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nejvíc ochraňovaný. Pamatujete si? Ani celá naše planeta  
Dokonce v Bílém domě, Před mnoha lety? není v bezpečí, ne vždy. 
v černém domě, Jela jsem na Filipíny Samozřejmě, všichni jsme 
v růžovém domě, navštívit  zapomněli na předpověď 
a v žádném domě, aulacké (vietnamské) o tom, že svět skončí 
je v tomto světě bezpečno? uprchlíky a snažila jsem se v roce 1974 nebo 1984,  
A to není ten  tenkrát navštívit prezidentku to už bylo, a ještě neskončil, 
nejhorší případ. Corazon C. Aquino ale nikdy nevíte.  
Je mnoho jiných událostí,  a pak prezidenta F.Ramose, Není to tato předpověď, 
přírodních katastrof. a před tím, které se máme obávat. 
Pro USA se předpovídá, abych viděla  Existuje tolik faktů, 
že se nejspíš někdy rozpůlí, co pro ně mohu udělat. kterých bychom se měli bát, 
kvůli nějakým trhlinám  A někdy jsem se sešla ale jelikož máme  
pod povrchem země, s těmito prezidenty skutečnou vnitřní ochranu, 
tlaku nějakých  a mluvili jsme o uprchlících. můžeme žít šťastně 
zemských desek, A tak mimochodem do poslední minuty. 
které se pravděpodobně  jsem se seznámila  Jinak  
někde setkají, s jednou rodinou v tomto světě neexistuje  
narazí do sebe a ta rodina měla  vůbec žádná ochrana. 
a roztrhnou pak nějakého generála v armádě Je jedno, jestli pracujete 
USA na dvě části. na Filipínách. pro NASA 
To by mohlo způsobit  Jednoho dne mě tedy pozvali nebo pro FBI 
hodně potíží, zmatek do jejich domu, nebo CIA, nejste  
a ztráty lidských životů, byla tam jen jeho manželka. před ničím chránění. 
asi tak. Uvařila vegetariánské jídlo, Kdybyste byli prezidentem, 
Kam v takovém případě bylo to velice roztomilé. byli byste na tom ještě hůř. 
utečeme? A pak řekla, že její  A prezident, on nebo ona, 
Nepřežili bychom to  manžel nemůže přijít, by měl být  
ani v bunkru, nikde bychom protože byl  nejvíc chráněnou osobou 
se neschovali, náhle povolaný. na světě 
protože  Musel vzít vojáky nebo alespoň v národě. 
nebudete vědět kde, jak a kdy a jít na takové a takové místo, Mají soukromá letadla, 
se to stane. protože  mají stovky stráží 
Například tak. tam bude prezident, a strážních psů 
V případě zemětřesení asi tak. a různých stráží 
možná i povodní, Tak jsem zjistila, kamkoli jdou. 
to asi někdy mohou že celé vojenské jednotky, A kamkoli jdou 
předpovědět, včetně generálů jsou kolem nich stovky 
ale stejně se to stane a mnoha dalších,  policajtů nebo někdy  
a lidé jsou stejně  vysoce postavených  tisíce armádních vojáků, 
vždy nepřipraveni. důstojníků armády musí  do vzdálenosti mnoha mil, 
A někdy nejsou  někdy vyjíždět,  jsou na rohu každé ulice  
předpovědi přesné, když má být prezident  a u každých dveří domu, 
místo, čas v nějaké oblasti. aby chránili tu osobu. 
a ničivá schopnost Zřejmě je to v USA stejné Někdy celá armáda, 
se nedá vždy předpovědět. nebo možná ne, tisíce silných lidí 
Podívejte se na Japonsko, možná jezdí jen policie monitoruje, aby zajistili 
měl to být národ s největší a FBI nebo ochranka. tomu člověku bezpečí. 
seizmickou odolností  To by měl být nejlépe Jednou jsem to zažila, 
na světě. zabezpečený člověk, protože jsem jela na Filipíny.  
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sní to nějaké hvězdy. A já doufám,  Mají různé vybavení. 
