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v Seattle řekla, Já dobře. Jak se máte vy? Zdravím, Mistryně. 
„Žáci přežijí.“ Dobře, děkuji Mistryně. Zdravím. 
Myslím si tedy, že přežiju. Mistryně, mám dvě otázky. Mistryně, 
Pak budete mít prostředky  První je, pokud  mnoho let byly  
z kterých budete žít. překročíme kritické množství v Queenslandu sucha  
Záleží na vašich zásluhách. a dvě třetiny populace světa a povodně. (Ano.) 
Pokud ne, říkala jsem vám se stanou vegetariány, A Queensland je hlavním 
už, ať se spoléháte na co se stane se zvířaty, australským producentem 
nebeskou sílu ve vás, zvláště se zvířaty, a vývozcem hovězího masa. 
abyste dále žili. které jedí maso zvířat, Každý rok 
Abychom žili,  jako je tygr, lev, ryby atd.? Queenland exportuje 
nejsme závislí jen na jídle. Stanou se také vegetariány hovězí v hodnotě 3,3  
Nedělejte si moc starosti. přirozeným způsobem miliardy dolarů. 
Děkuji Vám, Mistryně. nebo budou zničeni? Souvisí tyto dvě věci?  
Máte ještě trochu  Oni budou vegetariány. Jak můžeme pomoci? 
tuku navíc, Pokud ne, budou zničeni. Ano, je to zřejmé, ne?  
možná přežijete trochu déle Protože pokud nebudou Ano. 
dokonce bez jídla. následovat přirozenou To je varující znamení, pokud 
Děkuji Vám, Mistryně. velikost Nebe, pak někdo vůbec poslouchá. 
Rádo se stalo. budou muset jít jinam.  Můžete se tam vydat 
Rádo se stalo, drahá. Pak se budou muset  a distribuovat tam letáky 
Spoléhejte na svoji ctnost jejich duše reinkarnovat nebo jim poslat e-mail, 
a Bůh se o vás postará, ano? buď na nějakou  udělejte, co můžete. 
Dobrá, děkuji Vám. planetu s velkým utrpením  Mluvte s farmáři atd. 
Rádo se stalo. nebo budou muset žít  Řekněte jim, aby změnili 
Mimochodem, v bolesti dlouhou, dlouhou,  svůj způsob života protože, 
můžete si také začít sázet  dlouhou dobu, aby vyčistili  protože,  
svoji zeleninu, svoji špatnou karmu kvůli nutné potřebě planety. 
pokud se tak bojíte. a pak jim bude dána  Můžete s nimi mluvit. 
Máte-li malou zahrádku, další šance, A doufejte, že se změní. 
nasaďte si zeleninu. ale po dlouhé, dlouhé, Toto je velmi zřejmý znak. 
Alespoň na nějakou dobu  dlouhé, dlouhé době. Je to velice jasná odplata, 
a nechte si někde nějaké Dobrá. ale poslouchá někdo? 
suché potraviny. Moje druhá otázka je, Pokuste se, ano? 
Nevím, jak dlouho co se stane, když překročíme  Ano. Děkuji Vám, Mistryně. 
by to vydrželo, protože kritické množství? Děkuji vám. 
jestli jíte hodně, stejně si Znamená to, že přežije Je to jen jeden příklad 
toho moc neschováte. jen 1/3 populace světa? zřejmé odplaty. 
Neuskladníme toho dost Co se stane se  Není to jen v Austrálii, 
pro celou rodinu,  světovou ekonomikou? v Queenslandu, 
aby žila celý život. Pokud zkolabuje všude jinde  
Ale něco si uskladnit můžete, světová ekonomika to můžete pozorovat. 
pokud vám to uklidní mysl. a většina budov  Najdete podobný  
Do kouta vašeho domu bude zničena, vzorec odplaty. 
si nashromážděte,  na co se pak ti, kteří  Každá akce  
co si myslíte, že nutně  přežijí spolehnou? vyvolá nějakou reakci. 
potřebujete pro kolik lidí. Uvidíte, jestli přežijete. To nezklame. 
A ve své zahrádce si  Myslím Mistryně, Děkuji Vám. 
vysaďte zeleninu místo trávy, že si vzpomínám, Ahoj, Mistryně, jak se máte? 
vysaďte zeleninu a jezte ji. že jste na videokonferenci Ahoj, mám se dobře. 
