   S.K. NEUMANNA 453  (CENTRUM SLUŽEB),   500 02  HRADEC KRÁLOVÉ,   tel. 049-398435.
13)  HRANICE:   REPROTECH,   TŘ. 1. MÁJE 1664,   753 01  HRANICE,   tel. 0642-202940.
14)  HUSTOPEČE:   TISKÁRNA IRIS,   HUSTOPEČE.
15)  CHEB:  PROXIMA (CANON)  (U DIVADLA),  BRANDLOVA 7A,  350 02  CHEB,  tel. 0166-436684.
16)  CHOMUTOV: STŘEDISKO KULTURNÍCH A KNIHOVNICKÝCH POTŘEB,  PALACKÉHO 4995,  430 01 CHOMUTOV,   tel. 0396-651250.
17)  JABLONEC NAD NISOU:   STŘEDISKO ŽEN,  JUNGMANNOVA 8,   466 01 JABLONEC NAD NISOU,   tel. 0428-26450.
18)  JESENÍK:   KNIHOVNA V. PRIESSNITZE,  LIPOVSKÁ 296,  790 01  JESENÍK,   tel. 0645-2538.
19)  JIHLAVA:   VIKOSPOL,  SMETANOVA 2,  586 01  JIHLAVA,   tel. 066-21242.
20)  KARLOVY VARY:   PROXIMA (CANON),  Dr. D. BECHERA 19,  360 01  KARLOVY VARY,   tel. 017-322538.
21)  KARVINÁ:   OBCH. DŮM TREFA, TŘ. 17. LISTOPADU, 735 06  KARVINÁ,  tel. 069-6117334.
22)  KLATOVY:   COMPACT-BOHEMIA,  KRAMERIOVA 138,  339 01  KLATOVY,   tel. 0186-20242.
23)  KOLÍN:   COPIA – COPY SHOP,   KUTNOHORSKÁ 106,   280 02  KOLÍN,   tel. 0321-712385.
24)  KOŠICE:   COPY – VAIT,   VYSOKOŠKOLSKÁ 11/B,  040 01  KOŠICE,  tel. 095-625568.
25)  KROMĚŘÍŽ:   RX KOPIE G&K,   ŠAFAŘÍKOVA 184,   767 01  KROMĚŘÍŽ,   tel. 0634-24958.
26)  KYJOV:  ATD – STUDIO,  HLAVNÍ UL.,   697 01  KYJOV,   tel. 0629-614100.
27)  LANŠKROUN:  HJ SOFT,   HRADEBNÍ 3,  563 01  LANŠKROUN,   tel. 0467-2889.
28)  LIBEREC:   LIVOX,   FRÝDLANDSKÁ 1359/19,   LIBEREC,   tel. 048-425102.
29)  LOUNY:   AUTO CONT,   MÍROVÉ NÁM. 48,  440 01  LOUNY,   tel. 0395-655165.
30)  MLADÁ BOLESLAV:   AGENTURA M+M,   STAROMĚSTSKÉ NÁM. 87,   293 01 MLADÁ BOLESLAV,   tel. 0326-25065.
31)  MOHELNICE:   MAM MAREK,  NÁM. SVOBODY 3,  789 85  MOHELNICE,  tel. 0648-430825.
32)  NÁCHOD:   TECH PROG,   NÁM. TGM 65,   547 01  NÁCHOD,   tel. 0441-24457.
33)  NITRA:   REKLAMNÍ AGENT.FORGI  (NAPROTI TESCU),  ŠTEFÁNIKOVA 51,   949 01  NITRA,  tel. 087-415945.
34)  OLOMOUC:   UNITON,   MARIE POSPÍŠILOVÉ 1  (U VÝSTAVIŠTĚ FLÓRA),   779 00 OLOMOUC,   tel. 068-5416438  (0,70 KČ/LIST).
35)  OPAVA:   XORS,   MASARYKOVA TŘÍDA 35,    746 01  OPAVA,   tel. 0653-624361.
36)  OSTRAVA:   REPROSERVIS,   JAHNOVA 5 (VEDLE ELEKTRODOMU),  709 00  OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY,   tel. 069-6627251.
37)  PARDUBICE:    GARMON,   PERNŚTÝNSKÉ NÁM. 49,   530 02  PARDUBICE,   tel. 040-511585.
38)  PÍSEK:   COPY CENTRUM,   SMETANOVA 79,   397 01  PÍSEK,  tel. 0362-212144.
39)  PLZEŇ:   DŮM U SLUNCE,   NA ROUDNÉ 1,  301 11 PLZEŇ,   tel. 0602-214100.
