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Mistryně, další otázka: 
Kromě zilionů  
duchovních bodů, které  
Mistryně dala na mír, 
existuje nějaký způsob, 
aby válka ustala  
a aby rychle nastal mír? 
Ano, ano. 
To ale záleží  
na vůdcích národů nebo 
na vůdcích válčících skupin. 
Hodně by pomohlo,  
kdyby tito vůdci 
přestěhovali své vedení 
nebo paláce, 
a viděli by, 
že by se pak  
dramaticky věci změnily 
a byl by brzy vidět  
pozitivní výsledek. 
Dobrá. Doufám, že to udělají. 
Ahoj, Mistryně. (Ano, ahoj.) 
Ahoj, Mistryně. 
(Ahoj!) 
Mistryně, je způsob, jak se 
mohou vůdci vyhnout válce? 
Ano, ano, ale myslíte si, že 
mi budou naslouchat? (Ano!) 
Nevím, drahá. 
Myslíte si,  
že vůbec někdy poslouchají? 
(Ano, ano, Mistryně.) 
 (Prosím, řekněte nám to.)  
Prosím, Mistryně! 
„Neprosíte“ dostatečně, ano. 
Prosím. Prosím, Mistryně. 
Dobrá, nevadí. 
Jen trochu žertuji, 
abych věci odlehčila. 
Ano, dobrá. 
Kdyby chtěli  
ukončit válku rychle, 
mít mír rychleji, 
pak by se vůdci 
těchto válčících národů 
nebo ti, kdo rozhodli o válce, 
národy ve válce 
nebo armádní skupiny, 
konfliktní skupiny, 
myslím, násilné, 

konfliktní skupiny – 
měli oficiálně vzdát 
svého velitelství. 
Měli by je zničit  
nebo zatarasit. 
Odsunout se daleko 
a postavit si nové, aby 
se vyhnuli negativnímu vlivu 
a aby se vyhnuli energii  
zabíjení toho místa, 
aby se vyhnuli neštěstí 
pro sebe. 
Protože 
pokud někoho zabijete, 
později budete zabiti i vy, 
víte. 
Můžete to v poslední době  
vidět zřetelně – 
byli zabiti nebo  
jejich rodiny byly zabity, 
vůdci. 
Vyhnout se energii, 
vyhnout se taky neštěstí  
pro sebe, 
nejen pro národ 
nebo všechny zúčastněné. 
Je to kvůli jejich rodinám  
a kvůli nim. 
Ano? Protože, i když  
oni nejsou někdy zabiti, 
jsou zraněni 
nebo těžce poraněni 
a podobně; 
nebo jsou v potížích  
jejich rodiny nebo jsou 
před jejich očima zabiti. 
To je velmi smutná věc  
i pro ně. 
A i když se mají všichni  
dobře v tomto životě, 
bude na ně čekat peklo. 
To je kvůli  
nešťastné oblasti, 
pokud vůdce nebo 
vůdce skupiny náhodou má 
sídlo na těchto negativních 
portálech nebo cestách. 
(Ano.) 
Protože tyto  
negativní oblasti nebo portály 

budou dříve,  
či později zhmotňovat  
tuto energii zabíjení 
nebo ničivou energii. 
Záleží na tom, jak špatná 
je ta cesta, nebo jak těžká  
je karma (odplata), 
jak silná je ta oblast, 
ten portál. 
Některé portály jsou  
silnější, než jiné. 
I pak je to jen…  
je to neštěstí,  
skrz naskrz. 
Když je to silnější, pak to 
samozřejmě zahrnuje 
celý svět. 
Pokud je to mírnější, 
pak to zahrnuje celý národ. 
Když je to slabší, pak to  
zahrnuje skupinu nebo nějaké  
lidi nebo rodinu. 
Jinak musíme  
počkat, dokud  
karma (odplata) zabíjení  
neskončí 
a možná mohou být  
oba nepřátelé už mrtví  
nebo tam bude ten portál 
nebo ta cesta zavřená 
díky nějakým dobrým  
zásluhám nebo už tam  
nebude užití pro takový  
portál nebo takové cesty. 
To ale bude trvat dlouho, 
dlouho, dlouho, dlouho,  
a možná bude příliš  
pozdě pro vůdce, aby si 
tam zachránili své životy 
a ztratí svá křesla v Nebi. 
Měli by taky  
ve svém nitru přísahat, 
že se zřeknou válek 
a napraví, co mohou 
napravit– 
znovu vybudují, 
pomohou při budování – 
budou litovat svých chyb, 
znovu stavět,  
napravovat věci nebo místa, 
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která byla zničena 
jejich činnostmi, 
přímo, či nepřímo. 
Musí se kát Nebi 
a modlit se za odpuštění, 
požehnání a aby jim Nebe 
pomohlo se změnit, 
aby byli sami lepším  
člověkem. Ano? 
Ano. Ano, Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
Mistryně, může jim být dána  
nějaká rada, například kam  
by se měl každý přestěhovat? 
Jste velice laskavá. 
Dobrá, víte co? 
(Ano, Mistryně.) 
V těchto věcech není  
moc pohodlné pobývat 
a je velmi obtížné je vidět  
a rozhodnout z dálky. 
Ano? A trvá dlouhou, 
dlouhou dobu 
to prozkoumat. 
Dokonce i všechny ty 
věci, které vám říkám, 
jsou akumulací  
mnoha…dlouhodobé  
meditační praxe. 
Je to celoživotní, 
nepřijde to jen hned teď, 
během pěti minut, 
kdy se zeptáte; 
bylo to nastřádáno. 
A když se pak zeptáte, 
samozřejmě, vyndám,  
co chcete  
a dám vám to 
a odpovím vám. 
Ale není to tak, že dobrá, 
dnes si sednu a získám 
toto všechno – ne, ne, ne. 
Trvá to měsíce 
nebo někdy roky – 
trochu tady, 
trochu tam 
a když se zeptáte, 
vyndám, co je potřeba. 
Víte, co myslím? 

