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Mistryně, v minulosti 
jste byla 
podnikatelkou, král, 
královna atd. 
Jak jste 
pomáhala duchovně 
v takových pozicích? 
Dělám, co mohu. 
V každém postavení. 
vždy můžeme pomáhat 
lidem různými způsoby, 
v souladu s vyšším plánem. 
Není to vždy lehké, 
ale dá se to udělat. 
Není vždy nutné 
vědět víc 
o minulých životech, 
když máme toho dost na 
práci už v současném životě, 
ano? (Ano, Mistryně.) 
Protože, kdybych vám dál 
odhalovala minulé životy, 
mohli bychom psát knihy. 
Není čas, ano? 
 (Ano.) 
 
Další otázka je: 
Jaké byly některé 
záměry narodit se 
do takového postavení? 
Bylo to, například, 
dostat se z války 
a posílit mír 
v té oblasti? 
Ano, ano, ano. 
Nejen to, 
ale to by se stalo 
následkem pozvednutí 
vědomí lidí 
na vyšší úroveň. 
Když Mistr pobývá 
v nějaké zemi nebo v nějaké 
oblasti, pak začíná růst 
vědomí lidí 
nebo lidé přijdou 
získat zasvěcení a pozvednou 
také své vědomí, 
pak se samozřejmě 
válka zmírní 
a mír bude 

mnohem zjevnější. 
Ano, rozumím. 
Takže Mistryně, 
přemýšlela jsem, když  
se inkarnujete jako, 
řekněme, vladař místo 
duchovního Mistra, 
je to proto, že v té době 
svět potřebuje toto, 
místo 
duchovního pozvednutí? 
Potřebují víc, myslím si, 
mír ve svém srdci 
nebo mír v zemi? 
Vladaři mohou být také 
## Mistry. 
(Ano.) 
Je to dokonce snazší, ne? 
Ano. 
Je, protože víc lidí 
je poslouchá? 
Ano, ano. 
To vše ale záleží 
na vesmírném plánu, ano? 
(Ano, Mistryně.) Ano. 
Já dělám cokoli 
nebo se inkarnuji kamkoli, 
to proto, 
že pracuji v souladu 
s vesmírným plánem 
a karmickým vzorem 
světa 
v dané době. 
Ano, Mistryně. 
Mistryně, 
jen abych na to navázala, 
zmínila jste, 
že jste byla 
vždy Mistrem. 
Co to znamená? 
Víte, co to 
znamená? 
Znamená to, 
že bez ohledu 
na profesi, kterou jste dělala, 
vždy jste tady byla, 
abyste zachránila duše 
a přivedla je 
zpět do Nebe? 
Ano, a abych zanechala 

nějaké stopy požehnání 
z Nebe, abych 
připravila lidstvo a ostatní 
k vyšší evoluci. 
Rozumím. 
Abych pomohla 
pozvednout jejich vědomí. 
(Ano, Mistryně.) 
Ať učím veřejně nebo ne. 
Ano, Mistryně. 
Většinou ale 
na této planetě 
to nikdy nebylo 
tak velké, rozsáhlé 
a otevřené učení, 
jako tentokrát, ano? 
Ano. 
Většinou, například, 
učení – jen v nějaké oblasti 
nebo možná nějakých 
několik stovek tisíc 
žáků, například, 
ale nikdy ne 
celý svět, jako tentokrát. 
Chápu. 
Je to proto, že je to 
pro vás tady naposledy. 
Vzpomínám si, 
že jste v Maďarsku zmínila, 
že když půjdete zpět, 
vezmete si 
dlouhou dovolenou, 
možná dovolenou napořád? 
Napořád 
není nikdy napořád – 
ale zřejmě 
dělat něco jiného 
ve vyšší dimenzi, ano? 
Mistryně, přemýšlela jsem… 
Zmínila jste, 
že jste byla Mistrem 
pod Zemí, 
byl nějaký důvod, 
proč jste musela 
být pod zemí? 
Ne, ne žádný důvod. 
Jen jsem tam v té době 
byla. 
Tak, jako jsem 
teď tady. 
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Rozumím. 
„V podzemí.“ 
neznamená skrývat se. 
V podzemí 
jsou města, (Rozumím.) 
země jsou v podzemí, 
ano? 
Mistryně, 
moje další otázka je: 
Mistryně, jak to, 
že jste se musela v tomto 
životě vdát? 
Měl váš bývalý manžel 
s vámi dobré spříznění 
v jiném životě? 
Co myslíte tím, 
„musela jste se vdát“? 
Je manželství tak hrozné? 
Bylo to velmi hezké období. 
Stále si pamatuji, 
že to bylo dobré období, 
když jsem byla vdaná. 
Méně zodpovědnosti –  
můj manžel 
platil všechny účty 
a o vše se staral. 
A teď, jsem ta, která 
musí platit všechny účty 
a o vše se starat. 
A všichni mě 
staví na piedestal, 
jako bych taková musela být, 
musím být taková – 
och můj Bože. 
Manželství není vůbec 
špatné. 
On byl ten nejlepší manžel, 
jakého by jste mohli mít. 
Říkala jsem vám, 
jak byl dobrý. 
(Ano, Mistryně.) 
Není to 
jen proto, 
je to ale něco, 
čím Mistr 
musí projít. 
Různí Mistři 
prochází různými věcmi 
v různých životech, 
v různých obdobích života, 

