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že ste mi dali To som rada. Dobrý deň. 
príležitosť byť tu. A tiež v poslednej dobe Ahoj ľudia. (Ahoj!) 
Aj ja som šťastná. v Južnej Karolíne Ďakujem za aplauz. 
Ten príbeh sa týka zvierat. boli silné lesné požiare. Zdravím, Majsterka! 
Dostala som duchovné  V poslednom období Ako sa máte? 
znamenia alebo som cítila sme videli veľké suchá Mám sa dobre, ďakujem. 
duchovné znamenia v Kalifornii. Ako sa máte vy? 
od zvierat. (Áno.) A tak minulú noc Vyzeráte dobre. 
A keď som tu bola prvýkrát, prišla táto veľká šanca, Vy vyzeráte skvele. 
veľmi som zápasila ohromný dážď Všetci sme veľmi šťastní 
kvôli karme a pripútanosti sa jednoducho vylieval a vzrušení,  
a potom jedného dňa a aj z toho sme cítili  že sme dnes s vami. 
prišlo ku mne požehnanie. Chcel by som vám 
mláďatko vačice, Ďakujte Bohu. v mene všetkých poďakovať 
vošlo do domu, Takže pokiaľ pracujeme za túto vzácnu príležitosť, 
prešlo celú tú cestu v Los Angeles, cítime, že sa s vami 
hore po schodoch že nás Majsterka vždy chráni. môžeme rozprávať. 
a prišlo až pred izbu. Udialo sa mnoho vecí Rada sa s vami rozprávam. 
Bolo to také milé. ale všetko vždy My sa s vami tiež radi  
A potom asi o mesiac neskôr prebehlo veľmi hladko. rozprávame! Majsterka,  
som stále ešte zápasila, Takže by sme vám radi dnes je predvečer 
išla som von a práve poďakovali, že nás chránite, vďakyvzdania v USA. 
som mala ťažký deň aby sme mohli naďalej Je to dobre načasované, 
a vtedy mi dospelá vačica v bezpečí vykonávať dobre načasované. 
vošla do cesty. túto vznešenú prácu. Áno. Takže je to 
Tak som si povedala: Ďakujte Bohu,  americká tradícia, 
„Dobre, to je znamenie.“ ďakujte Bohu. ktorá sa každoročne oslavuje, 
Predtým som študovala Je mi ľúto,  rodiny sa spoločne stretnú, 
učenie pôvodných  že ste zažívali strach. aby vzdali vďaku Bohu. 
Američanov Som rada, že ste odvážni. Áno. 
a v ňom má každé zviera Veľmi statoční ľudia. Takže v tomto období 
iný význam. Áno, naučili ste nás to dobre. vďačnosti by sme vám radi 
Na jednej web stránke Preto vás tak veľmi poďakovali, Majsterka, 
som hľadala význam tohto. milujeme, Majsterka. za všetku vašu milosť, 
Hľadala som, aký význam A s vašim dovolením, trpezlivosť a lásku. 
má vačica radi by sme sa spýtali Nemáte za čo. 
a jeden z významov niekoľko otázok, ktoré sa Za to, že nás ochraňujete 
bolo odbočenie, odklonenie. vynorili v našich mysliach. a staráte sa o nás. 
Takže som cítila, že to je A sme tiež veľmi dychtiví, Naposledy, keď sme mali 
znamenie, ktoré mi hovorilo, aby sme sa s vami podelili šancu s vami hovoriť, 
že sa Mája pokúša o niektoré dobré správy. bolo to dva dni po 
odviesť ma z cesty. To je skvelé! silnom zemetrasení tu 
Takže to postupovalo Takže sa môžeme podeliť v Južnej Karolíne. 
od malého odchýlenia o niektoré z našich príbehov. Vďaka vašej mimoriadnej 
v podobe mláďatka vačice Dobré správy. milosti a láske, 
až k veľkému odchýleniu Dobrý deň, Majsterka. milióny obyvateľov 
v podobe dospelej vačice. Dobrý deň. a my, sme boli v bezpečí. 
Ale aj tak som stále Rada by som sa podelila A v správach hovorili 
nechcela počúvať. o jeden príbeh.  len o malých zraneniach 
Ale napokon som sa A som taká vďačná,  a o veľmi malých škodách. 