Ano, děkuji Vám, Mistryně. 
A proto, když  
chceme vědět,  
kam by se měli odstěhovat, 
je o taky tak obtížné. 
Trvá to nějakou dobu 
a nejlepší je, samozřejmě,  
být tam a vidět,  
kde je to dobré, 
kde je to pro ně lepší, 
ale to není moc proveditelné, 
že? Je tolik míst, 
kam by se dalo jít. 
Ale pro mír udělám, 
co budu moci, 
abych to prozkoumala, 
(Děkuji Vám, Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně.) 
abych to prozkoumala – 
ale trvá to nějakou dobu. 
Nebude to hned teď. Ano? 
Nejdříve se budu muset  
zeptat Nebe, jestli to dovolí. 
Pokud to Nebe  
povolí, možná budu moci 
udělat nějakou výměnu, 
jako vyjednávání 
s negativní silou, 
s karmickým vzorcem, 
s osobou, 
s oddělením,  
které má na starosti 
karmické vzorce. 
Pak možná pro ně budeme  
moct najít lepší místo, 
aby se přestěhovali. 
Pokud se vůbec přestěhují. 
Pokud ano, předpokládejme,  
že najdu místo, 
že budu moci vyjednávat 
s mým bankovním účtem  
duchovních zásluh – 
to znamená, vykoupím – 
pokud budu moci a  
pokud oni budou poslouchat 
a přestěhují se – 
nemusejí mi to říkat, 
mohou to udělat v tichosti. 
Je mnoho způsobů, 
jak se přestěhovat,  

aniž by to lidé věděli. 
Prostě do toho úřadu  
už nepřijdete; 
zatarasíte ho, uděláte  
z něho něco jiného, 
sklad nebo něco. 
Jen to místo nevlastněte. 
Neseďte tam, 
neprohlašujte, 
že je to vaše místo. 
Pak… na jejich místě,  
už nebudou prohlašovat, 
že je to jejich místo – 
fyzicky, 
emocionálně, mentálně, 
zpřetrhají spojení 
s tím místem – 
pak budou  
opět jako znovuzrození. 
Mír si budou moct snadno  
představit, přemýšlet o něm 
a řešení míru 
bude snadno přijatelné  
pro všechny strany. 
Bylo by to jako zázrak; 
ale i pak, 
kdyby se odstěhovali, 
efekt by přišel… 
nejdříve tak za tři týdny 
až tři měsíce, 
nebo dokonce později, 
trochu později, aby se to, 
dokončilo, aby byli očištěni 
z tohoto zlého sevření, 
od špatné energie, 
která je svírá. 
Je to stejné, jako když 
si lidé vezmou dovolenou, 
aby zapomněli na své  
problémy, koupou se 
nebo se sprchují.  
Cítí se čistší a čistší 
a uvidí sami v sobě 
jiný postoj. 
Jejich myšlení bude jiné, 
jejich reakce budou jiné 
a svět bude jiným místem, 
samozřejmě, ano? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač. 
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Mistryně, 
jak může člověk zrušit 
negativní vliv  
portálů do pekla 
nebo nižších světů? 
Neexistuje žádný rušící vliv, 
kromě toho, že se člověk  
uchýlí k velkému žijícímu  
Mistru, k mocnému žijícímu  
Mistru a rozhodne se  
vzdát se války navždy. 
Pokud pro sebe vůdci  
skutečně chtějí mír –  
nebo jakýkoli člověk, 
který je v té oblasti nebo  
jakákoli skupina, ano? – 
pokud vůdci nebo  
skupina lidí 
chce mír pro sebe, 
pro národ, 
pro svět, měli by se 
odstěhovat pryč, kamkoli. 
Pokud nejsou dost silní,  
aby zvládli  
tuto negativní sílu, 
která v nich  
stále udržuje pocit násilí 
a pak  
násilně jednají navenek. 
Měli by se odstěhovat  
co nejrychleji. 
Opustit velitelství, 
prezidentský palác, 
královský palác, dokonce, 
cokoli. Jakkoli je  
krásný, honosný, 
měli by ho opustit. 
Měli by z toho  
udělat muzeum, ano? 
Nebo ho jen opustit 
a udělat tam sklad, ano? 
Neměli by tam žít. 
Odejdou, 
udělají z toho muzeum, 
aby se tam lidi na to  
chodili dívat a měli by  
vědět, že to místo není dobré 
a naučit se lekci. 
Taky by měli oslavit 
svoji svobodu, 

