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ak urobili taký vážny hriech Áno, Majsterka. Všade kam idem, 
a popierali Boha počas  Áno. Nejde o to,  dostanem podobnú prácu. 
života. Ste šťastná že Nebo nie je milosrdné Niektoré miesta sú 
s mojou odpoveďou? a nezošle Majstrov tam, radostnejšie, 
Áno, ďakujem, Majsterka. kde si to utrpenie vyžaduje pretože ľudia robia 
Nemáte za čo. a podobne; menej prekážok, áno, 
Je ešte niečo iné, nie je to tak. sú menej karmicky zaťažení. 
o čo sa s nami chcete Ale oni nebudú počúvať. Niektoré miesta sú 
podeliť o tých dvoch  Bolo by to zbytočné. veľmi ťažko zaťažené. 
Venušiach? Naopak, Ak je to príliš ťažké, potom 
Ach, sú krásne. mohli by dokonca mučiť tam nebudem poslaná; 
Sú veľmi prekrásne. alebo zabiť toho Majstra, nie je mi dovolené ísť tam. 
Svieže, áno? ako niektorí z nás ľudí Nie je dovolené. Nie že by 
Prekrásne urobili pred dávnym časom som nemala moc ísť tam, 
a teplota je tam s Majstrami  je to len zlá karma 
veľmi príjemná, ako bol Ježiš, vytvorená tými ľuďmi; 
robí vás to alebo Prorok Mohamed – nezmôžeme veľa. 
zdravými, šťastnými. prenasledovali ho všade Musíme rešpektovať 
Veľmi málo hádok aj jeho nasledovníkov, atď. aj karmický zákon vesmíru. 
medzi ľuďmi. Pretože v tom čase Napríklad v pekle, 
A aj keď je tam ¼ ľudí, možno naša planéta, nemôžete tam ísť 
ktorí jedia mäso, časť populácie stále nebola a kázať ľuďom. 
oni vedia, že je to nesprávne. dosť pozdvihnutá. Prečo? Oni trpia, 
Aj keď jedia mäso, Takže ak má nejaká planéta príliš, 
ale po celý čas sa kajajú také husté vedomie, nebudú vôbec počúvať. 
a snažia sa to neustále potom tam Majster nepôjde. A nedokázali by sa tam 
minimalizovať Ďakujem, Majsterka. ani modliť. 
ako len môžu, Nemáte za čo. Nemyslia na modlenie. 
takže táto atmosféra  Ale budú mať šancu. Rozumiete mi? 
veľmi prispieva Budú mať šancu. Áno, Majsterka. 
k pohodlnému životu. Raz budú očistení, Predstavte si, 
Oni majú všetko potrebné, budú trpieť dostatočne dlho, keď ste niekedy 
technológie aj dopravu, potom ich duša vo veľmi hlbokom žiali, 
ako aj email a podobne. bude prebudená máte zlomené srdce 
Náš email a systém internetu a bude hľadať a podobne, 
je len v plienkach niečo hodnotné, nedokážete ani len 
v porovnaní s ich. božskejšej povahy. priamo uvažovať. 
A samozrejme majú aj UFO. V tom čase budú Sedíte pred televízorom 
Ďakujem vám Majsterka. reinkarnovaní do nejakej ale na nič sa nepozeráte. 
Nemáte za čo. priaznivejšej situácie, Otvoríte si noviny, 
Môžete nám prosím povedať aby mali šancu ale nevidíte, čo je tam 
viac o živote a bytostiach študovať s Majstrom napísané, atď., atď. 
na našom Slnku a Mesiaci? alebo duchovným učiteľom Podobne ak má nejaká 
Slnko a Mesiac, na Mesiaci nejakého druhu. planéta takú hustú 
nie sú žiadne bytosti. Ale trvá to dlhý, atmosféru a veľmi nízke 
Aj keby ste tam išli, dlhý čas, duchovné vedomie, 
sú tam iba duchovné bytosti. niekedy tisíce, potom aj keby tam nejaký 
A aj samotný Mesiac tisíce a tisíce Majster išiel, 
je veľkou duchovnou  stoviek tisícov rokov, neurobí to dobre. 
bytosťou – to isté aj Slnko. kým sa také duše prebudia, Viete, čo myslím. 