A ta věc  že ve všech centrech  Ale když je zastihlo 
směřuj k naší planetě. budete meditovat více, zemětřesení, 
Doufám, že se někam odsune ať se tyto katastrofy byli bezmocní. 
a nechá nás být. samy minimalizují, Nebo v Rusku, když 
Někdy se to stane. nebo anulují, je postihlo zemětřesení, 
Někdy mine jen  aby bratři a sestry také byli bezmocní. 
o kousíček tak moc netrpěli. Tisíce lidí zemřelo 
nebo o vteřiny A pokud musí zemřít, a nikdo s tím nemohl  
nebo něco takového, když nadešel jejich čas, nic udělat. 
pak jsme v bezpečí. nechme je umřít v klidu Před atomovou bombou 
Ale stejně musíme a přirozenou smrtí. nebo před velkým letadlem 
hodně pracovat Tyto pohromy jsou hrozné. nebo před čímkoli, nikdo 
na duchovní očistě  A to mluvíme   tyto lidi nemůže zachránit. 
naší planety. Jinak o věcech na této planetě Je to otázka sekund: 
bychom skutečně neměli které můžeme předpovídat, tisíce lidí žije v nebezpečí. 
žádnou naději. které můžeme možná  To ale není nejhorší. 
Je nemožné s tak těžkou do jisté míry ovlivnit. Někdy přijde zemětřesení  
špatnou karmou (odplatou), Například proti zemětřesení a zemřou tisíce lidí.  
a s bezmocností můžeme vybudovat ochranu Někdy jindy, myslím 
lidské přirozenosti, nemohli nebo něco takového, před několika desítkami let 
bychom toho moc dělat. doufáme, přišlo zemětřesení, 
A ještě jedna věc, děláme si „iluze“. které zabilo asi 70 000 lidí. 
doufám, že tento teleskop Nebo o válce 60, 70 tisíc lidí 
z vesmírného satelitu  můžeme vyjednávat, jen tak zemřelo! 
špatně zaznamenal obrázky máme OSN. Přijdou tam  Nikdo nemůže žalovat 
nebo možná jejich kamera  mírové jednotky a pak Pána karmy. 
nefungovala nastane mír. Jenom tak. 
nebo dobře nezaostřovala? Asi tak, zřejmě. Nebo když vypukne válka, 
V to doufám, jinak by to Ale jiné věci ovlivnit zemře mnoho stovek 
bylo skutečně… život není nemůžeme, tisíc lidí. 
vůbec nic bezpečného… například, když nějaké To způsobí lidé. 
a není bezpečný nikde. planety narazí do naší planety To můžeme nejspíš zastavit, 
Ani v těch galaxiích a jen si dají „pusu“. ale kalamity, jak můžeme? 
na hvězdách, vidíte, Kam pak půjdeme, co? Dějí se stále 
ta věc pojídá hvězdy. Když si dvě planety  a obzvlášť v této době, 
I kdybyste utekli ke hvězdám, dají „pusu“, pak  od roku 1994, myslím 
byli byste také snědeni. jsme skončili, že? už několik let. 
Nebo byste jeli na měsíc, Asi tak. Vždy budou nějaké  
může to sníst i měsíc. A nedávno vědci  takové špatné zprávy. 
Hrozné! odhalili něco děsivějšího, Mám takový pocit. 
Vždy máme potíže. jako, že je něco,  Doufám, že se to do určité 
Nicméně mnohá UFO co pojídá hvězdy, míry sníží na minimum  
jsou velmi přátelská, jí je, jako vy jíte v kuchyni nebo zruší, 
velmi, velmi přátelská.  moje sušenky. nejlépe když se to anuluje  
Jen vypadají jinak,  Není to černá díra. a nestane. 
proto z nich mají  Oni nevědí co to je. Stejně jsme ale  
lidé Země strach Způsobí to,  měli zvláštní pocit, 
a někdy jim ubližují. že všechny hvězdy zmizí. že se v průběhu těchto let 
Je to škoda. Když projede kolem,  stane hodně hrozných věcí. 
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člověka v nouzi, ano? naši sousedé. Neměli by to dělat, 
Kdybyste zkolabovali, V každém případě. neměli by to dělat, 
i kdyby vaše dítě přežilo, Svět je rozporuplný.  měli by je nechat být. 
bylo by to pro něho nebo pro Stejně o tom nemůžeme A když se někdy UFO 
ni hrozné, že? Nebo nikdy dostatečně mluvit. zřítí na naši Zemi, 
kdybychom zkolabovali, Jako všichni měli bychom jim pomoci, 
nepomohli bychom lidem. aktivisté za práva zvířat jak jen můžeme, 
Dobrá. vždy křičí, když  opravit jejich vozidlo 
Myslím si,  nějací lidé nakládají na loď a urychlit jejich cestu domů, 
že vás nechám meditovat krávy, aby je zabili v nějaké jak je to jen možné. 
nebo můžete jít do stanu jiné zemi, místo toho, aby To by velmi  
a meditovat. je zabili doma, naší planetě prospělo. 
