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která je brzdí  dělat, co chtějí, Ano, Mistryně, 
a je snazší  to je problém. mám potíže  
je vést do Nebe. Ano? A oni si velmi troufají porozumět tomu, jak 
(Ano, Mistryně.) to dělat. vyjednávání a obchodování  
(Děkujeme, Mistryně.) Proto, i když dělají věci,  s duchovními zásluhami 
Dobrá. které nejsou dobré,  může nejen zachránit svět, 
Mistryně, v Cancúnu stejně si myslí, že je mohou ale dokonce možná 
jste zmínila,  dělat, protože nemají zajistit na světě mír. 
že máte dost bodů na to, žádná omezení, Můžete mi to Mistryně  
abyste zachránila kromě svědomí, vysvětlit, při vašem  
polovinu lidí světa které nechávají spát. vyjednávání s Nebem, 
a pak na Nový rok jste A svobodná vůle  změní se nějak  
odhalila, že plán B prostě řádí, taky srdce lidí 
je již dokončen dělá všechny různé věci. a jejich zvyky,  
a že máte  Takže, i kdyby že už nebudou dál zabíjet 
dost bodů, věděli, že je to špatné, a nebudou jíst maso atd.? 
abyste vyjednala záchranu stejně to budou dál dělat, Ano, do jisté míry. 
10 miliard duší. víte, co myslím? Já dávám, 
Může nám Mistryně říct, (Ano, Mistryně.) a současně vydělávám, ano? 
jak se to stalo tak rychle Ano, podívejte se teď na svět, Takže to jde 
a je možné,  všichni to vědí – „postupně“ 
že plán C a D se mohou alespoň mnoho lidí  jako z jedné úrovně do další. 
uskutečnit taky tak rychle? nebo alespoň vůdci  Mohla byste to vysvětlit víc, 
Doufejme. Přejme si to. Ano. národů to vědí – Mistryně? 
Měla jsem dost štěstí… ale kolik národů Například, když vydělám,  
Měla jsem štěstí, skutečně vážně  dám. Například tu a tam 
že jsem našla správné anděly, povzbuzuje lidi,  dám sumu, velkou sumu  
pak mi Nebe pomohlo aby se stali vegany? a pak ji musím  
najít dobré místo,  Vidíte to? zase vydělat, a když  
kde jsem mohla v té době Svobodná vůle, mám zase velkou sumu, 
násobit tak rychle dokonce oni sami znovu dám. 
své duchovní body. Ano? se nemění, Takže dávám, jak vydělávám. 
A už jsem je všechny  aby pomohli světu, A pak se to mění, 
předala. Dobrá? nemění se. taky podle toho  
Měla jsem štěstí, protože Dokonce ani, aby pomohli  kolik dám. 
mi Nebe řeklo, sobě a svým dětem, To ale taky znamená, 
že díky mojí lásce přesto se nemění. že účet existuje,  
k lidstvu – Víte, co myslím? je k dispozici a 
tak upřímné, tak hluboké – (Ano, Mistryně.) kdyby ho lidé uměli používat, 
že mi dovolilo poznat  Je to svobodná vůle  mohli by ho používat. 
tyto věci, abych násobila lidí, Mohli by ho používat, kdyby  
duchovní hodnotné body. která dělá potíže. chtěli. Ale problém je,  
A momentálně Zachránit duše je snazší, že lidská svobodná vůle je  
mám taky velké štěstí, než zachránit lidi, velký, velký výtržník. 
ne tak intenzivní jako tehdy, když žijí.  Jak to, Mistryně? 
ale stejně mám štěstí. Když je duše  Svobodná vůle je věc,  
Víte, ale první část  vysvobozena z tohoto těla, kterou Bůh udělil  
k záchraně poloviny populace jsou mnohem svobodnější. lidstvu, 
bylo vše, co jsem měla Vidí věci lépe protože člověk je Bůh, 
a byly to velmi  a nemají mysl,   proto si on nebo ona mohou 
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Děkujeme Vám. Víte, protože předtím, tvrdě získané  
Dobrá. jsem byla tak horlivá duchovní body. 
Díky, Nebe.  při záchraně lidstva Nebylo to jako teď, ty jsem  
Díky, Mistryně. a záchraně světa vydělala mnohem rychleji a  
Mistryně, když jste  a planety, snadněji. Možná proto, 
mluvila o tom, že Nebe že jsem ani  že jsem zaplatila  
chce vyjednávat, na sebe nemyslela. celou mojí těžce vydělanou 
nemohla jsem si pomoci, Ale i kdyby, přesto  tzv. duchovní hotovostí. 
a cítila jsem smutek. jsem si v té době myslela: To je důvod,  
Znělo to trochu strašidelně, „Bude to tak,  proč to Nebe dojalo 
že Vás to stojí hodně. dám, i kdybych měla zemřít. a dalo mi 
Mistryně, jakou cenu  Kdybych měla jít do pekla, extra požehnání 
jste musela zaplatit, odevzdala bych je.“ a že jsem mohla  
abyste zajistila plán B? V té době jsem si myslela,   vybrat další  
Jste schopná jít  že půjdu do pekla, z mého duchovního účtu 
taky do Nebe byla jsem tak nemocná. ve vesmírné bance. 
a nezůstat „pozadu“, (Je nám to tak líto, Mistryně, Proto to bylo rychlejší 
protože jste odevzdala  děkujeme, že jste zůstala…) a byla jsem velmi vděčná. 
své zásluhy? Bylo to hrozné, Ano? Dobrá. Děkuji vám. 
