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zatímco pracujete. Deváté úrovně vyjednávat  Zdravím, Mistryně. 
Nemusíte dávat  s Nebem Ano, zdravím. Povídejte. 
všechno, stejným způsobem,  Ano, Mistryně, 
jako jsem to udělala já, jak to teď děláte Vy? mohla byste nám  
to je příliš nebezpečné. Stalo se to taky  říct víc  
Ano, Mistryně. Mistru Ježíši o plánu C a o plánu D? 
Je to jen příliš…  a proto  A má teď naše planeta 
Já jsem jen nemohla unést, nemohl jít do Nebe větší naději, Mistryně? 
když jsem viděla, co se děje okamžitě? Můj Bože. 
všude po světě, proto Co myslíte, Ano, zdá se, ano. 
jsem udělala, co jsem mohla. „Nemohl jít do Nebe  Vypadá to tak, ano. 
Ale teď, když  okamžitě?“ Na plánu C a plánu D 
mohu vydělávat rychleji,  Kde se to říká? stále pracuji. 
nechávám si vždy trochu,  Protože po jeho  Ještě na nich pracuji. 
ano? (Ano, Mistryně.) vzkříšení Ano, Mistryně. 
Minimum, ano? Dobrá. zůstal na Zemi Můžete vidět,  
Moje poslední otázka: a žil v Indii… že se dějí změny. 
Proběhlo nějaké vyjednávání, (Ano, ano.) Například,  
aby přineslo mír a stabilitu do svých 120 let. americká 
těm dvěma Venuším,  Rozumím, rozumím. (ministerstva 
které byly zachráněny? To neznamená,  zemědělství, zdravotnictví 
Děkuji, Mistryně. že by nešel do Nebe. a služeb lidem USA) 
Ne, ne. Jen byl zraněn již zveřejnila 
To byla jejich zásluha. a byl zachráněn rady nebo něco, 
Zasloužili si to, ano? a ošetřen lékaři že by lidé měli  
(To je úžasné.) v té době, jíst víc vegetariánsky. 
Stejné je to tady s námi. proto žil déle, Jíst ovoce a zeleninu, 
(Ano.)  aby byl schopen  aby předešli mnoha  
Když se lidé změní, zachránit víc duší, ano. nemocem, vzpomínáte? 
vydělají si zásluhy Ano. Ano, jsou někteří   (Ano, Mistryně.) Dobrá. 
Nebe mistři, kteří  A taky…  
a já už nebudu muset musí takto vyjednávat dokonce na středním východě 
nic dělat. nebo musí přijít  jsme měli první   
Dobrá, děkuji, Mistryně. o své životy. veganskou konferenci. 
Není zač. Ano. Normálně by se  
Mistryně, mám ještě  Pokud nemají dost  tam takto nikdy  
následnou otázku. času na meditaci, neodehrála. Dobrá, ano. 
Na minulé konferenci pak je jejich život ohrožen. A některé země  
na Nový rok, Ano, Mistryně. taky začínají  
se Mistryně nahoru dívala Buď jsou pronásledováni dotovat  
na procenta blízkosti nebo mají nějakou nemoc, bio zemědělství, ano? 
k Bohu. proto musí zemřít. (Ano.) Ano? 
Byla byste tak laskavá  Ano, dobrá? Ano, Mistryně. 
a řekla nám vaše procento, Ano. Dobrá, Mistryně. Jen si musíme  
Mistryně? Pravděpodobně  udržet naději. Dobrá. 
Já jsem stále na 100 % si zapomněli nějaké  Ano, děkuji, Mistryně. 
blízko Bohu. nechat pro sebe, Moje další otázka Mistryně: 
Jestli je to,  jako já, nechte si nějaké Nastal  
co jste chtěla vědět, minimum duchovních bodů, v historii jiný okamžik,  
100 %, ano. abyste ochránili sebe,  kdy musel Mistr  
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Pro mne není jiná  Mistra Páté úrovně (Ano.) (Ano, Mistryně.) 
volba. a Mistra Deváté úrovně  Dobrá, já jsem jen… 
Je to jedno. je jiné. To je vše, co v životě mám – 
Důležitá věc je,  Že Mistr Deváté úrovně pro nic jiného nežiji.  
