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 شعار: تتم في الأراضي التشيكية (وفي أماكن أخرى أيضا) الإتصالات مع المخلوقات الفضائية المحبة للسلام بشكل كثيف...
الإهداء مع الحب إلى كل محبي السلام في الأراضي التشيكية وإلى أصدقائنا من الفضاء.

عزيزي القارىء

 سأقدم لكم هنا شروط الإتصال مع أصدقائنا من الفضاء ومع خالقنا. هذه الشروط موجودة في نص "الحوارات"، وهنا فقط أعرضها    مجتمعة.                       
أنتم الذين تفكرون بشكل مادي أكثر من اللازم، وتملكون إحاسيسا مكبوتة، اعملوا على إزالة هذه الحواجز.
 تعتبر هذه الشروط في الحقيقة، أيضا شروط مراعاة  قوانين خالقنا الكونية، والتي بفضلها تستطيعون رفع مستواكم الذبذبي-الروحي والمحافظة عليه.           

1- 
 العيش بإسلوب حياة منظم مليء بالمحبة والإنسجام ومبني على أساس روحي- حسي.
 محبة الخالق الأول لكل شيء، ومحبة الروح والجسد الفيزيائي فأنتم بذلك تقومون بمحبة الخالق أيضا، حيث أنكم جزء منه.
 عدم الإفراط في شرب الكحول، والأفضل عدم شربها نهائيا،و للمدخنين التخفيف من التدخين، والأفضل عدم التدخين نهائياً. مسامحة النفس والأقرباء. 
 2-
 محبة الآخرين، حتى هؤلاء الذين يسيؤون لكم، حيث أنهم يتصرفون ضمن مستوى معرفتهم فقط.
 3-
 محبة كل المخلوقات الأخرى، الحية وغير الحية، هذا يعني: الطبيعة، النباتات، الحيوانات، وأيضاً كوكب الأرض الذي يعتبر كائناً أرقى منا نحن.
  4-
 التقليل من أكل اللحم إلى الحد الأدنى، والأفضل عدم أكله نهائياً.
5-
 التخلص من الأدب ذي الصفات السلبية مثل الكتب والمجلات الحاوية على قصص عن الحروب والجنس وعن المخلوقات الفضائية السلبية ( كقصص الإختطافات التي تقوم بها الأطباق الطائرة، إنهيار البواخر...إلخ)، حيث أنها تبث طاقة سلبية خشنة.    
 
6-
 عدم قراءة الكتب والمجلات السلبية، عدم مشاهدة الأفلام السلبية، يستحسن إهمال السياسة لأنها مليئة بالطاقة الخشنة السلبية.
7-
 عدم حيازة أملاك فوق الحاجة الضرورية( بيتين أو أكثر، سيارتين أو أكثر للشخص الواحد...إلخ).
8-
 مساعدة الآخرين عند الحاجة حسب الإمكانيات الشخصية.
9-
 العمل على الأقل بالحد الأدنى من أجل الآخرين فيما يخص نشر المعلومات عن أصدقائنا من الفضاء، وذلك بإسلوب مسالم دون فرض أو إجبار.  
10-
 عدم الإساءة إلى المخلوقات الأخرى.
 لمخاطبة أصدقائنا من الفضاء يمكن قول مايلي بعد الجلوس في مكان هادىء:
 " خالقي ومحبوبي العزيز، أرجو الإتصال
 معك" 
مع أصدقائي من الفضاء،
مع أشتر، و بتااه ..."
من الضرورة خلال هذه الأثناء أن يكون القلب مفعم بالمحبة الصافية والأفكار النقية ، وحيازة قلم وورقة من أجل الكتابة، كما ويجب خلال الكتابة بث المحبة فقط وعدم خلط الأفكار وخصوصاً التشكيك في ذلك. يتم أفضل إتصال من خلال الشاكرا الرابعة – شاكرا القلب ( في القلب دون سماع صوت)، التي تعمل، إذا كانت مفتوحة، كمصفاة في حال حضور كائنات سلبية، أو من خلال الشاكرا السابعة ( صوت مسموع)، وهنا يمكن أن يتم الإتصال مع الجهتين، أي مع الكائنات السلبية أيضا، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على عملية التمييز بينهما عن طريق الحدس. أتمنى لكم الكثير من السعادة والإستفادة والوقائع الجميلة خلال صداقتكم مع المخلوقات الفضائية!  