z negativních spárů, 
ze spleti válečných sítí  
a měli by oslavovat 
svou nebeskou budoucnost  
tady i v Království Boha, 
až opustí tento svět; 
oslavovat mír  
na této planetě. 
Celý svět i vesmír 
se budou taky radovat 
a oni konečně získají… 
získají srdce svých lidí 
i světa. 
Kdyby zůstali, 
inklinovali by ve svém srdci  
k válce, 
a nemohli by utéct  
zlověstnému vlivu 
negativní energie, 
která z nich dělá násilníky, 
podílníky na válkách 
nebo lidi způsobující války 
nebo kteří chtějí války, 
jsou šťastní s válkami. 
Pak by svět stěží nalezl mír. 
Takto negativní síla 
vyhrává, vidíte? 
Protože my nejsme odolní. 
Když nejsme odolní, 
je to, jako bychom   
pomáhali negativní síle. 
Je to ale těžké, velmi těžké 
pro lidi, kteří sedí 
v těchto pekelných oblastech 
nebo v nižších oblastech 
světa, aby odolávali 
těmto negativním silám. 
Museli by být super silní. 
Sotva je někdo tak odolný. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač, lásko. 
Dobrá, Něco dál? 
Zdravím, Mistryně. 
Ahoj Mike.  
(Ahoj!) Ano? 
Inklinují lidé šířící válku  
víc k tomu,  
aby se narodili na místech 
s portály do nižších světů 
nebo portály do pekla? 

Ano, ano, 
můžeme to tak říct, aniž 
bychom kohokoli urazili. 
(Rozumím, Mistryně.) 
Dobrá, pokud jsme urazili,  
promiňte, je to tak, ano? 
(Ano, Mistryně.) 
Protože je to  
karmické spojení 
z minulých životů, ano? 
Je to jen tak,  
že se to zhoršuje 
na těchto negativních  
místech, víte? 
Pokud, například, 
pokud mají jen 1 % nebo  
10 % násilnických sklonů 
ve své bytosti, 
tak pokud budou žít tam, 
budou mít víc – 
100 %, 120 %, 
150 %, 200 %. 
Vidíte? 
Kdo může dokonce změřit, 
do jaké míry negativní síla  
využije toto malé  
semínko násilí 
v srdci lidské bytosti, 
že si z něho tato  
negativní síla  
udělá nástroj pro sebe.  
Vidíte, 
není to nutně jen násilí, 
je to lakota, víte? 
Možná chamtivost, 
(Ano, Mistryně.) 
semínka chamtivosti, 
semínka ambicí, 
semínka násilnictví, 
semínka diktátorství, 
rádi ovládají lidi 
nebo mají rádi moc – 
jsou různá semínka  
v srdcích lidí, která 
vyklíčí a budou růst větší, 
větší, větší a mocnější  
na tomto portálu  
negativního spojení, ano?  
Ano, Mistryně. 
Kdyby lidé,  
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kteří mají jen trochu 
násilnické sklony 
nebo chamtivé ambice 
nebo násilnickou povahu 
nebo něco podobného, 
byli by  
víc a víc náchylní k násilí 
nebo negativní energii, 
která se tam stahuje 
a stali by se  
dříve či později  
bezmocnými oběťmi 
okolností 
a následně by se mohli 
nevědomky stát 
dobrým nástrojem 
pro negativní sílu, 
aby uvrhli pohromu  
na jiné lidi. 
Je mi tak líto těchto lidí, 
kteří zdědili, 
tyto druhy paláců a velitelství 
nebo prezidentských paláců 
nebo vyzbrojená 
armádní velitelství, 
která je spalují 
celou touto negativní energií 
z nitra. 
Potřebujete jen trochu 
negativní tendence uvnitř  
vás, abyste se spojili s touto 
ohromnou negativní silou. 
Jako když my každý den  
trochu meditujeme, 
jsme spojeni    
s velkým zdrojem vesmíru. 
Pokud máme  
negativní sklony, 
budeme spojeni  
s touto negativní stranou. 
Možná, že to spojení  
není tak silné, ale   
pomalu, pomalu, pomalu, 
se bude v tom člověku 
uvnitř hromadit 
a udělá z něho  
perfektní nástroj  
pro záměry zla, 
nebo negativní, méně zlou, 
ale negativní energii. 