že mohu pomáhat, může uzdravit svět, Ano, Mistryně. 
že je mi Nebem dovoleno  požehnat světu Ne proto, že 
pomáhat a vysvobodit všechny duše, myslím na Boha každý den,  
a je mi dovoleno vyjednávat i nejhorší kriminálníky. jsem 100 % blízko Bohu, 
s pánem Karmy  Můžete nám říct, ale protože  
a Nebem a těmi všemi. jestli Vy jste Nebe ví, že oddávám 
Takže důležité je,  Mistr Deváté úrovně? 100 % svůj život, 
že je lidem pomoženo. Děkuji Vám mnohokrát. abych pomohla ostatním. 
Vidíte, plán B Musíte se zeptat  Proto  
mne velmi těší – své intuice, jsem blíž Bohu, ano? 
znamená to, že všichni, své vize uvnitř. Ano. 
kdo zemřou následkem  Co vám říká vaše  Tak to je. 
změny klimatu, v souvislosti intuice? Není to tak proto, že jsem  
se změnou klimatu, Ano, ano, Mistryně. každý den přilepená na Bohu, 
mohou jít rovnou do Nebe Všichni máte stejnou intuici? myslím na Boha, prosím  
a nikdy nepůjdou do pekla. ANO! Boha, objímám Boha nebo  
Mám z toho  Ano, určitě, Mistryně. ctím Boha celý dlouhý den. 
velkou radost. Ano. Já vím, že jste Tak to není.  
Ano, Mistryně. Mistr Deváté úrovně,  Ale protože Bůh je potěšen, 
A víte,  protože vše,  Nebe je potěšeno, 
pokud zemřeme teď, pak  čeho jsme svědky, že jsem velmi oddaná 
to bude stejně spojené  co děláte, fyzicky stvoření, 
se změnou klimatu,  i duchovně, stvoření Boha, 
proto mám omluvu je vždy pro druhé proto jsem  
tyto duše zachránit. a já proto vím blíž Bohu. 
Je nedostatek potravin hluboko ve mém srdci, Proto je mi Bůh  
a pak zemře, že jste  velmi blízko, ano? 
nedostatek vody, zemře.  Mistrem Deváté úrovně. Děkuji Vám, Mistryně. 
Voda je znečištěná, Ano, neříkala bych vám  Děkuji Vám za vaši lásku, 
zemře, dokonce, i kdyby nic takového. Mistryně. 
nezemřel kvůli  Není na mně,  Ne, ne, 
kontaminaci vody, abych vám říkala takové věci. já stejně nemohu být jiná. 
je to taky spojeno s tím. Je na vás, abyste to odhalili. Je to jako… Přesně jako 
Víte, co myslím? Moje práce je  je oheň horký, ano? 
Ano, Mistryně. pomoci lidem a zvířatům. Ano, Mistryně. 
Je to součástí  Mohu stále meditovat Oheň nemůže být  
kontaminace vzduchu, která a stále dávat, protože  studený jako voda. 
taky zkracuje jeho život svět tolik trpí. Je to tak přirozené, 
a je důvodem jeho nemoci, Pokaždé, když vidím zvířata ano. 
například. v dokumentech nebo  Ano, Mistryně. 
Ano, Mistryně. na obrazovce, jak trpí, Děkuji Vám mnohokrát. 
Jsem velmi šťastná, kvůli když vidím lidi, jak trpí,  Dobře, má lásko. 
takové dobré výmluvě. moje srdce  Mistryně, 
Jsou to zadní vrátka. puká. na vaší poslední konferenci 
Je to mezera Nemohu konat jinak, jen  jste zmínila, 
v zákonu Karmy. milovat a dávat, ano? že poslání 
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Nemohu uvěřit,  Je to smutná věc. Jsem tak šťastná, ano. 
