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oteplováním. (Ano.) je velice praktické poslání, Zdravím, Mistryně. 
Co se týče  velice mocné, Mistryně, Bůh stvořil 
komunikace se zvířaty přesto velmi tiché. ptáky a psy, 
nebo spojení, Protože jsme zaneprázdněni, mají pro lidstvo  
to může dělat každý z nás. nesledujeme životy  a pro tuto planetu 
Je to jen tak, že většina lidí zvířat, proto nějaké poselství? 
nemá čas se toho moc nemůžeme  Mistryně,  
se znovu trénovat  od zvířat naučit. prosím, osviťte nás. 
v tomto spojení. Myslím si,   Samozřejmě. 
Na začátku jsme že po přečtení mých knih Jak jsem zmínila, 
byli schopni mluvit se o psech, ptácích   jejich posláním je 
zvířaty a oni mluvili s námi. a vznešených divokých  dát nám lásku, která je  
Mnoho lidí, kteří mluví  zvířatech se lidé probudí. bezpodmínečná a nesobecká, 
se zvířaty vám to řekne. Děkuji vám. abychom mohli  
Oni to dělají také  Kromě soucitu, následovat tento model, 
jako práci. lásce ke zvířatům milovat a respektovat  
Například, když máte psa a velkého odporu k násilí všechny bytosti jako sebe, 
a váš pes je nemocný jste také zmiňovala, pak bude vše perfektní. 
a vy nevíte co máte dělat že globální oteplování, Život bude  
ani doktor to neví, o kterém si obecně myslíme, šťastný a mírumilovný. 
pak můžete zavolat že je přímým následkem To je poselství,  
tomuto médiu a on vám  užívání fosilních paliv které posílají lidstvu 
řekne co se děje. a uvolňování oxidu uhlíku psi, ptáci  
Ten doktor ho také do atmosféry, a mnoho dalších zvířat. 
může vyléčit. že vy ve skutečnosti věříte, Můžete to vidět jasně.  
Já jsem ale více že jedení masa Když například 
spojená přes lásku. a celý průmysl kolem chováte psa, 
Já je tolik miluji, konzumace masa krmíte ho nemastnou 
že je to jen přirozená je kritickým elementem rýžovou polévkou, 
a jednoduchá jednota mezi v globálním oteplování. rýží nebo čímkoli, 
mnou a zvířaty. Můžete prosím vysvětlit ten pes s vámi stráví 
Protože tak já cítím proč být veganem, zbytek života. 
co oni cítí globální oteplování Nikdy vás neopustí, 
a vím co oni vědí. a vaše spojení  nepůjde k sousedovi, 
A uvnitř umírám, když se zvířaty obecně  i když je soused bohatý 
vidím špatné zacházení a vašimi psy speciálně. a má různé dobré jídlo. 
a krutost, Já tady mám Vaše knihy Ten pes vás nikdy neopustí. 
se kterou lidé zacházejí „Ptáci v mém životě“, Lidé mnohokrát  
s bezbrannými, „Psi v mém životě“, nemívají takový   
vznešenými a nevinnými které mi byly  druh loajality. 
bytostmi, zvířaty. štědře darovány. Proto nás psi učí  
Přála bych si, aby všichni A Vaše  o absolutní oddanosti, 
slyšeli, co nám naši  „Vznešená divoká zvířata.“ srdci, které  
spoluobyvatelé říkají a že cítí Mohla byste, prosím,  miluje bezpodmínečně. 
bolest a trápení mluvit o těchto věcech? To je zářný příklad. 
stejně jako my, lidé.  Dobrá, nejdříve o spojení Když se díváme na činy 
Ve skutečnosti se zvířaty psů, ptáků a koček,  
jsou ještě citlivější. a za druhé, měli bychom následovat  
A přála bych si, bychom masitá strava, jejich činy absolutní  
se k nim chovali vlídněji a za třetí spojení s globálním oddanosti. To 
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kdybych chtěla  zbavit se všech, kdo  a Nebe pak na oplátku 
říct všechno, já se nebyli na jeho úrovni. bude milosrdné k nám. 
na to ale nespecializuji. Například, když nějaký  Ano. A o tom jsou 
Jen chci, aby lidé člověk způsobuje potíže „Vznešená divoká zvířata“, 
milovali zvířata nebo není moc upřímný o Vaší komunikaci se zvířaty. 
bezpodmínečně a  ve svém srdci (Ano.) 
co se mezi nimi vyvine, nebo mě nerespektuje  Dobrá, jednou za čas  
to pro ně bude dobré. nějakým způsobem rozumím, 
Jen proto, nebo v domě způsobuje aby to bylo osobní, 
že je tak moc miluji problémy, rozumím 
a pak se to stane přirozeně, špatnou karmu (odplatu), co zvířata cítí.  
pak se věci dějí on se snaží zbavit (Ano.) 
a pak odhalím to toho člověka. Vlastním koně. 
a odhalím tamto Možná jen trochu poškrábne Většinou moc nerozumím 
a řeknou mi to  nebo možná  tomu, co cítí. 
a řeknou mi tamto. tomu člověku bude dělat  Ale ptákům někdy rozumím. 