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Môj pomocník to videl tiež. vedeli, že slnečné svetlo Slnko je veľká, 
A len sme tam sedeli, je všade na planéte, veľká, veľká, 
len sme tam sedeli, dokonca aj v zime. veľká duchovná bytosť, 
pozerali na Mesiac Potom ste tiež ktorá sa prejavuje, 
a cítili sa takí šťastní, šťastní. spojení so Slnkom aby pomohla našej planéte 
Keď ale hovorím a tiež sa cítite milovaní. vyživiť všetky bytosti 
pozerať na Slnko Možno sa na to rozpomínate  na našej Zemi. 
a byť šťastná, menej ako v lete, Takže vždy musíme 
neskúšajte to prosím menej teplo. ďakovať Slnku. 
na poludnie a podobne, Ale to nie je vždy problém. A v dávnych časoch 
dobre? Ak si spomenieme na Slnko, ľudia uctievali 
Ak už musíte sedieť budeme šťastní. boha Slnka 
na poludnie, sadnite si Slnko je bytosť a tiež z toho dôvodu. 
prosím do tieňa, áno? piatej úrovne, Je krásne, krásne vo vnútri, 
Najmä počas leta, z piatej úrovne. neustále nás miluje. 
pretože vaša pokožka Bytosti na Mesiaci Nerozlišuje, 
nie je zvyknutá sú duchovné bytosti, vždy miluje, miluje, miluje. 
na také teplo. boli by teda schopné A kedykoľvek sa pozriete 
Áno, Majsterka. cestovať sem na Zem, hore do Slnka, 
Áno, musíme sa cítiť  aby nás navštívili... cítite iba lásku, lásku, lásku. 
pokorní. A cítime sa. alebo urobili to vôbec kedy? A ak máte čas 
Pozrite na malé stromy, Áno, ak chcú, áno. a niekedy sedíte na slnku, 
ktoré majú malé listy, Slnko má tiež v sebe bytosti, cítite sa šťastnejší, nie? 
zostanú na slnku ale nie fyzické bytosti. Áno. 
po celý deň, Bytosti v Slnku Áno, Majsterka. 
po celé horúce leto, tiež pomáhajú  Preto sa v lete 
a nikdy sa nespália, vidíte? veľkej bytosti Slnka ľudia cítia veľmi šťastní, 
Olivovníky chrániť našu planétu, šťastnejší než v zime, 
majú listy také drobné pomáhajú, aby všetky veci a to vďaka 
ako je môj malíček, rástli a posielajú nám šťastie. hojnému slnečnému svitu, 
no slnko ich nikdy nespáli. Všetko čo robia, je to, áno, množstvu slnečného  
A my, veľkí chlapíci, že nám posielajú blaženosť, svetla. A nie je to preto, 
chytrí a inteligentní ľudia, šťastie a lásku. že by nás Slnko v zime 
a to i tamto, Existujú len kvôli tomu. nemilovalo. 
sadneme si na slnko A bytosti na Mesiaci Je to len tak, že nedostatok 
len na pár minút: „Ach, sú tiež krásne. jeho prítomnosti spôsobuje, 
som spálený! Som spálený! Aj oni nás veľmi milujú. že zabudneme  
Ach, krém na opaľovanie, Mnoho, mnohokrát  na šťastie v nás. 
rýchlo, rýchlo, rýchlo!“ som videla, ako sa Mesiac Chápete, čo myslím? 
Na celé telo a aj tak na mňa usmieva Áno, Majsterka. 
sa cítime spálení. a dokonca má na to svedka, Ale ak sme inteligentní a 
Áno, mali by sme sa ktorý je stále nažive. dostatočne sa koncentrujeme, 
cítiť trochu pokorne, nie? Ten svedok je stále nažive. potom si pomyslíme 
Áno, Majsterka. Skutočne, Mesiac sa na mňa na slnečné svetlo 
Áno. usmieval toľko krát a to je tiež postačujúce. 
Čo si oni myslia a dlhý, dlhý čas, Aj keď sa Slnko neobjaví, 
o našej súčasnej situácii nielen na pár sekúnd aj keď je Slnko skryté 
ohľadne klimatických zmien, alebo pár minút. za oblakmi, 
slnečné a mesačné bytosti? Smial sa ma mňa tak dlho, musíte mať dostatok 
Čo myslíte, že si myslia?  kým som tu sedela. duchaprítomnosti, aby ste 
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Nie? 
Túto otázku si viete 
zodpovedať aj vy, nie? 