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Moje další otázka je, zeleninu. A pak takto pokračujte. 
kolik vyšších bytostí Děkuji Vám, Mistryně. V každém případě,  
šesté a sedmé úrovně Miluji Vás, Mistryně. nedostatek potravin již nastal. 
je momentálně na Zemi Také vás miluji srdíčko. Možná si tedy můžete  
a doprovázejí Vás někdy  Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) začít sázet zeleninu  
radové z deváté úrovně Moje otázka zní, ve své zahrádce. 
při vaší misi na Zemi Každá duchovní úroveň Je to velice snadné vysázet. 
nebo přicházejí samostatně? od první do páté Jen se to někde  
Oni sem nechodí. je charakterizována od zahradníka naučte, 
Bytosti šesté a sedmé úrovně  jistými znaky. z internetu, od vašeho  
tady nejsou. Například,  bratra nebo sestry, 
Přišli radové deváté úrovně?   první úroveň je známá kteří vědí jak vysazovat  
Ne, přišla jsem sama. jako emocionální, druhá s minimem spotřeby vody 
Kdyby přišli,  úroveň jako intelektuální atd. a s maximální úrodou. 
přišli by samostatně, Ale co šestá  A bez hnojiv, 
protože jeden stačí. až devátá úroveň, jen čistě organicky. 
Mají dost síly, má každá z nich něco, Udělejte tedy svoji práci, 
není třeba jich tady mít  co ji charakterizuje ve volném čase, 
mnoho, jen na malé planetě. nebo se to nedá popsat? místo toho abyste pobíhali  
Protože  Má, ale nedá se to popsat. nebo mysleli na nesmysly, 
se jedná o stejné učení, A vás se to netýká. jděte ven a na zahradě 
je jedno, kolik jich přijde, Prosím, snažte se dostat si vysázejte zeleninu. 
bude to stejné učení. nejdříve do páté, A pokud nemáte zahradu, 
A když jeden rada mluví pak si promluvíme. pak sázejte se sousedy  
na jednom místě, Děkuji Vám. nebo u těch, 
šíří se to po celé planetě,  My na této planetě Zemi  kde sázet nechtějí, sázejte 
atmosférou celé planety, si to nejsme schopni  na jejich pozemek. 
pokud tedy lidské bytosti  představit, Můžete sázet podél cest, 
poslouchají, pak poslouchají. je mi líto, že to říkám, blízko vašeho domova. 
Pokud ne, je jedno kolik  protože žádný jazyk světa Právě teď je mnoho zemí, 
lidí mluví, není vhodný k tomuto popisu. v kterých mnoho občanů,  
kolik radů z vyšší úrovně Vysvětlila bych vám to, sází zeleninu na státních 
sejde dolů, bude to stejné. kdybychom k tomu měli  pozemcích, například kolem 
Děkuji Vám. vhodné prostředky, silnic nebo na nějakých  
Rádo se stalo. ale my je tady nemáme. nevyužitých pozemcích. 
Zdravím, Mistryně. Protože v takovém světě Můžete se vlády zeptat, 
Zdravím. je tak perfektní  jestli je můžete využít, 
Všichni svatí  mír a harmonie, ne vlastnit je, 
jako Ježíš, Buddha, mimo chápání. jen na nich sázet 
Mohamed  Budete v míru, a starat se o ně. 
učili soucitu ke všem budete v harmonii, Nebo platit malou daň 
cítícím bytostem budete světlo,  nebo něco za to a obdělat je. 
jako své první pravidlo. budete blaženost, Hodně lidí to teď dělá. 
Také mluvili o této což teď nemůžeme pochopit, A pokud nemáte  
nekonečné síle protože tady stále  zahradu, máte balkon, 
a moudrosti, například, mír hledáme zeleninu můžete  
že Království Boha a ještě jsme ho nenalezli. vysázet do truhlíku. 
nebo přirozenost Buddhy Jak tedy mohu něco  Malou tady, tam, takto. 
je uvnitř nás. odtud srovnávat s něčím tam? Je také velice čerstvá 
Moje první otázka zní, Děkuji Vám. a máte pro sebe nějakou  
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A také samozřejmě Děkuji Vám, Mistryně. jakou radu byste dala lidem, 
máme potíže s  Rádo se stalo. abyste je navedla přímo  
naším fyzickým tělem. Zdravím, Mistryně. na cestu soucitu 
Některé dny jsme unavené Jak se mohu zlepšit? ke všem cítícím bytostem, 
a v ten den v měsíci Mám pocit, že stále nejsem včetně zvířat? 
jsme jako ženy vyčerpané. v duchovní praxi dobrá. Jediné co je třeba,  
Také ve vašem fyzickém těle Stále mám nedostatky  to teď dělat, 
se bouří hormony atd.  v oblasti mé osobnosti, ne žádat radu. 