že takový svět existuje, I když nemohou vysvětlit Mistryně, my víme, 
a že toho musím být  proč ti ptáci zemřeli, že jste  
svědkem. ty ryby zemřely, stále z Deváté úrovně, 
Zdá se mi to neskutečné. myslí na něco jiného, proto Vám děkujeme  
Zdá se to neuvěřitelně  než na duchovní stránku, mnohokrát za vše.  
neskutečné a nepochopitelné. místo toho, aby se  Co takhle  
Je to  sami sebe zeptali další otázka? 
mimo představivost, na jejich způsob života, Uvádíte mne do rozpaků, 
že my, jako lidé, budou obviňovat  je to stále samé  
děti Boha, něco jiného. „děkuji“. 
můžeme být tak slepí, Budou obviňovat  Zdravím, Mistryně. 
tak slepí k realitě a tak… něco jiného. Zdravím. 
potlačovat naši vlastní Je mi líto Velkou úmrtnost 
soucitnou přirozenost, těch zvířat, zvířat oznámili 
že se dokonce můžeme ale i když  v USA  
snížit k dělání takto zemřela,  i dalších částech světa  
takových věcí a mít  je to stejně lepší než  (Ano.) během  
pocit, že je to v pořádku. s těma, která jsou chována posledních několika měsíců, 
Vůbec to není v pořádku. ve velkochovech z důvodů, 
Nejsme civilizovaní, a každý den pomalu umírají. ne zcela vysvětlitelných, 
nejsme dost civilizovaní. Víte, co myslím? například 2 miliony mrtvých 
Prosím, Ano, Mistryně. ryb v Marylandu, USA, 
položte mi další otázku, Nebo když jsou štvaná nebo  4 000 až 5 000 ptáků 
jinou otázku, jestli máte. týraná celý jejich život. padalo z nebes 
Ano, Mistryně. To je hrozné, nemohu… v Arkansasu, USA, 
Děkuji Vám, Mistryně. Vždy, když něco  stovky mrtvých ptáků 
Ano, povídejte. vidím – špatné zacházení v Itálii a 40 000 krabů 
Zdravím, Mistryně. se zvířaty nebo lidmi – na plážích Anglie. 
Ano. Zdravím. na obrazovce, Jeden čínský  
Jak Mistryně zřejmě  nemohu to unést. telepatický komunikátor 
už ví, Prostě jen sedím, mluvil s jedním z ptáků  
v nedávné době nemám slov, nebo křičím v Arkansasu, USA, 
proběhly velké změny  nebo jsem jen paralyzovaná. který ten den řekl, 
v arabských zemích. Mé srdce jen… že zvířata se snažila získat 
Lidé volají po změně. nemůže ani křičet. povolení od Boha, 
(Ano.) Nemohu pochopit. aby se mohla obětovat 
To je poprvé Když něco takového  takovým způsobem 
v historii Egypta, že si vidím, jen… a že to tak udělali, 
křesťané a muslimové Jen hodně pláču aby si lidstvo uvědomilo 
navzájem pomáhají, a nemohu uvěřit, smutný stav 
jako teď. (Ano.) že žiji v takovém  životního prostředí.  
Mistryně, korespondují  světě, kde Mistryně, je to pravda? 
tyto změny  lidé týrají, A mělo to dopad? 
s duchovními změnami? zabíjejí, sužují  Ano, to je pravda, je to 
Ano, nějak ano. jeden druhého a pak tak smutné, tak smutné.  
Doufám, taky týrají, zabíjejí Ale ten vliv  
že to půjde dál, a sužují zvířata. dokonce nestačí, 
že lidé budou mít  Nemohu uvěřit, lidé stále spí ve svých   
mezi sebou alespoň mír  že to je svět, ve kterém žiji. navyklých kolejích života. 
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a svobodu. 
Když žádají  
o svobodu, 
měli by ji mít, 
protože lidé si  
svobodu zaslouží: 
svobodu slova, 
svobodu 
pohybu z jednoho 
místa na druhé, 
svobodu cestování, 
svobodu  
náboženské praxe, 
svobodu říkat,  
co chtějí 
a zvolit si, koho  
chtějí, aby řídil  
jejich zemi. 
Základní lidskou svobodu. 
Na to jsem taky dala 
mnoho zilionů 
duchovních bodů 
a doufám, že to zabralo. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Děkujeme vám. 


