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Mistryně, 
moje otázka zní, 
když odpočítávání skončí, 
přijdou změny 
uvádějící zlatý věk 
na Zem rychle? 
Přijdou pak 
mimozemšťané? 
Řekla jsem vám 
mnohokrát, že nejsem 
žádné médium, věštkyně, 
jasnovidka, víte? 
Co děláme, co máme, 
je naše rozhodnutí. 
Naše osudy jsou 
v našich rukou. 
Takže osud 
planety a populace 
planety je v rukou 
populace 
planety. Ano? 
Uvidíme, 
co přijde, ano? 
Právě teď, 
mnoho lidí 
přešlo na veganskou 
a vegetariánskou stravu, 
ale stejně ještě nemáme 
dostatečný počet. 
Máme hodně, hodně, ano. 
Možná dvě třetiny, 
ale nemáme dost. 
A není to stabilní. 
Není to tak 
černo bílé. 
Proto se usilovně modlete, 
meditujte intenzivněji, 
se záměrem 
pro veganský svět 
a mírový svět. 
„Veganský svět, 
mírový svět!“ 
To je naše motto. 
Meditujte pro veganský svět, 
mírový svět 
všichni naši členové, 
i jiné duchovní skupiny, 
když budou dělat totéž, 
každá trocha pomůže. 
Mám tady poznámku, 

abych si připomněla, 
že mám 
upřímně, vážně 
vyzvat všechny členy 
duchovních řádů 
různých skupin, 
různé víry: 
prosím, meditujte, 
kdykoli můžete, 
čím déle, tím lépe, 
abychom 
ochránili naši planetu 
naší pozitivní energií. 
Mottem bude: 
Veganský svět, 
mírový svět. 
A pokud nemůžete 
meditovat, modlete se. 
Pokud nevíte, 
jak meditovat, prosím jděte 
a naučte se to se skupinou, 
kde si myslíte, že vám to sedí 
nebo meditujte tak, 
jak jsem vás to už 
před nedávnem učila. 
Prosím, požádejte 
členy asociace, 
pokud nevíte jak, 
pokud jste zapomněli, 
co jsem říkala. 
A modlete se, pokud 
nechcete meditovat. 
Modlete se upřímně 
z celého svého srdce 
a vaší lásky k Nebi, 
aby se náš svět 
změnil v milosrdnou, 
soucitnou planetu. 
A pak budeme mít 
definitivní, trvalý 
mír na Zemi. 
Navrhla jsem 
nějaké hodiny, které byste 
mohli meditovat s námi, 
například středoevropského 
času mezi 13:00 a 14:00 
hodinou odpoledne 
a 21:00 a 22:00 hodinou_ 
večer. 
Další čas by mohl být 

5 až 6 hodin ráno 
a další čas je 
10 až 11 hodin dopoledne – 
vše středoevropského času. 
Prosím, převeďte si to 
do vašeho času 
a přidejte se k naší meditaci 
jakýmkoli způsobem 
jste si zvolili to dělat, 
za veganský svět 
a mírový svět. 
Nemám jinou možnost 
vám to teď říct. 
Proto, prosím, meditujte 
a modlete se s námi 
v těchto hodinách, 
pokud můžete, 
protože sjednocená energie 
je velmi mocná. 
Když hodně lidí 
sjednotí své úsilí 
ke stejnému smysluplnému 
záměru, pak budeme mít 
výsledky, naprosto jistě. 
Pokud to nebudete moct 
dělat v určených hodinách, 
můžete to dělat v jakýchkoli 
hodinách, které si zvolíte 
nebo kdy máte volný čas. 
Děkuji vám mnohokrát, 
vám všem, předem, 
a hodně štěstí naší 
planetě a našim lidem. 
Dobrá, máte ještě nějaké 
otázky? ET? 
Vy si stále děláte starosti 
o ET, že by za vámi 
měli přijet, proč? 
Proč se vždy  
spoléháte na jiné lidi? 
Spoléhejte se na sebe: 
udělali jsme nepořádek, 
musíme ho uklidit, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Teď musíme 
uklidit na naší planetě, 
milovat své lidi, 
povzbudit své lidi, aby 
dělali dobro, aby byli dobří, 
aby meditovali, 
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aby se modlili za lásku 
a modlili se za milující, 
veganskou mírovou planetu. 
Veganský svět, 
mírový svět. 
Ano? Pokud přijdou, 
fajn, řekneme jim ahoj. 
Pokud nepřijdou, 
nám to nevadí. 
Pokud jsme 
laskaví a dobří 
a pozvedneme se 
na jejich úroveň morálky 
a duchovního rozvoje, 
pak pravděpodobně 
budou prosit, aby sem mohli 
přijít a my zřejmě řekneme: 
„Popřemýšlím o tom.“ 
Ano? (Ano, Mistryně.) 
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
(Děkujeme, Mistryně.) 
Není zač. 
Zdravím, Mistryně. 
Úplně zbožňujeme 
animaci, 
„Ptáci ráje“, 
inspirované skutečnými 
příběhy s vaší opeřenou 
rodinou ptáků. 
Přemýšlíme, jestli nám 
můžete sdělit nějaké speciální 
vhledy o ptácích? 
Hráli nějakou 
speciální roli 
ve svých minulých životech? 
Znali vás vaši ptáci 
z jiného života? 
Můj Bože. 
ET, chodby, Sahara, 
pyramidy, kruhy v obilí… 
A teď dokonce chcete 
vědět, co dělají 
moji ptáci! 
Dobrá, samozřejmě, 
že mě znali v minulých 
životech, ano. 
Je to dlouhý příběh, 
a moc se vás 
netýká. Není to nic, co by 
vám mohlo pomoct. Ano? 

