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pre ich utrpenie? Nikto by nemal hovoriť, Dobrý deň, Majsterka. 
Niektoré zvieratá čo je pre vás dobré. Keď žijem  
zažívajú aj svoju Máte zvieratá, so zvieratami, cítim, 
zlú karmu (odplatu), ak tie zvieratá milujete, že oni sprevádzajú nás ľudí, 
to je pravda, ak cítite spojenie aby nám pomohli nájsť 
obzvlášť tie takzvané medzi vami a tým skutočnú lásku a pomohli 
divoké zvieratá. psom, mačkou, vtákom. nám uvedomiť si niečo. 
Ale niektoré zo zvierat Musíte ich milovať, Je to pravda? 
trpia kvôli ľuďom, ináč sa k nim nemôžete A aký by bol rozdiel 
pretože niektorí ľudia správať ako k priateľovi. mať zvieracích spoločníkov 
sa nenaučili byť sami sebou Musíte najskôr milovať alebo ich nemať? 
nespomenuli si a potom na oplátku Podľa medicínskych  
na svoju veľkosť, dostanete lásku. a vedeckých správ, 
nespomenuli si A všetky výhody ľudia, ktorí majú doma 
na svoju skutočnú podstatu, vyplývajúce z lásky. zvieracieho priateľa, 
ktorá je milujúca, súcitná Keď milujeme, zažívajú lepšie zdravie, 
a nápomocná všetkým  získavame mnoho lepší pohľad na život, 
bytostiam. Niektorí ľudia dobrých vecí, ktoré sa dejú. sú veselší, 
si neuvedomili svoje veľké  Ďakujem, Majsterka. láskyplnejší a dokonca 
Ja, svoje láskyplné Ja. Milovaná Majsterka, žijú dlhšie a zdravšie. 
Takže niektoré zvieratá som prezidentkou Takže sú pre vás dobré. 
trpia kvôli tomu, organizácia na ochranu  Z vedeckého a dokonca aj 
kvôli neúplnému zvierat. z lekárskeho hľadiska. 
poznaniu ľudí Okrem toho, Ale nie každý potrebuje 
o ich skutočnom Ja, od medzinárodného zvieracích spoločníkov, 
ktoré je láskyplné a dobré. SOS seminára  pretože máte 
A tak niektoré zvieratá trpia, o globálnom otepľovaní, manžela, manželku, 
aby prebudili ľudské bytosti. ktorý sa konal v Soule, ľudských spoločníkov. 
Obetujú sami seba, som založila novú Pokiaľ sú pre vás dobrí, 
aby prebudili ľudské bytosti. vegetariánsku organizáciu aj oni sú v poriadku. 
Niektoré zvieratá sa obetujú s názvom „Zelení ľudia“, Zvieratá sú tu, 
pre ľudské bytosti, a aktívne na tom pracujem, aby vám pomáhali, 
ktoré milujú. pretože si myslím, ak ich pomoc potrebujete. 
Napríklad váš domáci  že najrýchlejší spôsob V každom prípade, je vždy 
miláčik, pes, mačka alebo na ukončenie utrpenia zvierat dobré mať zvieratá. 
vtáčik, ak je ich život je odporučiť ľuďom Oni vás naučia 
dosť cenný, vegetariánsku stravu. bezpodmienečnej láske. 
môžu vymeniť svoj život Vďaka Majsterke Urobia váš život 
za váš život. som sa naučila, veselým, šťastnejším, 
Takže namiesto toho, že mnoho zvierat viac dávajúcim, 
aby ste zomreli vy, pochádza z vyšších svetov viac chápajúcim. 
zomrú oni. a majú vyššie NQ Dokonca sa odporúča 
Namiesto toho, aby ste mali (kvalitu vznešenosti) malým deťom mať domáce 
vy nehodu alebo trpeli, než ľudia. zviera, napríklad psa 
budú mať nehodu Avšak zvieratá a to deťom pomôže, 
alebo budú trpieť oni. zažívajú na Zemi aby vyrástli láskyplnejšie, 
Niekedy chodia mnoho utrpenia. tolerantnejšie, 
do blízkosti niektorých ľudí, Je to kvôli  chápavejšie  
ktorí majú príliš ťažkú  zlej karme (odplate) zvierat a zodpovednejšie. 
karmu (odplatu), alebo je nejaký iný dôvod Ale záleží na vás. 