Ano, to je to, co jsem si  myslela jsem si,  Páni! Děkujeme Vám  
myslela, že v té době nebudu  že stejně zemřu. mnohokrát, Mistryně. 
moct jít do Nebe, Pak se ale nade mnou  Děkujeme, Nebe! 
a mohlo se to stát, Nebe smilovalo Ano. 
ale Nebe  a nechalo mě žít Takže plán C a plán D 
se nade mnou smilovalo a pokračovat v práci, probíhají společně, ale  
a nějak mu mě bylo líto ale varovali mě, dávám, jak vydělávám, jak 
a cítilo, že jsem upřímná abych si nechávala minimum  jsem řekla. Podle toho, ano? 
a kvůli mojí lásce  pro sebe (Páni. To jsou skvělé zprávy,  
k lidstvu, a pomohli mi  Mistryně!) Ano? (Ano.) 
které Nebe dojalo, najít způsob, abych od té  Dávám, co vydělám, ano, 
mi bylo pomoženo, ano? doby mohla násobit dávám postupně, co vydělám. 
Proto už si nedělám starosti. mé duchovní body. Teď mi ale bylo řečeno, 
Nebojte se, jsem Och, páni, děkujeme Nebi! že si mám stále  
v pořádku. Jsem v pořádku. Děkujeme Vám, Mistryně. nechávat trochu  
Pokaždé si nechám  Myslela jsme si,  pro sebe, 
trochu pro sebe, alespoň. že je odevzdám jako základní kapitál, 
Nejen proto, abych  a za to půjdu, jinak by mě 
šla do Nebe, ale Nebe se stejně  opět sužovala vážná nemoc 
ale proto…abych  nade mnou smilovalo nebo bych mohla 
mohla pokračovat v práci. a hodně mi pomohlo. přijít o život nebo 
Například,  Takže je to velmi dobré, bych se mohla znovu 
pokud jste miliardářem, velmi dobré. dostat do velkých potíží. 
a dáte všechno, Jsem velmi ráda,  Ano, prosím, 
nemůžete pokračovat že jsem zůstala naživu a prosím, dělejte to, Mistryně. 
se svým podnikáním stávám se silnější, duchovně. Prosím, nechávejte si  
nebo nemůžete žít. Mám velké štěstí a jsem  něco pro sebe. 
Ano, měli byste si trochu šťastná. My jsme taky  Nechám si minimum, ano, 
nechávat pro sebe. velmi šťastní, Mistryně.  minimum, jako základ. Ano. 
Dejte, co chcete, Mnohokrát Vám děkujeme. Dobrá, už jsem se to naučila. 
ale trochu si nechejte Och. Děkujte Nebi. Dobrá.  Předtím jsem to nevěděla. 
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pro sebe, 
abyste mohli přežít, 
to je vše, ano? Ano. 
Ano, Mistryně, 
a mnohokrát Nebi 
děkujeme, a prosím, 
my Vás tady na této planetě,   
Mistryně, potřebujeme.   
Děkujeme,  
že zůstáváte! 
Není zač. 
Dobrá, mám  
tady hodně informací, 
které jsem vám neposkytla. 
Řeknu vám je později. 
(Och, ano.  
Prosím, podělte se s námi,  
Mistryně! Děkujeme!) 
Vidíte, dokonce, i kdyby bez 
karmy (odplaty) 
světa, 
žáci taky stojí hodně. 
Každý žák, 
průměrný zasvěcený, 
stojí kolem  
2 zilionů zilionů, ano? 
Minimum jsou 2 miliardy 
duchovních bodů, které 
jsem musela zaplatit. Ano? 
Není to Nebe. 
Myslím to tak,  
že Nebe musí pracovat 
s pánem Karmy 
(odplaty). 
Nebe je jen 
jako prostředník. 
Není to tak, že by to ode 
mne žádalo Nebe.  
(Ano, Mistryně.) 
Když ale chcete  
něco udělat, je to to, 
co musíte udělat, 
například. 
Maximálně mě  
žák stojí  
40 zilionů zilionů 
duchovních bodů. 
Jeden zasvěcený, ano? 
Tak hodně, Mistryně? 
Proč tak hodně? 

Zeptejte se proč vašeho  
pána Karmy. Ano. 
Protože život za životem 
padají lidé do pastí  
máji a pak vede  
jedna věc ke druhé 
a proto dělají věci, 
které jsou proti  
jejich dobrému mínění 
a proto si o tom všem vede 
pán Karmy záznamy. 
Pokud je tedy chci  
vysvobodit, musím platit. 
Mistryně, 
jste jediná, kdo to  
pro nás může udělat. 
Je to taková pocta. 
Jen jako příklad,  
kdyby vaše děti 
udělaly něco špatného 
a dali by je do vězení, 
museli byste za ně zaplatit  
kauci, a někdy je kauce  
miliony dolarů, mnoho 
milionů, abyste se za něho  
zaručili, pak by ho pomalu  
pustili. Ano?(Ano, Mistryně.) 
Teď, například, 
když chcete zachránit  
nějaké psy a nějaké ptáky,  
taky někdy  
musíte platit. 
Například, za moje psy 
jsem musela zaplatit 
kolem 12 000 zilionů, 
abych je vytáhla z utrpení. 
A za ptáky 
6 000 zilionů, ano? 
Například. 
A za některé asistenty 
kolem mne, například, 
za některé z nich budu muset 
zaplatit asi 200 000 zilionů. 
Och můj Bože. 
A to je jen jednou, 
pak taky každý den.  
Takže ani nevíte, kdo 
komu pomáhá. 