ano? (Ano, Mistryně.) 
Cokoli dělám 
v tomto životě, je jedno, 
jak se vám to jeví, 
je to jen část plánu 
(Ano, Mistryně.) 
a část procesu, 
jak také porozumět 
lidem. (Ano.) 
Protože kdybych byla příliš 
vzdálená, nemohla bych být 
moc spojená s lidmi, 
pak bych nemohla pomoci 
velkému množství lidí. 
Ano, rozumím, Mistryně. 
Mohla bych pomoci několika 
vybraným, elitě, ale nemohla 
bych pomoci velkému 
množství. Rozumíte? 
Ano, rozumím, Mistryně. 
Dobrá, dobrá dívka. 
Velmi inteligentní. 
Děkuji Vám. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím.  (Zdravím) 
Jak se máte, lásko? 
Mám se fajn. 
Děkuji Vám 
za zájem. 
Dobrá, lásko. 
Nikdy nebudeme  
plně rozumět 
jak obtížná vaše práce 
musí být 
v tomto světě 
a děkujeme Vám každý den 
za váš milující soucit, 
kterým 
obdařujete nás 
i naši planetu. 
V našem světě dnes 
máme malé skupiny lidí, 
které vládnou bohatstvím 
a proto vidíme, 
že stejní lidé 
ovlivňují politiku, 
média, vzdělávání – 
prostě vše, 
co v tomto světě děláme – 
často se stává, 

že obyčejní lidé 
nejsou informováni 
o jejich myšlení 
a způsobuje to pak 
hodně problémů a utrpení 
ve světě. (Ano.) 
Moje otázka tedy zní: 
Vytvořilo lidstvo, jako 
celek, naší kolektivní 
špatnou karmou (odplatou) 
tyto 
mocné lidi? 
Ano. Také, ano. 
Nemůžeme vinit 
tyto mocné lidi 
nebo skupiny nebo někoho. 
My, jako lidé, jako celek 
jsme také zodpovědní, 
víte? Jako společenstvo, 
špatná karma (odplata) 
společnosti, ano. 
Samozřejmě ale, 
tito mocní lidé 
se mohou také změnit, 
kdyby chtěli, 
kdyby se pokusili 
prozkoumat své srdce 
a hledali způsob, 
jak se víc osvítit, 
pak by mohli změnit 
způsob jejich života 
a způsob transakce 
s karmou (odplatou). 
Jinak, i když 
jsme vytvořili 
špatnou karmu (odplatu) 
jako celá společnost, 
tito lidé jsou 
hlavními postavami. 
Oni sami 
ponesou velmi 
těžké následky, 
buď v tomto životě 
budou trochu trpět, 
hodně trpět nebo v dalším, 
počká to na ně 
za prahem života. 
Je to smutné, 
ale můžeme taky 
změnit náš vytvořený vzorec 
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nebo vytvořit nový, 
abychom to pokryli nebo 
toto místo zaměnili za jiné 
tím, že budeme laskaví  
a dobří, že půjdeme 
opačným směrem 
od toho co nefunguje 
tam, kde víme, že to bude 
lepší, správné 
a funkční. 
Musíme poznat Pravdu, 
vesmírný zákon 
lásky, abychom 
zůstali na správné cestě. 
Kdyby všichni jednali 
podle tohoto 
zákona lásky, 
vše by se mohlo 
změnit, dokonce přes noc. 
Jen se musí změnit 
koncept lidí 
a musí být vůle se změnit. 
Ale, samozřejmě, 
vy vidíte, že vůdci 
a zástupci organizací 
mají velkou zodpovědnost 
a hrají velkou roli, 
protože mohou lidem 
pomoci se pozvednout nebo 
mohou být lidem překážkou. 
Víte, co myslím? 
Mohou lidi ovládat 
a vehnat do úzkých, 
aby se nemohli pozvednout. 
To je špatné – špatné 
pro lidstvo jako celek. 
Právě teď je ve skutečnosti 
lidstvo připravené. 
Jsou připraveni 
ve svém vědomí 
být lepší, skočit do 
vyšší úrovně evoluce. 
Jen někteří vůdci 
do toho vstoupili, 
drží se moci 
a nepomáhají lidem, 
nenechají lidi jednat, 
jak by chtěli. 
Jak jsem již řekla, 
lidé mají svobodu 