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že chtějí žít, jsou také stejná. oni tiež ponesú 
ale když musí zemřít, Většina zvířat rozumí  alebo budú zaťažení  
zemřou, protože vědí, svým povinnostem bremenom zlej karmy 
že se vrací tam, a zachovávají si vznešené (odplaty) toho človeka. 
odkud přišli, což je Nebe. a krásné svědomí. Zlá odplata 
Proto jsou vždy spokojeni, Bez ohledu na to, toho človeka nejakým  
za jakékoli situace. co se jim děje, spôsobom nakazí to zviera, 
Oni znají život tady vše to přijímají. ktoré je blízko toho človeka. 
i na onom světě  My lidé máme mnoho, Takže nemôžete jednoducho 
a znají Stvořitele. příliš mnoho voleb, proto povedať: „Dobre, je to všetko 
Přejí si, aby lidská rasa  nám materiální lákadla zlá karma (odplata) zvierat, 
viděla, co vidí oni, způsobují, že zapomínáme  alebo je to všetko tak a tak.“ 
věděla, co vědí oni na naši vznešenou a krásnou Sú rôzne prípady, 
a zastavila všechno to  vrozenou přirozenost prečo zvieratá trpia. 
šílenství zaměřené na a zapomínáme na naši  Ďakujem vám, 
přechodnou dobu na Zemi nebeskou misi. Zvířata ale  ďakujem vám, Majsterka. 
a zaměřila se více ne. Ona znají svoji povinnost Zdravím, Mistryně. 
na věčný život. a udržují si svoje Zdravím. 
Oni si přejí, svědomí krásné. Mistryně, 
aby byl život bezpečný. Raději by zahynula, moje otázka zní, obecně, 
Ale to není o  než by ztratila svoji nebeskou zvířata, přátelé mají velice  
záchraně planety, kvalitu a laskavost. vysokou duchovní úroveň 
ale o návratu lidí Proto dál plní své povinnosti, a stále chtějí hodně  
ke ctnostnému životu aby pomáhala lidem  lidstvu přispívat. 
a soucitnému srdci. a pozvedla  Nicméně lidstvo  
A všechny věci budou  duchovnost lidstva. si jejich oběti nepovšimlo 
v pořádku. Oni to vědí. Děkuji Vám. a dále jim ubližuje. 
Budou-li lidé soucitní, Děkuji Vám, Mistryně. Moje otázka zní, proč 
pak bude svět zachráněn, Zdravím, Mistryně. si zvířecí přátelé volí 
jako vedlejší produkt. Zdravím. tento způsob služby,  
Budeme-li žít  Mistryně, zvířata musí být  když si toho lidé nevšímají? 
podle zákona lásky, všechny smutná, protože  Děkuji Vám, Mistryně. 
věci budou v pořádku. mnoho druhů muselo Když jsou tyto zvířecí 
Zvířata to vědí, opustit jejich oblasti biosféry, přátelé na vysoké duchovní 
a ona by si opravdu  protože se nemohou  úrovni, pak jim samozřejmě 
přála, aby lidé tomuto dost rychle adaptovat nevadí žádná oběť. 
konceptu rozuměli, na změny. Oni nepřikládají svému  
jedinému konceptu na kterém Doufám, že je budeme moci  životu velkou důležitost, 
záleží, konceptu lásky. požádat o odpuštění. ale myslí jen na to,   
Děkuji Vám, Mistryně. Z jejich perspektivy, jak sloužit ostatním, podobně 
Děkuji Vám. jaké jsou jejich naděje jako každá vznešená lidská 
Mistryně, v Bibli se říká, a přání pro Zemi v této době? bytost. Zvířata a lidé 
že Bůh stvořil zvířata, Jim je jen líto lidí, jsou si podobní. 
aby byla přáteli protože vědí, kam směřují, Jsou lidé, kteří  
s lidskými bytostmi. ale většina lidí to neví. jsou velice vznešení, kteří 
Kromě toho, že hrají Oni milují život stejně by obětovali všechno, 
tuto nádhernou roli, jako my, ale nevisí  včetně svého života, 
mají zvířata  na něm tak jako lidé. aby zachránili ostatní.  
nějaké další poslání Oni se moc smrti nebojí. Takže zvířata,  
v životě lidských bytostí, Je to jen přirozená reakce, která jsou vznešená, 
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Mnohem krásnější. když máme tolik příběhů, konkrétně 
Jejich skutečná podoba je  že lidé stále   a celkově na evoluci 
jako naše. Jako skutečná naše nezacházejí se zvířaty dobře. této planety? 