         40)  POPRAD:   TABEL,   OBCH. DŮM PRIOR,  HURBANOVA 676/6,  058 01   POPRAD,   tel. 092-721019.
41)  PRAHA: RYCHLÝ TISK, JUNGMANNOVA 3, PH1, tel.02-96245333 (0,80 KČ/LIST)  nebo  POLJANKA,  ZA STRAŠ. VOZOVNOU 6,  PH10,  tel. 02-7822470.
42)  PREŠOV:  MINDŽAK (PŘI VELKOM KOSTOLE),  HLAVNÁ 79,  080 01  PREŠOV,  tel. 091-722816. 
43)  PRIEVIDZA:   ALFA,  BAKALÁRSKA 2,  971 01  PRIEVIDZA,   tel. 0862-5411486.
44)  PROSTĚJOV:   XEROX  MICOS  (P. VELEBA),  ŽIŽKOVO NÁM. 11,  796 01 PROSTĚJOV,   tel. 0508-330436.
45)  PŘEROV:   AL TEL KOPÍROVÁNÍ,  ČECHOVA UL. (PRIOR),  750 01 PŘEROV,   tel. 0641-276232.
46)  RÝMAŘOV:   PAPÍRNICTVÍ,   HUSOVA 3,   795 01  RÝMAŘOV,   tel. 0647-211120.
47)  SADSKÁ:   MĚSTSKÁ KNIHOVNA,  289 12   SADSKÁ,   tel. 0325-594261.
48)  SEDLČANY:   BOBOCENTRUM  SEDLČANY,   NÁDRAŽNÍ 113,   264 01  SEDLČANY,   tel. 0304-22724.
49)  STRAKONICE:   CK CIAO,  ZÁMEK 1,  386 01 STRAKONICE,   tel. 0342-323400.
50)  SVITAVY:   KNIHKUPECTVÍ H&H,  NÁM. MÍRU 52,   568 02  SVITAVY,   tel.  0461-22997.
51)  ŠTERNBERK:  TESEMO,   PARTYZÁNSKÁ 2,   785 01  ŠTERNBERK,   tel. 0643-412700.
52)  ŠUMPERK:   EXPRESTISK,  GEN. SVOBODY  26  (U POŠTY 1),  787 01 ŠUMPERK,   tel. 0649-212730.
53)  TÁBOR:   A-COPY,  TŘ. 9. KVĚTNA 678,   390 01  TÁBOR,   tel. 0391-498317.
54)  TRENČÍN:   PAMAS,  MÍROVÉ NÁM. 38,   911 01  TRENČÍN,   tel. 0831-431720.
55)  TRUTNOV:   KOPÍROVÁNÍ KOWALCZUKOVÁ,   JIHOSLOVANSKÁ 30  (U NÁMĚSTÍ),  541 01  TRUTNOV,  tel. 0439-6918.
56)  TŘINEC:   MĚSTSKÁ KNIHOVNA,  NÁM. SVOBODY 526,   739 01 TŘINEC,   tel. 0659-22459.
57)  UHERSKÝ BROD:   COMENIUS,   MASARYKOVO NÁM. 102,   688 01  UHERSKÝ BROD,   tel. 0633-633323.
58)  UHERSKÉ HRADIŠTĚ:   PORTAL,   MASARYKOVO NÁM. 35,   686 00  UHERSKÉ HRADIŠTÉ,   tel. 0632-40232.
59)  UNIČOV:   PAPÍRNICTVÍ,   MASARYKOVO NÁM. 10,   783 91  UNIČOV,   tel. 0643-50303.
60)  ÚSTÍ NAD LABEM:   COPY STUDIO – FA LAMY,   BÍLINSKÁ 1,   400 01  ÚSTÍ NAD LABEM,   tel. 047-5220227.
61)  VSETÍN:   P.M. CAROLINE,   DOLNÍ  NÁM. 1356,   755 01  VSETÍN,   tel. 0657-611856.
62)  ZÁBŘEH:   SUPRA KT,   NÁM. OSVOBOZENÍ 2  (BANKA HANÁ),   789 01  ZÁBŘEH,   tel. 0648-411316.
63)  ZLÍN:   LASER COLOR COPY KANADA,  TŘ. T. BATI 190  (U KOSTELA),   760 01 ZLÍN,   tel. 067-82588.
64)  ZNOJMO:   TISKÁRNA  MIROSLAV  SLÁDEK,  HORNÍ NÁM. 5,   RUDOLECKÁ 23,   669 02  ZNOJMO,   tel. 0624-225730.
65)  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU:   PAPÍRNICTVÍ JANA,  NÁDRAŽNÍ 10,   591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU,  tel. 0616-26771.
66)  ŽILINA:   SOPP,   NÁRODNÁ 3,  010 01  ŽILINA,   tel. 089-624676.