Neočekávala jsem to vše. nějaké potíže, že bude mít  Samozřejmě,  
Upřímně. strach a odejde, nejsem blízko Vaší úrovně. 
Bylo by pro mne hrozné například takto. Říkala jsem jim, 
vědět to všechno Nebo Benny přivádí milé že každý z nich má dar, 
dopředu, lidi, přátelské lidi, oni opravdu přišli, 
slyšet všechen ten pláč  a tak podobně. aby pomohli lidstvu. 
zvířat Oni všichni mají něco  Jak se říká v Bibli, 
a slyšet všechny ty věci, na práci, a je škoda, „Stvořil jsem je, 
které mi musejí říct, že lidé nevyužívají  aby byla vašimi přáteli 
jak musejí trpět pomoci zvířat.  a vašimi pomocníky.“ 
a to všechno, Napíši  Skutečně je to tak. 
to by pro mne bylo hrozné. další knihu s názvem Ale ne všichni lidé  
Když  „Vznešená divoká zvířata“. využívají této pomoci, 
se s nimi ale spřátelíte, A nemohu říct všechny věci, a to je škoda. 
řeknou vám hezké věci které mezi sebou máme, Místo toho je zabíjejí. 
a samozřejmě, když jsou  s divokými zvířaty, Oni přišli, aby  
ve vašem domě jen některé vám pomohli, skutečně. 
nebo ve vaší péči, tu a tam. A zvířata mi moc pomohla. 
jsou vděční Ty věci by měly  Některá mi pomohla 
a jsou velice šťastní, zůstat v tajnosti zbavit se špatných lidí. 
že vám mohou pomáhat mezi námi, Jako například 
jak jen mohou. ale někdy je to nevyhnutelné Laguna, ten modrý, 
Záleží to na jejich kapacitě. a nechám čtenáře něco  modrý pták, 
Dokonce labutě a kachny málo poznat. on dříve hodně neměl rád 
vám pomáhají, Když nastane ta situace, jednoho hocha  
když se s nimi zkontaktujete,  musím to říct, v domě 
samozřejmě. pak něco řeknu, a říkal, že mě ten  
Pokud ne, pracují  ale nemohu říct  chlapec nerespektuje. 
svým způsobem, okolo. vše v jedné knize. Ani mi to dokonce neřekl, 
Pokud vám to nemohou říci Muselo by to být  řekl to jinému médiu. 
přímo, pak zařídí,  alespoň sto knížek, A jelikož se někdy 
aby se to stalo, jen je to  deset na každého. kontaktujeme, vím, co jí řekl. 
pomalejší a problematičtější, Například, A Rottweiler, 
možná proto,   alespoň sto knížek, například, mi pomohl 
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protože jsou velice  protože láska vás zaslepuje, že o tom nevíte, 
duchovní, jsou více  já jsem je jen milovala to je vše. 
obráceni do nitra. a brala jsem je domů, to je  Nebo za to nejste  
Oni moc nehledají venku vše, protože byli bezmocní, vděčni, protože  
jako my, proto. to jsem si myslela. nic nevíte, 
Jedí trochu a jsou spokojeni, Teď si ale myslím,  ale oni to stejně dělají. 
to je vše. že lidé jsou víc bezmocní Dělají to nejlepší,  
Oni zcela spoléhají než oni. co mohou, 
na Nebe My potřebujeme pomoc, ne  aby vám pomohli žít lépe. 
s ochranou i jídlem. oni. My potřebujeme pomoc, Kdybyste je mohli slyšet,  
Oni jsou stále v kontaktu abychom si vyvinuli soucit je to fantastické, protože 
s Nebem. a využili pomoci, kterou  oni vidí všechno. 