Je to na vás, ano? pak by také protestovali. V době potíží 
Pro teď je to vše. Ale jedí hovězí maso každý  budou tito lidé přicházet 
Máte nějaké otázky? den od snídaně k večeři. a bezpodmínečně nám  
Ano. Nebo by zřejmě  pomáhat, jinak bychom si  
Drahá Mistryně,  protestovali proti  zbytečně udělali nepřátele. 
řekněte mi prosím, jestli zabíjení norků, Oni jsou naši přátelé. 
duchovní praktikující  ale každý den  Sledují naši planetu 
musí zabít ego nebo ne? projde jejich  tak, jak my  
Jak s tím začít  hrdlem mnoho kuřat,  musíme sledovat 
a jak to dělat? krav a prasat. hory kvůli lavinám 
Prosím, dejte mi vědět. Vůbec neprotestují. nebo nějaké  
Odpovězte jí. Stejně tedy, tento svět problematické vodní toky 
Kdokoli jí může odpovědět, je rozporuplný.  někde, abychom   
na základní otázky  A nemůžeme s tím předešli katastrofě. 
nemusím odpovídat já. nic moc dělat, Oni nám nechtějí ublížit. 
Myslím, že to všichni víte. kromě toho, že se budeme   Ti co ubližují, nejsou 
Drahá Mistryně, usilovně modlit za svět, z inteligentního života. 
podle mého názoru, za sebe Ti co ubližují  
když hodně meditujeme, a budeme sebe ochraňovat jsou od ďábla, od Satana. 
nemáme už ego, svou vlastní ctností,  To je něco jiné. 
jen více lásky. svou vlastní čistotou To je úplně jiná síla. 
Ano, lásku. (Ano.) a vnitřní Boží silou. A UFO, mimozemšťané  
Milující myšlenky. (Ano.) To je jediný způsob, neubližují. 
Jste teď spokojená? jak můžeme být v bezpečí. Jsou to velmi, velmi, velmi 
(Ano. Jsem spokojená.) A tím, že sami budeme v dobří lidé. 
Dobře. bezpečí, můžeme vysvobodit Velice inteligentní, 
Někdy,  ty, kteří jsou v nebezpečí. velice vyspělí. 
jen s malou neshodou Kdyby byli všichni v  A my bychom mohli využít 
ego nekontrolovaně vzroste. nebezpečí, nebyla by  jejich moudrosti a přátelství, 
To je v pořádku, možnost vzájemně si pomoci. abychom ochránili naši  
obojí vzroste. Jako když  planetu a pokročili  
Žádný problém. jste nastoupili do letadla, k lepší civilizaci. 
Potřebujete čas, ano?  než jste mne přijeli navštívit, Myslím, že bychom  
Když nad ním dokážete  řekli vám, abyste si to měli změnit a pomáhat. 
zvítězit, pak zvítězíte. nasadili kyslíkové masky I my musíme  
Jestli to nemůžeme vyhrát, v případě nouze  milovat naše sousedy. 
stáhneme se, dříve, než se postaráte  Tak nás to učili, 
abychom vyhráli později. o své děti nebo o jiného mimozemšťané jsou také 
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Žádný problém. 
Stále se zlepšujete 
a vypadáte tady uvolněně 
a mladší, 
jste šťastnější, 
mnohem uvolněnější. 
To z vás cítím. 
Pokud jste tedy  
měla nějaký problém  
od začátku 
nebo než jste sem přišla, 
prostě ho hoďte do koše 
nebo spláchněte do záchodu! 
Žádné problém. Dobrá? 
Kromě  
některých vašich špatných  
zvyků, které se někdy  
nashromáždí během vašeho 
života nebo minulého života, 
pak bych vám řekla, 
že pro vás  
není dobré, kdybyste  
si takové zvyky uchovávala. 
To je vše. 
Přijeďte sem  
a jen si to tady užívejte. 
Je to váš domov. 
Vrátíte se domů k mamince 
a odpočíváte a dovolíte mi, 
abych vás rozmazlovala. 
Pamatujte si jen 
dobré věci, ano? 
Žádný problém, ano? 
Tak, dobrou noc. 
Chci, abyste věděli, 
že vás miluji. 