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji vám milý přátelé z Vesmíru, a tobě milý Aštare a Ptaahu za tuto pomoc a lásku, kterou věnujete lidem zemí českých a celé této krásné planetě Zemi, planetě Shan, Spanilá.

Je to krásná planeta v tomto Vesmíru stvořená naším milovaným Stvořitelem, a nepřipustíme, aby byla zničena materialisticky zaměřenými negativními silami.

Na jedné přednášce s diskusí v Sedmihorkách bylo cca 100 lidí, a po 1,5 hodině mnoha lidem otevřela oči k Pravdě a lásce.

Mezi těmito byli i tři Američané českého původu, kteří nás informovali, že v USA nejsou jen negativní lidé, kteří produkují negativní filmy o násilí, ale že tam je také mnoho pozitivních lidí s láskou v srdci, kteří mají také zájem na takových kontaktech s přáteli z Vesmíru, a produkují velmi pozitivní hudbu a literaturu a jiné pozitivní hodnoty.

Po skončení diskuse (která měla velmi poučný a klidný průběh) jsem dostal 17 adres od nových zájemců o tyto „Rozhovory“ a také jsem hovořil krátce s těmi Američany. 

Vyměnil jsem si s nimi několik informací, zvláště o smlouvách vlády USA s negativními mimozemšťany (darebáci GIZEH na planetě Nibiru s kometární drahou s periodou oběhu 3600 let, v naší Sluneční soustavě, a za 200 let bude v perihelu, kteří ji mají dávno zničenou, žijí v podzemí a nepracují pro Stvořitele, a další darebáci na planetě Išla, která již nyní neexistuje po jejím zničení, XHUMS - kteří spolupracovali mj. při únosech a další), s těmi, kteří zde rozpoutali a živili mimo jiné 2. světovou válku. Říkali mi zaraženě, že tomto u nich lidé vědí, a že se za tyto vlády USA velmi stydí, po mentální rovině jsem opravdu cítil, jak se za toto stydí. Sdělil jsem jim, že je to celoplanetární problém, že na jeho odstranění pracuje řada lidí na celém světě, a že se k tomuto mohou také připojit tím, že budou šířit tyto „Rozhovory“ a umožní spojování s přáteli z Vesmíru Sil světla mnoha lidem i v USA, kde to také tolik potřebují. To, že zde působily a působí Síly temna je dílem naší vinou, neboť jsme je nevědomě přitahovali ze všech koutů Vesmíru našimi negativními myšlenkami. Nyní je čas, abychom si i toto uvědomili, a abychom toto změnili. Vím, že se to podaří. Máme v tom podporu našeho Stvořitele milovaného, jehož je každý součástí a má ho ve svém srdci (každý se může k sobě obrátit do svého nitra), a právě mnoha těchto civilizací Sil světla, které nás tolik milují a vždy budou milovat.

Nejdůležitější informací pro lidi je, že nejsou ve Vesmíru sami, že je tam mnoho mírumilovných bytostí které nás všechny opravdu milují, že mají dveře ke kontaktům dokořán, a že každý člověk planety Země má všechny biologické, mentální a společenské předpoklady ke spojení se s těmito Vesmírnými lidmi. 

Tedy není to záležitost vyvolených nebo vědecké obce, jak se nám dosud snažili namlouvat někteří členové markentingového manažerského týmu černých triček (Sil temna). Lituji ty vědce v USA a jinde, kteří pomocí projektů CETI, SETI a jiných byli soustavně klamáni svými vládami při hledání mimozemských civilizací. Opravdu je lituji.

Vláda USA uzavřela za jejich zády smlouvy s mimozemšťany Sil temna.

Miloslava Drsková a četní jiní kontkaktéři mají vinou této společnosti jen základní vzdělání.

V dnešní době, kdy je ve světě tolik problémů je opravdu nutné, aby si lidé uvědomili, že svým negativním jednáním (vysíláním negativních myšlenek atd.) ohrožují nejen tuto planetu Zemi, ale i další mírumilovné bytosti ve Vesmíru. Oni nám vždy pomáhali a budou pomáhat, ale musíme chtít také my sami, každý ve svém srdci, ve svém každodenním jednání bez negativních myšlenek (jde to, já to sám již poznávám) a s láskou k sobě a svým bližním a ostatním lidem, zvířatům, rostlinám a všemu, se tak změnit, abychom se mohli všichni spojit s těmito vyspělými planetami, je k tomu jen krůček, a záleží jen opravdu na nás tak, jak je napsáno motto na obálce této knihy: 


„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. ... “

                                       „Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

Tuto větu je pro některé lidi obtížné pochopit (ale není jich mnoho), i když se domnívají, že jí rozumí. Je v ní obsaženo mj. i to, že jakmile si přečtu tuto knihu, myslím i na jiné lidi, kteří by si ji také rádi přečetli, a tedy nedám ji do šuplíku, ale rozmnožím ji i pro někoho jiného.

