B. Liv för alla
Nu kommer Alisa ut från sin farkost. Människor ger blommor till
henne och säger välkommen tillbaka. Hon kommer tillbaka till sin
sköna planet. Där som alla människor är glada och är snälla mot
varandra. Det finns inget förtryck, ingen plundring och ingen sjukdom
heller. Där är alla lyckliga för att alla behandlar varandra väl. Det finns
god mat och värm hus för alla, ingen som vill ha mer än andra. Alla
vet att det finns tillräcklig med mat och resurser för alla, ingen
behöver oroa sig för att vara hungrig eller inte få tillgång till
någonting som behövs. Alla har förstått att även naturen vill säga att
det finns tillräcklig med resurser för alla levande. Naturen visar den
genom en apelsin som är delad i många delar och kan räcka till
många människor för att smaka och njuta av den. Det viktigaste är att
människor delar resurser med varandra och tänker på alla levande.
På så sätt tillåter sig ingen ens att tänka på andras ägodelar.
Planeten är full av kärlek och respekt. Alla tycker om varandra och är
snälla mot varandra. Alla planetens invånare är tillsammans som en
stor familj. Ingen blir avundsjuk på andra. Ingen som jämför sig med
andra. Alla är viktiga och lika värda på hela planeten.
Det finns inget land, inga städer eller gränser på planeten. Planeten
är för alla. Alla får bo var de vill men ingen äger planeten. Människor
har olika färger, längd och storlekar men det finns inte någon ras. Alla
är från planeten. Det finns ingen sjukdom där, alla är friska och pigga.
Ingen gammal människa bor ensam under sina sista år. Gamla
människor är också lyckliga.
Ingen vill bestämma åt andra, alla får välja vad de vill i sitt liv. Där vet
människor inte ens vad ordet tvinga betyder. De vet inte vad våldtäkt
eller övergrepp betyder. De vet inte vad fiender och krig betyder. Det
finns inget vapen på hela planeten för att ingen vill göra någon illa
och ingen behöver försvara sig. Planeten är lugn och säker.

På planeten finns det också djur. De lever fritt på sina naturliga
platser, några djur bor med människor men ingen människa gör dem
illa.
Nu luktar Alisa på de fina blommorna och andas ut. Hon är glad över
att hon bor på denna planet och inte på jorden. Hon är glad att alla är
glada, friska och trygga på hela planeten.
Nu går hon hem. Mamman kommer och kramar henne, hon är glad
för att Alisa kommer tillbaka. Mamman hämtar en kopp kaffe till
henne och be henne att berätta om sin färd på jorden. Det är svårt
att berätta om jorden för henne men hon försöker ändå.
Jorden är annorlunda än vår planet, säger hon. Jorden är delad i olika
delar som kallas världsdel, land och stad. Jag har varit i olika länder
och städer. Där såg jag en fantastisk natur men alla inte är
tacksamma över den. Alla är inte snälla mot naturen, miljö och djur.
Människor är inte heller så snälla mot varandra. Det gäller inte för
alla människor men väldigt många människor är så. Några människor
är giriga. Mamma, girig betyder att man vill ha mer än sin andel. De
är inte nöjda med sina andelar. De vill ha mer mat och bättre kläder,
fritid och bostäder än andra. De vill ha de bästa sakerna. De tänker
inte ens på andra utan de utnyttjar andra människor genom våld och
bedrägeri för att nå sina syften och mål.
Alisa fortsätter: I de olika delarna av jorden finns det krig. Nu undrar
mamman vad krig betyder. Alisa förklarar på ett enkelt sätt så att
mamma kan förstå. Krig är inte bra mamma, säger hon och fortsätter:
I ett krig dödas eller skadads tiotal, tusental eller miljontals
människor. Många skolor, hus och byggnader förstörs. Människor blir
fattiga och hungriga. Länderna har svårt att utvecklas. Krig förstör
allt, det gör ont för många människor. Bara de som har varit i ett krig
kan förstå vad ett krig kan betyda. Nu blir mamman chockad. Hon kan
inte tro på detta. Det är fruktansvärt, säger mamman. Jag vet, säger
Alisa med ett besviket ansikte. Hon berättar mer, ett krig kan ha olika

orsaker men jag tycker att om alla människor skulle vara nöjda med
sina ägodelar och resurser, om de inte var giriga, om de skulle välja
snällare sätt för att nå sina mål, om alla skulle tänka på varandra,
skulle många krig inte ske. Den andra viktigaste orsaken kan vara att
många människor är tysta mot förtryck. På så sätt hjälper de
människor som är grymma.
Människor på jorden ljuger, förråder och svindlar för sin fördel.
Jorden skulle vara bättre plats om människor skulle vilja för andra,
vad de vill för sig själva. Människor på jorden dödar djur med våld
eller skadar dem genom olika tester. Några djur har ett svårt liv på
jorden. Jag önskar att de kunde flytta hit mamma, säger Alisa med
tårar i ögonen. Mamman kramar henne.
Det finns väldigt många jobbiga saker på jorden som vi inte kommer
fatta mamma, men den viktigaste gemensamma saken mellan oss
och jordens invånare är att vi alla är människor, säger Alisa. Hon är
mycket ledsen och samtidigt arg på jordens situation. Hon vill berätta
mer om jorden men helt plötsligt vaknar hon. Hon ser sig omkring.
Hon är förvirrad. Vad är det som händer nu? Frågar hon sig själv. Hon
tänker på sin dröm och fattar att allt som hon såg var en dröm. Hon
bor inte på den sköna och drömlika planeten utan hon bor på jorden
och planeten var den som hon verkligen skulle vilja bo på.

