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Milý Erik! 

 

 Dnes si už vo veku, keď môžeš zhodnotiť svoj život. Dúfam, že sa Ti podarilo 

uskutočniť svoje sny a plány, ktoré si si v detstve vysníval.  

 Pamätáš sa ako si chcel zmeniť svet?  Zobudiť ľudí, aby sa zamysleli nad tým ako sa 

správajú sami k sebe, ostatným a hlavne k našej planéte? Dúfam, že si stretol správnych ľudí 

a spoločne ste to dokázali. Verím, že dnes žiješ s rodinou v peknom čistom prostredí, vody 

a lesy sú plné zvierat, moria a oceány sa trblietajú čistotou v slnečných lúčoch. Ľudia sú 

súdržní a konečne si uvedomili, že honba za majetkom je zbytočná ak nemajú kde žiť, keď 

zničia to jediné, čo má každý jeden z nás – našu planétu. Dávno sa prestali vyrábať prebytky 

všetkého a tvoriť nezmyselný odpad. Dnes má každý to, čo potrebuje k šťastnému životu. 

Stres vymizol zo sveta, naskočil úsmev a ľudia sú oveľa zdravší. Všetci sa spojili, aby 

vybudovali systém, ktorý funguje na princípe všade je dobre. Mier vládne na celom svete, 

práce je dostatok, pretože treba odstrániť následky minulých omylov, ktoré sa roky hromadili. 

Peniaze, ktoré sa používali na zbrane sa používajú na výskum ekologických zdrojov. 

Vybudovali sa vodovodné systémy v oblastiach, kde to potrebovali. Postavili sa pekné, 

jednoduché, ekologické domy, ktoré si v detstve tak rád navrhoval a začala sa opäť 

hospodárne využívať pôda, vďaka čomu ťa už netrápi alergia, s ktorou si denne bojoval. 

Vyrába sa na objednávky, takže sa nehromadia zbytočné zásoby, ktoré nik nepotrebuje a už sa 

ničím neplytvá. Ľudia pracujú s potešením, neberú prácu len ako biznis, vedia, že všetko čo 

robia má zmysel, riadia sa heslom pomáhať a chrániť. Pomáhať si navzájom a chrániť našu 

planétu. Preto má každý čo potrebuje, má prácu, čo jesť a kde bývať, nie sú žiadne rozdiely, 

nik nie je chamtivý a nechce len všetko pre seba. Ak niekto niečo potrebuje, hockto mu 

pomôže. Smerovanie k záhube sa podarilo zvrátiť a všetci žijú šťastne, uvedomujú si, že 

v tom krátkom časovom úseku svojho života, ktorí prežijú, majú poslanie zachovať planétu 

pre ďalšiu generáciu a prežiť čo najkrajší život v láske, porozumení a radosti. Tak pevne 

verím, že keď čítaš tento list si hrdý, hrdý na seba, na ľudstvo, že ste to dokázali a aj ja sa už 

dnes z toho teším.  



 Prajem Ti veľa síl a aj kúsok šťastia, aby si prežil úžasný a vytúžený zmysluplný 

život. Dúfam, že tvoje dve deti, sú Ti inšpiráciou.  

 

       Tvoj veľmi dobrý priateľ a kúsok z Teba  

Erik 

 

 

 

V Spišskej Belej, dňa 29.02.2016 