Milí čtenáři, ke dnešnímu dni vás je zde přes půl miliónu, kteří jste takto informováni, a toto číslo se nezadržitelně zvětšuje, zanedlouho to bude 1 milión lidí. 

Mezi těmito informovanými jsou už dnes i úředníci (včetně vládních, co se tak rádi ukazují v televizi), řídící členové silových struktur (armády, soudů), dále lidé tzv. UFO center, kteří dosud pátrali a vyhodnocovali většinou ona světýlka, piktogramy v obilí a mnoho dalších tzv. „důkazů“. Byl informován i ten Grygar, co si myslí, že Vesmír je neobydlený, a že je takto mrtvý a mechanický (dnešní pozemská fyzika a astrofyzika).

Nečekejte informace zatím od sdělovacích prostředků a vlád, protože ty byly myšlenkovými impulsy a jinak ovládány Silami temna, to nám ale nevadí, vidíte, že se tyto informace šíří i bez těchto sdělovacích prostředků. Tak to je a bude. Mají to na stole, a zatím si s tím lámou hlavu. To samé platí o 15 nakladatelstvích a redakcích časopisů Magazín 2000, Fantastická fakta a slovenský UFOmagazín. Tyto jsou dosud plné informací o Silách temna, a jejich redaktoři a majitelé se dosud nedopracovali v rozlišení těchto základních věcí, díky svému zanedbanému duchovnímu životu. Záleží tedy na vás milí čtenáři, co si vyberete, tato doba je taková, prosím, řiďte se nejen logikou, ale hlavně srdcem a vlastním citem, neboť to jsou ty schopnosti a vlastnosti, kterými se odlišujeme od Sil temna, a které nás spojují se všemi civilizacemi Sil světla. Prostě, buďme lidmi, buďme hodni, pokorni a laskavi toho, že jsme byli takto stvořeni naším milovaným Stvořitelem, pro kterého pracuje obrovské množství civilizací nejen v tomto Vesmíru, ale v mnoha dalších Vesmírech celého tohoto Stvoření.


A závěrem poděkování (i za Miloslavu Drskovou):

Děkuji Stvořiteli a všem přátelům z Vesmíru, zvláště Aštarovi, Ptaahovi, Ortonovi, Karnému, Sol-tekovi a dalším těmto vynikajícím Vesmírným lidem za to, že mi umožnili předat tato důležitá sdělení lidem těchto zemí českých a celé planety Země. Také jim děkuji, že jsem se již dříve mohl seznámit s jejich sděleními ve vynikajících knihách, které jsou uvedeny v kapitole doporučené literatury, zvláště:

1) 	Poselství lidstvu I a II - Borupská duchovní škola - od Ortona, člena Vysoké rady této Galaxie a duchovního ručitele této Galaxie
2) 	Andělé ve hvězdných lodích od Giorgia Dibitonta
3) 	UFO - kontakty od Michaela Hesemanna
4) 	UFO - ... a přece létají od Quida Moosbrugera 
5) 	Poslové úsvitu od Barbary Marciniakové

Děkuji Miloslavě Drskové za to, že i přes ztížené životní podmínky dokázala přijmout a s důvěrou mi předat všechna ta základní sdělení, která tvoří osu celých „Rozhovorů“, a která jsou stavěna i pro spektrum jednoduchých lidí, na které je nutno také myslet. Ukazuje to na rozhodující skutečnost, že klíčem k navázání kontaktu s Vesmírnými lidmi je SRDCE  a ne vzděláni !!!!!

Děkuji všem dalším lidem těchto zemí českých, kteří se postupně přidávali k šíření těchto sdělení v „Rozhovorech“ zasláním hlavně do knihoven, a kteří právě správně pochopili obsah motta na obálce knihy od Ptaaha, velitele Vesmírné flotily z Plejád.

Tím končím tuto 1. část knihy „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“, která má další pokračování ve 2. části se shodným názvem. Jsou to sdělení přijatá více lidmi, kteří se takto spojují se svými přáteli z Vesmíru.
       
                                                          Tak to je a bude.

             S Láskou v Mladé Boleslavi a v Šumperku v českých zemích dne 18.10.1998.


















                                                                                                    I v o   A.  B E N D A


Kontaktér a  zpracovatel těchto  „Rozhovorů“  a  ten,  kterému  se  knihu  podařilo  předat  k 28.1.1998  s láskou  a pokorou ke Stvořiteli 700 000 českých lidí za 5 měsíců bez velkých financí, sdělovacích prostředků, reklamy a nakladatelství.

Ručím za to, že tato sdělení jsou ověřená, přesně a nezkresleně zpracovaná. 
                                                                                                                              I.A.B.
                                    OBSAH  I. DÍLU
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