Jsou to skutečně andělé, nám ta zvířata dají, Někteří, například labutě, 
ochránci lidí. budeme-li je milovat vidí asi pět tisíc let zpátky, 
Jen lidé to nevědí. a kontaktovat je. někdy mi to ušetří  
To je ostuda, Je to skutečně škoda. hodně času, 
opravdu je to ostuda. Oni jsou  nemusím chodit  
Lidé jsou skutečně těmi, pro lidstvo jako  do druhé úrovně 
kdo potřebují pomoc, fyzičtí andělé. dívat se do knihovny. 
potřebují pomoc, aby  Rozumíte tomu Ona mi to přímo hned řekla, 
se probudili, aby pochopili, jak se někteří lidé stále když jsem potřebovala  
že všechny ostatní bytosti  modlí k andělům o pomoc něco o někom vědět. 
jsou také velice speciální v nějaké situaci? Nemusela jsem to hledat, ona 
a někdy lepší než my My máme anděly,  přišla a vyhledala to za mně. 
v některých směrech. kteří pobíhají po planetě A je to jako blesk, 
Potřebujeme pomoc, v podobě  nemusím čekat 
abychom si vyvinuli soucit, různých druhů zvířat. do příště 
abychom připustili, Jsou to andělé  nebo zavolám ti zpátky 
že potřebujeme pomoc. ve fyzické podobě,  za hodinu, ne, ne, ne. 
Zvířatům to skutečně nevadí, aby nám pomohli Okamžitě. 
protože ta jsou v pořádku, v různých situacích. Například takto, 
pokud musí zemřít, Dobrá, vy to znáte. jsou nesmírnou pomocí 
zemřou. Například,  lidstvu. 
Jejich život je stejně krátký, na Supreme Master  Je velká škoda, 
u většiny z nich.  Television že lidé o tom nevědí, 
Je to jen tak, byl pes, jen jdou a zabijí je. 
že když je zabijeme, toulavý pes od nikud,  Zabíjíte své pomocníky. 
získáme špatnou karmu jmenoval se Hrdina, Měli byste je nechat žít 
(odplatu) a sami přijdeme pamatujete? a využívat jich a vyvinout  
(odplatu) a sami přijdeme  A byla nějaká žena, si dokonce svoji telepatii. 
o obrovské výhody.  která měla nehodu Za nějakou chvíli, budete-li  
Oni nic neztratí. a ležela na silnici skutečně zvířata milovat, 
Vy je zabijete, a on přiběhl budete v kontaktu a  
a oni se vrátí, kam patří. a odtáhl ji na kraj dálnice pak přes ten kontakt 
Všichni mají stejně  aby ji každý viděl. se budete moci  
jeden život a zvířata jdou  Vy to víte. A on je  spojit i s dalšími zvířaty. 
přímo do Nebe. cizinec odnikud. Já jsem navěky vděčná. 
Když jim  Když to není anděl, To ale přišlo později, 
nedovolíte, aby vám pomohli, co to potom je? předtím jsem to nevěděla, 
pak půjdou domů, Oni vědí všechno, to vám musím říct upřímně, 
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zdravotníckej organizácie už ho znají. takže oni neztratí nic. 
a zdravotných agentúr  Oni vědí vše předem. Jen ten, kdo je zabije, ztratí, 
v USA, atď. Vidí minulost a budoucnost ztratí zásluhy, ztratí srdce, 
20 miliónov ľudí tak jako já čtu knihu. ztratí soucit, 
prežije srdcové infarkty Zvířata jsou tedy  ztratí velkou část lásky 
ale následné náklady ohromnou pomocí lidstvu. a ztratí velkou část pomoci, 
na ich liečbu sú obrovské. Jen doufám, že jednoho dne  kterou nám sem Bůh poslal. 
Finančné náklady  tomu lidstvo skutečně  V Bibli se píše, 
jednotlivcov a vlády  porozumí a budou využívat  „Stvořil jsem zvířata, 
v dôsledku jejich cenných zdrojů, aby vám byla přáteli 
kardiovaskulárnych chorôb které nám Bůh  a pomocníky.“ 
sú len v USA seslal na tuto planetu. Skutečně je to tak. 
700 miliárd dolárov ročne! Povedzte nám Jak to, že nikdo neposlouchá? 
To nehovorím ja. o globálnom otepľovaní. Jak to,  
Je to váš vládny výskum. Akým spôsobom vlastne že si to nikdo neuvědomí? 
