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Vždy jsem je měla  před světovou konferencí Zdravím, Mistryně. 
moc ráda. o změně klimatu Přestože máte Mistryně 
Ano. To jsem vám již říkala v Cancunu, velmi naplněný program, 
mnohokrát, a dlouho  jsem taky musela odmítnout, rezervovala jste si  
před Cancúnem. kvůli nějakým  několik týdnů, 
Vy to víte, že? fyzickým překážkám abyste požehnala Cancún 
(Děkuji Vám.) a cítila jsem se velmi špatně. svojí přítomností v průběhu 
Mám je moc ráda. Proto jsem tentokrát musela rozhovorů OSN  
Mexičany. jet v každém případě, ano? o otázkách klimatu. 
Jsou velmi požehnaní, Protože vláda je  A také Vám děkujeme  
velmi, velmi požehnaní. v Cancúnu za extra speciální zprávy, 
Velmi laskaví, velmi, velmi, velmi vlídná, které jsme mohli natočit 
velmi vznešení lidé. velmi uctivá, díky vašim poznámkám, 
Ano, Mistryně, a cítila bych se špatně,  když jste se účastnila  
jsou velmi laskaví. (Ano.) kdybych nejela, i kdybych  konference, jedna z nich byla 
Děkuji Vám, Mistryně. nechtěla jet. zpráva, že mexický prezident 
Moje otázka zní: Já jsem ale chtěla jet Felipe Calderón 
V Cancunu jste odhalila, a byla jsem ráda, že jsem zdůraznil,  
jak nám zvířata žehnají byla schopná jet. Ano? že musí být vysoce  
a pomáhají nám vydělat Děkujeme Vám účinné emise metanu  
více duchovních zásluh. za požehnání,  ze živočišného zemědělství  
Taky nám to pomáhá které jste nám dala, a hnojiv 
lépe rozumět když jste tam byla sníženy. 
knize Genesis a dáváte stále. Otázka, Mistryně, zní:  
v Bibli o tom, že jsou zvířata Děkuji vám, má lásko. Bylo něco speciálního 
našimi pomocníky. Když mám nějaké požehnání, na této konferenci 
(Přáteli, ano.) vždy ho ráda dávám. COP16 
Mistryně, hodně  Děkuji Vám, Mistryně. nebo v tom období  
jich ale teď,  Zdravím, Mistryně. v Cancúnu, co si zasloužilo 
se změnou klimatu,  Zdravím, krásko, znovu. účast Mistryně? 
umírá  Mistryně, vypadá to, Děkuji Vám, Mistryně. 
ve velmi alarmující míře. že mexická média Já, samozřejmě, dělám,  
Jak je to pokaždé velmi dobře přijímala co mohu, abych pomohla  
pro Zemi zhoubné, vaši návštěvu a moudrost. světu, povzbudila  
když druhy začnou vymírat? Je to proto, lídry světa, 
To znamená, že máme že je vědomí světa aby zachránili planetu. 
méně lásky, méně milující  pozvednutější? Proto jsem tam byla. 
síly, aby nás chránila a  Pomohlo vaše spojení Kromě toho, jsem tam jela, 
udržovala atmosféru Země s Mexikem prostřednictvím  protože jsem byla pozvána  
v rovnováze. nedávných videokonferencí laskavou, vlídnou   
Jsme zranitelnější zemi  vládou Mexika. 
útokům  lépe porozumět  Dvě předcházející události,  
negativní síly, vašemu poselství?  jednu vloni, 
protože máme  Částečně, ano, a v tomto roce 
méně positivní síly  ale částečně, protože před Cancunem, jako byl 
z požehnání od zvířat. Mexičané Světový summit starostů,  
Tak to je, ano? jako celek jsou  musela jsem zrušit 
Vy to dobře víte. rasou lidí přátelských, jednu konferenci minulý rok. 
Jsem moc smutná. pohostinných A tento rok, když byl 
Nikdy nemohu dost popsat, a s čistým srdcem. Světový summit starostů… 
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počasí. Odumírají stromy, v průběhu roku 2010  jak smutná jsem. 
nejen ty nejstarší,  a stalo se  Není to ani tolik 
ale různého věku, hodně událostí s počasím, kvůli zvířatům, 
dokonce i mladé jako povodně v Pákistánu ale kvůli lidstvu, 
a různých velikostí. nebo sucha v Rusku. protože ačkoli  
Nejohroženějšími oblastmi Je stále víc a víc  zvířata  
je jihozápad USA, zpráv o tom,  trpí fyzicky, 
nejjižnější Asie, jak se velká sucha  je to jen přechodný okamžik 
východ Jižní Ameriky, všude šíří. a jdou přímo  
západní Austrálie, Například, největší  do Nebe, kde 
jižní Evropa, prales ve světě, si zaslouží vysoké místo 
jižní Afrika Amazonský, podstupuje mezi dalšími vysokými 
a severní Afrika. výjimečná sucha duchovními bytostmi, 
A budeme-li dál ve velké oblasti, a budou milována 
žít tak, jak teď žije která jsou horší, než   a oceňována Bohem 
většina lidí, bude se to kategorie extrémních such. za jejich oběť a jejich  
zhoršovat a zhoršovat. Co si  pomoc na této planetě. 