Proto bych vám řekla: 
nezavalujte se 
příliš mnoha věcmi, 
do kterých vám nic není. 
(Ano, Mistryně.) 
Umožněte své mysli, 
ať je trochu volná. 
Čím víc, tím lépe, 
abyste nemuseli moc 
přemýšlet o mnoha věcech 
a abyste se mohli rychle 
zklidnit, když meditujete, 
ano? (Ano, Mistryně.) 
Dobrá, tedy. 
Co vaši psi? 
Nepřekvapuje mě to. 
Co moji psi? 
Ano, ti novější, 
jako Zolo a Pomas, 
byli 
vašimi žáky 
v minulém životě, (Ne.) jako 
vašich původních pět psů? 
Ne, ne. Nebyli. 
Nebyli. (Dobrá.) 
Ale znali mě, ano.  
A konverzují 
se psy po celém světě 
o tom, jak probudit jejich 
lidské společníky k myšlence 
„Buďte vegany, 
žijte ekologicky, 
tím zachráníme planetu!“ 
Všichni se snaží. 
Ale, víte, urazili by 
lidi, kdyby se 
snažili být jejich učiteli. 
Víte, 
jací jsou lidé. 
Jak usilovně se snaží, 
ale s lidmi není 
moc snadné mluvit, 
a není snadné je probudit. 
Modlete se, aby to udělali 
brzy, než nastanou problémy, 
než bude příliš pozdě. 
Ano, budeme se modlit. 
Mimochodem, 
moji psi mají tak vysoké… 
Zvýšili 

své GQ tak hodně, 
že jsem za ně tak šťastná. 
Například, Zolo, 
naprosto mi odevzdal 
svůj život. 
Skutečně se snažil 
odvrátit něco, někdy, 
negativní energii, 
která se přiblížila, proto 
se držel stále poblíž. 
V noci 
mě nespustil z dohledu. 
Někdy to už 
nemůžu vydržet, protože 
oni milují chladno, a já 
mám ráda teplo, proto jsem 
jim dala chladné místnosti, 
ale ne, stále se 
na mě lepí a funí. 
A pak 
musím otevřít okna, 
tu a tam 
v noci a já se musím 
hodně obléct, 
což nemám ráda. 
Miluji volnost, nemám ráda 
moc oblečení, 
ale musím. 
Nestěžuju si, 
jen si o ně 
dělám starost. 
Proto tu a tam, 
to nemohu unést, musím  
říct: „Zolo, prosím, jdi do 
jiného pokoje, svého pokoje. 
Je tam chladněji. 
Je chladnější.“ 
A pak ho tam musím 
odvléct a 
on jde neochotně 
a někdy pláče. 
Já říkám: „Nevadí, 
uvidíme se brzy.“ 
Ano, to proto, 
že je tak moc oddaný, 
všichni moji psi, nejen on. 
Mají 
různé schopnosti, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Například, Hally, ten ví, 
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kdo je špatný, kdo je dobrý – 
dokonce mí asistenti. 
On to vše ví 
a domlouvá jim 
ale samozřejmě, 
že oni nerozumí ničemu, 
co je v psím jazyce. 
Ano. Nicméně, 
Hally je velmi dobrý. 
Taky se usilovně snaží 
zastavit špatné lidi, 
kteří mi chtějí ublížit, 
neúmyslně 
nebo záměrně. 
Zolo teď brání 
špatné energii, jak 
jen může, samozřejmě 
a Benny taky. 
Oba se kvůli tomu 
drží velmi blízko. 
Říkají: 
„Chci ochraňovat Mistryni.“ 
Takže Zolo, 
i když přišel později, 
se pozvedl na 69 % GQ. 
(To je úžasné.) 
To jsou téměř dvě třetiny 
Boha, víte to? 
(Ano, Mistryně.) 
Hermit taky. Jsou na tom 
skoro stejně, 
buď 68 nebo teď 69, jen 
po několika letech veganství, 
lásky a oddanosti. 
Ano, tak rychle 
se posunuli. Dobrá. 
Já jim říkám: „Pokud 
tak budete pokračovat, 
stanete se Bohem!“ 
„Nechte toho!“ 
Ano, pobavili jsme se. 
Dobrá, ano. Dobrá. 
To je vše 
o mých psech. 
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