podoba, nádherná, krásná, Já tomu nerozumím. Zvířata, která sem 
velkolepá. Co řekl je pravda, vidíte? přicházejí také poslouchají 
Oni si tedy jen tuto  Už v Bibli  Boha, připomínají lidem  
podobu vzali, Bůh řekl, že stvořil  nesobeckost, 
fyzickou, v krabici. zvířata, aby nás utěšila bezpodmínečnou lásku 
Každý dárek   a byla nám přáteli. a ochraňují a starají se 
je zabalen do jiné krabice. My si ale dovolíme   o lidstvo v mnoha směrech, 
Můžete vzít diamant  zabíjet naše přítele a jíst je. materiálně i duchovně. 
a dát ho  Nevím kde je  Proto,  
do malého kapesníčku naše úcta k Bohu. kdokoli miluje a stará se    
nebo ho můžete vložit Dříve jsem říkala, o ta zvířata s vlídností 
do krásné krabičky že všechna zvířata bude spravedlivě odměněn 
nebo okolo něho mají telepatický talent,  mnoha způsoby,  
můžete dát více papírů vědí také všechno. pokud ne v tomto životě, 
nazdobit ho  Více či méně, pak v dalším životě. 
ve větší krabici. někteří se liší, Obvykle to zažijete okamžitě 
Je to stejný diamant. někteří ho mají méně, v tomto životě. 
Podobně je to s námi, někteří více, Například, 
to je to,  ale mají kapacitu dobré zdraví, pokud budete  
co si lidé neuvědomují. mimo vaši představivost. nemocní, rychle se uzdravíte, 
Zdravím, Mistryně. Psi a kočky, budete šťastnější, budete  
Zdravím. když se ztratí, vždy  milovat ostatní více, 
Mistryně, zvířata musí být  se dostanou zpět. než když jste zvířata neměli, 
smutná, protože  Trvá jim to, někdy zbohatnete. 
mnoho druhů muselo a někdy  Je mnoho příběhů, 
opustit jejich oblasti biosféry, jsou v průběhu toho zabiti, které to dokazují. 
protože se nemohou  to je vše. Měli byste  
dost rychle adaptovat Ale všichni by byli schopni  si je vyhledat a přečíst. 
na změny. se vrátit, kdyby žili, Je tolik příběhů 
Doufám, že je budeme moci  vrátili by se zpět. o zvířatech, která splácejí  
požádat o odpuštění. Jen někdy se to nestane, lidem vlídnost,  
Z jejich perspektivy, nemohou se vrátit. zachrání jim život, 
jaké jsou jejich naděje Mezi tím zemřou. vyléčí jejich nemoc 
a přání pro Zemi v této době? Takže jsme nevěděli, a utiší je. 
Jim je jen líto lidí, že se vrátili. Mnoho, mnoho příběhů,  
protože vědí, kam směřují, Oni se vrátí. všechny je nevyjmenujeme.  
ale většina lidí to neví. I kdybyste se přestěhovali, Mohli bychom napsat 
Oni milují život stejně vystopovali by vás tisíce knih  
jako my, ale nevisí  a našli by vás. o tom, jak zvířata pomáhají  
na něm tak jako lidé. Je mnoho takových příběhů, a prospívají lidem. 
Oni se moc smrti nebojí. vše je to pravda. Nikdy toho  
Je to jen přirozená reakce, Oni nejsou psi, nenapíšete dost 
že chtějí žít, vypadali by jako vy a já nebo nevylíčíte všechny  
ale když musí zemřít, ve svoji skutečné podobě, ty příběhy o tom, jak zvířata 
zemřou, protože vědí, jen mnohem nádhernější,  prospívají lidem. 
že se vrací tam, lehčí, zářivější  Nerozumím tomu 
odkud přišli, což je Nebe. a krásnější. proč do dnešního dne, 
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Proto jsou vždy spokojeni, 
za jakékoli situace. 
Oni znají život tady 
i na onom světě  
a znají Stvořitele. 
Přejí si, aby lidská rasa  
viděla, co vidí oni, 
věděla, co vědí oni 
a zastavila všechno to  
šílenství zaměřené na 
přechodnou dobu na Zemi 
a zaměřila se více 
na věčný život. 
Oni si přejí, 
aby byl život bezpečný. 
Ale to není o  
záchraně planety, 
ale o návratu lidí 
ke ctnostnému životu 
a soucitnému srdci. 
A všechny věci budou  
v pořádku. Oni to vědí. 
Budou-li lidé soucitní, 
pak bude svět zachráněn, 
jako vedlejší produkt. 
Budeme-li žít  
podle zákona lásky, všechny 
věci budou v pořádku. 
Zvířata to vědí, 
a ona by si opravdu  
přála, aby lidé tomuto 
konceptu rozuměli, 
jedinému konceptu na kterém 
záleží, konceptu lásky. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Děkuji Vám. 