A lidé kolem vás někdy jsem arogantní Máme tolik přednášek, 
a atmosféra kolem vás nebo mám špatné zvyky. máme tolik videokazet, 
a energie planety. Někdy se necítím motivovaná máme dokonce  
My tady plaveme  něco dělat a obviňuji se. Supreme Master TV, 
proti proudu. Můžete mě prosím navést která denně vysílá  
Udělejte tedy, co můžete, lepším směrem, Mistryně? o ctnostném způsobu života. 
když můžete. Musíte mi říci, Nechte si televizi zapnutou, 
Donutíte-li se udělat něco, v čem jste arogantní. aby to lidé slyšeli, vnitřně. 
v co věříte, že je  V čem například? Nevyrušujte vaše sousedy 
dobré a prospěšné, A jaké špatné zvyky máte. tím, že ji budete dávat hlasitě. 
pak je to skvělé a dobré. Jen jako vodítko, Jen ji nechte běžet. 
Pokud ne, pokuste se  dělejte jen co je dobré. I když bude hrát potichu, 
příště znovu, až budete méně  Vyhněte se špatnému. bude to fajn, 
unavená nebo zaneprázdněná. To je velice jednoduché. je-li to pro vás pohodlné. 
Já mám také  Ale jestli to budete chtít  Dokonce celý den, celou noc, 
stejné tělo jako vy. podrobněji, bude-li vám to vyhovovat. 
Musím se nutit. pak mi pověste podrobnosti. A to je ta rada. 
Ano, Mistryně. Například jakých zvyků Děkuji Vám, Mistryně. 
Dnes ráno se mi  se chcete zbavit, Není toho moc víc,  
nechtělo jít na konferenci. jaký postoj si myslíte,  co bych vám mohla poradit. 
Dobře jsem  že je arogantní. Lidé to musí dělat. 
v tu dobu meditovala. A proč se tak cítíte? Ne jen poslouchat. 
Chci meditovat, Ano, Mistryně. Ano, mám i druhou otázku. 
abych vám dodala trochu  Například někdy jsem  Jak mohou lidé realizovat 
více dobré energie. líná něco udělat svoji vnitřní moudrost, 
Děkuji Vám, Mistryně. a nedonutím se to udělat, a musí praktikovat duchovně, 
Ale pak, když medituji, Mistryně. aby získali 
cítím se tak dobře, Záleží na tom, moudrost prostřednictvím 
že se mi nechce zvedat pokud to není dobré, žijícího učitele? 
a oblékat se  pak to nedělejte.  Ano, to by měli. 
a líčit se a chodit sem  Nebo když něco není  Měli by. 
a mluvit do tohoto telefonu. opravdu nutné udělat, Kdyby byli lidé ctnostní 
Slyšela jsem, že není dobré,   samozřejmě, nechce se  a věřili jen v Boha, 
když mluvíte a posloucháte, vám to dělat. pak by to bylo také  
a máte to takto u ucha. Ale když cítíte, dobré pro ně 
Ano. že je něco nutné, a také by získali velice 
Nemusí to být pro mne dobré, samozřejmě, že to uděláte. malý zlomek moudrosti, 
pro můj mozek. Důvěřuji vám,  kterou již mají uvnitř sebe. 
Také se mi to nelíbí. že uděláte to, o čem si  Ale bylo by to mnohem  
A všechna ta světla, myslíte, že je nutné a dobré. rychlejší a úplnější, 
která mi svítí do tváře. Jen ne vždy je vše kdyby následovali  
Na mnoho věcí  nutné a dobré. žijícího učitele. 
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nikdy nic neuděláme stejným způsobem. máme výmluvy, 
a nijak se nezlepšíme. Dobré věci dělejte. a nechce se nám dělat žádná 
Nikam nedojdeme. Špatným věcem se vyhněte. práce, ani je-li to dobrá práce, 
Nezlepšíme se Ano, drahá? jako záchrana planety 
a nestaneme se osobou, Ano, děkuji Vám, Mistryně. a mluvení s takovými  
kterou chceme být. Myslíte si, že to zvládnete? krásnými lidmi, jako jste vy.  