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spoločnosť pre divo žijúce A cítila som, že sú porozprávala s jedným  
zvieratá zobrala mláďatá skutočne na našej strane dobrým priateľom tu, 
na nejaké miesto, kde sa a obzvlášť a potom môj zápas 
špecializujú na starostlivosť keď som si prečítala knihu skončil a získala 
o mláďatá vačice. "The Noble Wilds", som nový zmysel pre cieľ, 
Nasledujúcu noc bola som taká pohnutá. bola som rada, že som tu 
sa mi objavila vo vízii Cítim, že sa chcem  a nasledujúci deň som išla 
s celým kŕdľom mláďat skutočne naučiť viac na prechádzku. 
a ďakovala mi. o svete zvierat. A vtedy som na ceste 
Ach, to bolo už priveľa. Je to pre mňa také úžasné. zbadala slimáka,  
Bolo to veľmi, A skutočne viem,  bolo to akurát 
veľmi dojemné. že nás milujú. (Áno.) uprostred chodníka. 
Prišla do mojej vízie Som veľmi šťastná. Bol to skutočne  
s mláďatami, Ďakujem, Majsterka. veľký slimák s ulitou. 
aby mi poďakovala. Ešte nejaké iné slimáky Predtým som nikdy v živote 
A povedala, že sú šťastné alebo vačice? nevidela takého 
a ona je šťastná,  Nie, to je všetko. a už vôbec nie v LA, 
že môže odísť. Ďakujem, Majsterka. kde je skutočne sucho. 
Ich duchovné kvality Stretla som včera nejakého Tak som si povedala: 
sú veľmi vysoké. (Áno.) pavúka. Čo to znamená? „Ach, to je ďalšie znamenie.“ 
Do videnia. (Do videnia.) Musím o zistiť. A keď som sa vrátila, 
Zdravím Majsterka. (Ahoj.) Dobre, zistite to vyhľadala som to a slimák 
Chcem sa s vami podeliť  a pošlite mi email. (Dobre.) znamená vytrvalosť 
o skutočne skvelý príbeh. Áno, tiež som stretla vačicu. a rozhodnutie. 
To je skvelé! Bola na ceste, Takže som vedela, že to sú 
Nedávno v Sydney zrazilo ju auto. vlastnosti, ktoré potrebujem, 
v Austrálii  V tom čase nebola otvorená aby som tu ďalej rástla. 
členovia našej asociácie žiadna klinika, ale pretože Len dúfam, že nerastiete 
robili interview s telepatkou, mám mnoho domácich  tak pomaly ako slimák. 
ktorá komunikuje  zvierat, jeden z mojich Aj ja.  
so zvieratami, volá sa veterinárov mi doma otvoril. Vytrvajte, v poriadku, 
Simonne Lee a je schopná Vošla som k nemu ale nech rastiete rýchlo. 
telepaticky komunikovať a prosila ho, Je ťažké prijať veci, 
so zvieratami. aby šiel na kliniku keď to nie je 
Jediné, čo potrebuje, a zachránil tú vačicu. veľmi obvyklé. 
je fotka a dokáže sa s nimi Nemohol ju už zachrániť Áno, teraz je to už lepšie. 
porozprávať tak, ale aspoň uľahčil Som veľmi šťastná, 
ako sa rozprávame my. jej bolesti. že som tu. 
Po interview A potom ráno zomrela Je to vznešené, však? 
listovala vo vašej knihe ale zistili sme, Pokračujte so slimákom, 
„Vtáky v mojom živote“. že vo svojom vaku  dobre? 
A jeden z vašich vtákov, mala mnoho mláďat. O tom to je,  
Majsterka, Viete, že vačice čo sa týka slimáka. 
sa pokúšal ju kontaktovať nosia mláďatá  Ale mala som aj 
a komunikovať s ňou. vo svojom vaku iné zážitky, 
(Áno?) ako kengura? keď mi zvieratá  
Takže členovia našej  Bolo to pre mňa skutočne vošli do cesty 
asociácie to zaznamenali veľmi, veľmi emocionálne. a je to úžasné. 
a poslali nám to A tak doktor Som taká poctená, 
a z obrázku to vyzerá, zariadil, aby nejaká že som ich videla. 