si zvolit uvnitř, v rámci 
jejich stěn domova – tam 
se nemůže nikdo vměšovat. 
Je to jen tak, že lidé celkově 
musí být odvážní, 
musí být chytří, musí 
být sami informovaní, 
a ne aby byli zaneprázdněni 
jen přežíváním. 
To je ale těžké, 
to je těžké. Och, Bože, 
vše v tomto světě 
lidi zaměstnává 
a navíc, 
systémy – 
politické systémy, 
vládní systémy, 
společnost, tradice, 
prostě je přidržují, 
pevně je drží 
a nedovolí jim se moc 
hýbat. To je škoda. 
A ten, kdo se snaží 
lidem pomoct, 
aby viděli Světlo, 
aby viděli Pravdu, 
bývá často pronásledován 
a potlačován. 
Je to velmi těžká práce, 
od nepaměti – 
nejen za doby Ježíše, 
i v této době. 
Víte, co myslím? 
Ano, Mistryně. 
Ano, dobrá. 
Mistryně, související otázka: 
Je hodně teorií, 
teorií o komplotu, 
když kolem toho chodíme, 
jsou skupiny lidí, 
rodiny, 
které vlastní asi polovinu 
celkového světového jmění, 
pracují přes 
bankovní systém a mají 
různé druhy známostí 
a kupují si politiky 
a takové věci. 
Pracují tito lidé 
s pánem 

fyzického svět 
v tomto světě. Mám 
na mysli, vědomě si 
tyto věci uvědomují nebo 
je to jen podvědomě? 
Ne, ne. 
Vědomě si to 
neuvědomují. 
S mocí, silou 
a slávou je to tak, 
že je také pevně drží, 
je jako řetěz 
na krku lidí. 
Ať je to jakákoli skupina 
nebo kdokoli je u moci, 
je velmi těžké 
z tohoto sevření vystoupit 
a jednat 
poctivě 
a dobře. 
Je velmi těžké 
být vůdcem, 
být hýčkán, 
být rozmazlován, 
být uctíván, 
být obáván 
a současně být ctnostný, 
pravdivý a odvážný – 
to je velmi těžké. 
Na to všechno potřebujete 
odvahu a pokoru. 
Když je někdo vůdcem, 
možná má odvahu, ale 
pokoru je těžké mít. 
Ano, Mistryně. 
Proto je pro ně velice 
těžké změnit směr. 
Ale, jak jsem vám již řekla, 
když se změní vědomí lidí 
a lidé budou 
mít odvahu vidět 
co je správné dělat, 
pak se i špatná vláda 
změní v dobrou, ano, 
špatní vůdci se změní v dobré 
nebo budou nahrazeni, 
automaticky. 
Ano, žádná revoluce 
nebo převrat, 
nic takového – 
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prostě automaticky. 
Je to jako když 
vychází slunce, 
tma mizí. 
Ano, Mistryně. 
Ano. 
Ano, přijde den. 
Ano. 
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