Plavat můžeme  Pokusím se, Mistryně. Nemluvě o něčem 
jedině ve vodě. Mimochodem,  co neděláte rádi 
Voda je možná studená je-li to pro vás dobré, a je to nepříjemná práce 
a mokrá, řeknu vám to. nebo náročná práce 
ale snažte se plavat, Nemyslím si,  a nevděčná práce. 
to je jediný způsob, že jste arogantní,  Samozřejmě,  
jak se naučit plavat. protože kdybyste byla, že se vám ji nechce dělat. 
Alespoň si to užívejte. nepřiznala byste se  Neobviňujte se tedy moc. 
Děkuji Vám moc, Mistryně. tak pokorně. Děkuji Vám, Mistryně. 
Jen se soustřeďte na pocit  Bála byste se o svoji pověst Věc se má tak, prostě si 
při plavání, a co si o vás lidé pomyslí, nevšímejme naší nálady 
je také příjemné být ve vodě když řeknete lidem, a dělejme, co musíme  
a moci plavat. že jste arogantní a líná atd. udělat v ten okamžik. 
Někdo nemůže plavat, Není snadné se  Žijte z minuty na minutu. 
nemá-li ruce,   veřejně přiznat. Dělejte, co můžete. 
nemá-li nohy Myslím si tedy,  Cítíte-li,   
a neví jak plavat že ať máte jakoukoli  že je dobré to udělat. 
nebo je ochrnutý   aroganci, dá se to napravit. Ne jen pro sebe,  
a nemůže plavat. Nebo ji moc nemáte, ale pro všechny ostatní. 
I když se dostaneme   jen jste na sebe moc přísná. Nebo pro zvířata, pak  
do vody a ta je studená  A i kdybyste byla   se to prosím snažte udělat. 
a mokrá, a je únavné plavat, arogantní a líná, Je-li vaše tělo v tu dobu fit, 
můžeme plavat. ode dneška to změňte. je jedno, co si o tom myslíte, 
Dostaňte se tedy  Ano. je-li to dobré pro ostatní 
vždy do nálady. My všichni máme jistou  nebo pro vás, 
Řekněte si, představu o tom, přinuťte se a jděte to udělat. 
„To není nic, co bychom měli dělat, Pamatujte si to.  
to překonám, čím bychom měli v životě být Je-li to dobré, dělám to. 
mohu to udělat. a co bychom měli v životě  Je-li to špatné, nedělám to.  
Je to maličkost.“ získat, Jednoduché. 
Ano, děkuji Vám,  jak by se k nám měli chovat  Dobré dělám. Špatné ne. 
za vaši radu. atd. Je jedno, jakou máte náladu, 
A Mistryně,  Jsme tedy zklamáni prostě se nestarejte o náladu. 
velice vás milujeme. a to ovlivní naši náladu Děkuji za  
Také vás miluji, drahá. a pak lidé, se kterými žijeme, vaši radu, Mistryně. 
A jsem lidi ráda, milovaní,  Rádo se stalo. 
že se mi svěřujete  kteří se nechovají tak, Náladu ovlivňují různé věci. 
se všemi vašimi osobními jak bychom očekávali… Není to naše pravé Já. 
i neosobními pocity. Vše, různé věci  Pamatujte si, že mně se také 
To, co jsem vám řekla, ospravedlňují naši lenost, nechce dělat mnoho věcí, 
je naprosto upřímné, naše zklamání, ale dělám je. 
a doufám, že vám to pomůže naše špatná nálada atd., atd. Jsme tedy ve stejné situaci. 
nějakým způsobem vést  Ale pokud si tady sedneme Máme stejný problém. 
váš život správným směrem. a budeme si stále stěžovat, Spolu ho vyřešíme 
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Nebo minimalizovat 
vaše zklamání, zatímco   
jste na této fyzické planetě. 
Také bychom Vám  
rádi poděkovali 
za konferenci po telefonu, 
Mistryně. 
Děkujeme za Váš vzácný čas, 
který jste nám věnovala. 
Rádo se stalo. 
Ano, pokud vám to pomůže, 
budu velice ráda. 
Uvidíme se příště. 
Uvidíme se brzy. 
A zatím pokračujte 
ve vznešené práci, 
ve vaší meditační praxi 
a ve vašich nejlepších  
záměrech pomoci planetě. 
Jsme spolu. 
Já pracuji s vámi. 
Uvidíme se brzy. 
Uvidíme se, Mistryně.  
Sbohem, Mistryně. 
Sbohem, miluji vás 
a Nebe vám žehná. 
Nechť žehná vaší zemi, 
Austrálii. 
Je to dobrá země. 
Děkujeme Vám, Mistryně! 
Milujeme Vás, Mistryně. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 