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A tiež môj malý bratanec. podeliť, bola: že váš vták Lumino 
Pred niekoľkými týždňami „Sme tu, aby sme sa pokúšal 
som sa s ním rozprával rozvíjali svet, porozprávať sa s ňou 
a to len jediný raz aby sme ho pozdvihli. a tá komunikátorka 
a on povedal, že odvtedy A čím viac ľudí si je hovorila, že jej povedal, že 
sa stal vegetariánom. toho vedomých, miluje to miesto, kde žije 
Som preto šťastný tým väčšia je šanca na to.“ a že je to ako Nebo. 
a vždy som dúfal, Áno. A ona povedala, že je to tak, 
že niekto v mojej rodine „Kým to nezažijete, a že to od neho cítila. 
bude aj  môže to pre vás byť  Povedala, že ten pocit 
duchovne praktikovať. ťažké a náročné bol veľmi krásny. 
Takže dúfam, porozumieť tomu.“ Tá komunikátorka povedala: 
že môj malý bratanec, Áno, to je pravda. „Je to presne taký pocit  
som si istý, že v budúcnosti „Naša cesta je pomáhať, ako toto pospevovanie, 
bude nejako praktikovať, aby to zažili toľké bytosti, ako prekrásny pokoj 
možno získa zasvätenie. ako je len možné.“ a akoby to človeka strhlo 
Zdravím, Majsterka. Správne. smerom k vám.“ 
Dobrý deň. A povedal, že úmyselne Vtedy členovia  
Byť tu je tým nepoužil slovo „ľudia“, našej asociácie povedali: 
najvzácnejším darom takže „aby to zažili  „Ach, ona je 
a skúsenosťou môjho života. toľké bytosti.“ osvietená bytosť, 
Po prvý krát sa cítim, Potom sa ho spýtala: preto je to tak.“ 
že som na Zemi „Je ešte niečo iné, A tá telepatická  
na správnom mieste. o čo sa chceš podeliť?“ komunikátorka povedala: 
To ste. A on povedal: „Ach áno, „Ach, niet divu, 
Každý deň ma  nemôžem zabudnúť že sa cíti ako v Nebi.“ 
beriete za ruku, povedať ľuďom, A dodala: 
aby ste ma viedla, učila že sa aj zabávame.“ „To čo vyžarujete, 
a pomáhala mi rásť, Takže ďakujeme, Majsterka je veľmi čisté.“ 
otvárajúc dvere  a ďakujeme Luminovi, Povedala, že to cítila 
v mojom srdci, že sa s nami podelil o toto od toho vtáka. 
tajomnými spôsobmi. mimoriadne posolstvo. A potom sa spýtala toho 
Som a budem navždy Lumino, ten malý? vtáka: „Takže aké je 
vďačná za vašu Áno. tvoje posolstvo, 
nesmiernu lásku a milosť! Pestrofarebný? čo si chcel povedať?“ 
Majsterka, ste svetlom, Áno, A vták povedal: 
ktoré svieti v mojom srdci. veľmi krásne farby, áno. „Môžeš prosím povedať 
Želám si iba, Áno, áno, dobre. svetu, aká krásna 
aby táto ohromná láska Zdravím, Majsterka. (Ahoj.) je naša mama, 
rástla, rástla a rástla. Rád by som povedal, aký krásny je náš domov 
Milujem vás! že všetci v mojej rodine a aké je to výnimočné, 
Páni! Ďakujem! sa viac stávajú  že existuje niekto, 
Veľmi pekné. Veľmi pekné. vegetariánmi než predtým. kto to pre nás dokáže urobiť.“ 
Prekrásne. Ako povedal môj otec, A keď sa ho spýtala: 
Pekné vyjadrenie. pred desiatimi rokmi „Je to tvoje posolstvo alebo 
Stále sa vám darí lepšie. by si mysleli, že som čudný posolstvo tvojej mamy?“ 
A som na vás hrdá. ale teraz tomu  On odpovedal: „Je to 
Som hrdá na váš pokrok. rozumejú lepšie. jej posolstvo ale prichádza 
Ďakujem, Majsterka Mám mladšieho brata, ktorý prostredníctvom nás.“ 
Cítite, že postupujete, však? sa už narodil vegetarián. A správa, o ktorú sa chcel 
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Áno, cítim to. 
Ďakujem, tak veľmi  
ďakujem Majsterka! 
Nemáte za čo. 
A ďakujem vám, 
že rastiete tak rýchlo. 