A ďalej rakovina, jedenie mäsa zväčšuje Není to udivující? 
viac než 940 000 prípadov globálne otepľovanie? Oni čtou každý den Bibli, 
rakoviny hrubého čreva Dobre, a nikdo na to nepřijde. 
ročne a takmer aj na fyzickej úrovni, Co řekl Bůh? 
pol milióna ľudí na ňu vedecky povedané, už Bůh řekl, že zvířata jsou zde, 
každoročne zomrie. samotnou produkciou mäsa aby vám pomohla, zjistěte 
Len v USA vytvárame viac CO2, jak vám mohou pomoci. 
stojí liečenie rakoviny potom všetky tie autá, Ne abyste je snědli, ještě  
6,5 miliárd dolárov. všetky vlaky, dříve, než vám pomohou, 
Miliárd! lode, lietadlá, ne abyste je dříve zabili. 
Rakovina prostaty  to všetko dohromady. Jak to,  
a močového mechúra  Čiže fyzicky, že lidé nedbají na tak   
ovplyvní ročne vedecky povedané, velmi zřejmou pravdu, 
viac než pol milióna ľudí. mäsopriemysel spôsobuje která stojí v Bibli, 
Výskumníci identifikovali naše globálne otepľovanie dokonce na první straně, ne? 
chemickú substanciu viac než čokoľvek iné. Téměř  
vo varenom, vyprážanom 18 % z CO2 na jedné z prvních stránek 
a grilovanom mäse, ktorá je pochádza z produkcie mäsa, o stvoření, 
považovaná za priamu  to ale nezahŕňa Starého Zákona. 
príčinu rakoviny.  choroby s tým spojené, Je to neuvěřitelné. 
Ľudia, ktorí jedia hovädzinu  náklady na liečenie, Ano, jednoznačně si myslím, 
4 a viac krát týždenne,  smútok ľudí, ktorí že lidé potřebují pomoc, 
majú 4 krát väčšie riziko strácajú svojich milovaných zvířata nepotřebují pomoc. 
rakoviny hrubého čreva kvôli chorobám z mäsa. Samozřejmě, 
než tí, ktorí ho jedia menej. Môžem v rýchlosti uviesť nechtěla by zemřít, 
A čo sa týka cukrovky, niečo z toho, dobre? jako všichni ostatní, protože 
je ňou postihnutých Dobre. tady mají vykonat práci.  
246 miliónov ľudí Jedenie mäsa spôsobuje Když ale zemřou, zemřou, 
na celom svete srdcové ochorenia –  oni nic neztratí. 
a náklady s tým spojené viac než 17 miliónov ľudí Fyzický život pro ně  
sú 174 miliárd dolárov. každoročne zomrie nic moc neznamená, 
Spočítajte to všetko spolu na infarkt protože  
od začiatku až doteraz, a vysoký krvný tlak. jsou stále ve spojení   
koľko miliárd  Toto všetko hovorím s Nebem. 
utratíme len na liečbu na základe Svetovej Dříve, než je někdo zabije 
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ľudí s chorobami, 
ktoré súvisia s mäsom? 
A to je len v USA. 
A obezita, 1,6 miliardy 
dospelých má nadváhu 
a ďalších 400 miliónov 
trpí obezitou. 
Ročné náklady na jej  
individuálnu liečbu 
sú 93 miliárd dolárov  
a ďalších 2,6 milióna ľudí 
zomiera na problémy 
spojené s nadváhou. 
Áno, a je toho oveľa viac. 
Viem, že nemáte čas, 
ale môžem vám to poslať, 
ak chcete. 
Zaiste. 
Rád by som sa na to pozrel 
a podelil sa s divákmi. 
Je toho oveľa viac, 
oveľa viac, pane. 
Rád by som pre vás 
urobil spojenie medzi... 
Globálne otepľovanie, áno? 
Áno, prosím. 
Pozrite sa na to všetko 
a uvidíte to už, 
pretože metán 
a sírovodík 
sú produktmi 
chovu zvierat, ktorý uvoľňuje 
množstvo jedovatého plynu 
do ovzdušia 
a ohrieva atmosféru, 
a potom kvôli atmosfére 
sa topí ľadovec 
a ohrieva sa oceán 
a následne sa uvoľní 
ešte viac metánu a ďalších 
jedov z dna oceánu 
a permafrostu, atď. 
A potom to bude ako 
diabolský kruh. 
A dokonca by sme mohli 
zomrieť kvôli plynu, 
ani nehovoriac o globálnom  
otepľovaní. A práve teraz 
sa už uvoľnilo do atmosféry 
veľké množstvo metánu 

a mnoho ľudí má 
viac duševných chorôb 
a iného fyzického utrpenia 
podľa 
vedeckého výskumu. Dúfam, 
že to zastavíme rýchlo. 