Nevím, co dalšího Mistryně myslí  Ale lidé tím, 
se stane. Ano? o zhoršující se že ubližují zvířatům, 
Ano. Děkuji Vám, Mistryně. situace se suchem? ubližujeme sami sobě,  
Karma (odplata) Jak již víte,  tak moc, tak moc. 
se mění tak rychle, protože z vědeckých Kdyby jen lidé věděli,  
stále vytváříme nový vzorec zpráv, jaké to má následky,  
karmy (odplaty) máme desítky tisíc lidí, myslím, že by přestali  
a ten na oplátku kteří hladoví, kvůli  zneužívat zvířata, 
ovlivňuje počasí, suchu v Amazonu. a okamžitě 
a počasí  Pitná voda  a velmi, velmi   
ovlivňuje nás, samozřejmě. je kontaminovaná by se káli 
A všechny ty ztráty miliony rybami, které a bylo by jim velice líto,  
biologických druhů taky umírají, nejen kvůli co dělali 
a ztráty lidských životů našim odtokům hnojiv nebo našim zvířecím přátelům 
jsou následkem   odtokům močůvky ze zvířat. a pomocníkům 
způsobu, jakým  Takové kruté, a požehnaným bytostem, 
žijeme naše životy. říkají jim „mega-sucha“ požehnanému zdroji  
Nejsme dostatečně laskaví. se obvykle objevují jen  lásky a ochrany. 
Ano, už nevím,  jednou za mnoho desetiletí Snad to všichni brzy  
co by lidi probudilo. nebo století. zjistí. Doufám. 
Já jsem právě ukončila Poslední teď bylo Ano, v to doufáme taky. 
práci na plánu B jen před několika lety, Děkuji Vám, Mistryně. 
a jsem ráda, že úspěšně.  před pěti lety, Děkuji Vám mnohokrát 
Díky  vědci říkají, že sucha za vaši pomoc, Mistryně  
pomoci všech bohů, jsou spojena s globálním a za vaše požehnání. 
všech božstev, které  oteplováním a velmi se liší Děkuji Vám. 
tentokrát propůjčily své ruce. od normálního sucha. Není zač. 
To je vše, co vám mohu říct. Jsou déle trvající, Děkujte Bohu. 
Plán B. krutější Zdravím, Mistryně, znovu. 
Plán B je již hotov, a neodvratitelná Ano. 
pro případ. a jsou charakterizována V této prázdninové sezóně 
Děkuji Vám, Mistryně. jako extrémně horké počasí taky často myslíme  
Zdravím, Mistryně. nebo i extrémně chladné  na lidi, kteří trpěli  
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Znovu, jsme Vám chtěli 
moc poděkovat, za to,  
že jste byla v Cancúnu 
a byla jste tam  
na konferenci 
o změně klimatu. 
Bylo to skutečně dojemné. 
Bylo skutečně dojemné 
vidět, že Vás, Mistryně,  
všichni delegáti vřele 
přijímali. 
A zdá se, 
že veganský kruh 
narůstá každým dnem, 
přesto to vypadá,  
že to není dost rychlé. 
Má pro nás Nebe tentokrát  
nějaké doporučení, abychom 
urychlili tuto evoluci? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Ano. Ano. 
Nebe pro nás má doporučení. 
Je zapotřebí 
vzácného daru 
duchovních záslužných bodů, 
konkrétně milionu zilionů 
duchovních záslužných bodů, 
abychom  
tu situaci zachránili. 
Já na tom stále pracuji. 
Doufám, že na to 
budu mít taky dost času 
a vhodné podmínky, abych 
mohla v té práci pokračovat, 
na plánu C. 
Děkuji Vám mnohokrát,  
Mistryně. 
Není zač. 
Jeden milion zilionů, 
zilionů, 
můžete to spočítat? 
Duchovních bodů. 
Tento život, 
fyzický život  
nestačí. 
Někdy musí být dáno 
něco vzácnějšího, 
duchovní body. 
To je vyjednávání. 
Jako v tomto životě 

musí lidé vyjednávat 
o mnoha věcech, 
v duchovní dimenzi taky 
potřebujeme vyjednávání 
a duchovní obchod, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Někdy Mistr  
pro svět zemře. 
Někdy fyzická smrt  
nestačí. 
Fyzická smrt  
není nejhorší, co se  
někomu může stát. 
Je to duchovní ztráta. 
(Ano, Mistryně.) 
Děkuji Vám mnohokrát,  
Mistryně. 
Není zač. 
Mistryně, souhlasila byste  
s tím, podělit se s námi,  
co je plán B 
a co je plán C? 
Zeptám se Nebe, 
jestli to mohu udělat. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Jen vteřinku... 
Plán B je pro případ, 
že bychom nemohli  
zachránit fyzické životy 
na planetě 
nebo zachránit planetu, 
protože lidé nezmění  
svůj způsob života, 
pak by se zachránili duše, 
když budou odcházet 
z tohoto světa, 
aby se nedostaly  
do pekla, dokonce 
i nejhorších zločinců. 
To je plán B. Ano? 
A já mám  
ušetřeno stranou dost  
duchovních bodů, co jsem  
do teď vydělala. 
Protože ostatní body  
jsem už utratila  
z různých dalších důvodů 
a právě teď  
jsou rezervovány pro duše, 
pokud zemřou na tomto světě 

dříve, než by měli šanci  
vyplatit své chyby. 
Pak budou moci jít  
do Nebe místo do pekla. 
A na to, 
dobře, nemohu to spočítat – 
zilion, zilion, zilion, 
zilion, zilionů, zilionů – 
je jich teď akorát  
na vykoupení  
deseti miliard lidí. Ano? 
Děkuji Vám  
mnohokrát, Mistryně! 
To je celý svět – 
celý svět  
a budoucí. 
Protože brzy budeme mít 
9 miliard. 
To je plán B. 
Takže teď je to tak 
akorát pro plán B. 