Ano, Mistryně. 
Je mi jich velmi líto. 
Kdybyste viděli  
skutečnou příčinu  
za všemi těmi konflikty 
a násilnými činy, 
viděli byste,  
že lidi nejsou z celých 
100 % zodpovědní 
za všechny činy, které  
působí bolest a ničení. 
Stejné je to s prezidenty, 
ministerskými předsedy  
nebo jinými vůdci,  
pokud sedí 
na jiných místech, 
lepších místech, 
na šťastnějších místech, nebo 
na pozitivnějších místech 
nebo dokonce neutrálních  
místech, budou dělat  
lepší rozhodnutí založené 
na zdravějším úsudku. 
Nechť je k nim Nebe  
shovívavé, pokud chybují, 
protože paláce vůdců 
nebo velitelství jsou na místech, 
různých místech, které patří 
k těmto negativním 
spřízněným místům, 
i kdyby on nebo ona  
byli mírné povahy 
a jejich záměrem by původně  
bylo konat dobro, 
upřímně, spravedlivě, 
taky by trpěli v nitru 
násilným neklidem  
a nakonec  
by byli možná příliš unavení, 
aby odolali tomuto vlivu  
negativní síly 
buď by dříve či později   
onemocněli nebo by  
byli vyřazeni. 
Dobrá,  
jestli mi nevěříte, 
zkontrolujte to, zkontrolujte. 
Možná, když vám  
dám seznam, 
zkontrolujete  

všechny události ve světě. 
Můžete je porovnat 
a pak to možná  
uvidíte lépe, než když  
vám to říkám. Ano.  
Ano, Mistryně. 
A i kdyby chtěl ten člověk,  
kdyby ten vůdce chtěl 
jen mír, upřímně, 
mohou ho ty věci 
stejně stáhnout  
k rozhodnutí pro válku. 
A je bezmocný: 
i kdyby to rozhodnutí 
nechtěl udělat, 
jeho rádce, jeho pomocník, 
jeho tajemník,  
jeho pravomoc, jeho vláda, 
skupina, která ho obklopuje  
ho taky donutí 
nebo ho ovlivní  
k rozhodnutím pro válku. 
Je to vše úskočná práce 
systémů negativní síly 
této oblasti. 
My všichni potřebujeme 
super, super lidskou sílu vůle, 
morální sílu 
a odhodlání, 
abychom zůstali na cestě. 
Je mi velmi líto celé planety, 
lidí i zvířat, všech.  
Skutečně cítím lítost. 
Cítím lítost;  
proto dělám, co dělám, 
protože nemohu obviňovat 
nikoho z nich. 
Mohu vinit jen  
systém tohoto světa 
a když pak udělají  
něco tady, něco tam, 
pak se pomalu stanou  
zcela negativní  
a pak budou nástrojem.  
A pak se sem znovu vrátí, 
a budou více nástroji  
pro negativní sílu 
a když budou zpátky,  
bude to tak znovu a znovu 
a víc a víc. 
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Víte, co myslím? 
Takto vyhrávají. 
Takto vábí,  
negativní síla, 
vábí lidi, 
nevinné lidi, 
dobré lidi 
do svého systému, 
do systému jejich práce. 
Ano. Dobrá, teď to víte. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Děkuji Vám, že nám  
poskytujete tento vhled.  
Není zač, Mike. 
Mistryně, další otázka: 
Některé národy, 
kde Mistryně řekla,  
že existují portály do pekla, 
například Nový Zéland, 
nejsou momentálně ve válce, 
zatímco v jiných, jako 
například v Afghánistánu, 
jsou konflikty. 
Jaký je pro to důvod? 
Nejspíš se vliv 
portálu do pekla 
na Novém Zélandu 
zhmotňuje jiným způsobem, 
jako jsou přírodní katastrofy? 
Ano, ano. 
Je to jak říkáte, Mike. 
Je to jak říkáte. 
Destrukce se zhmotňuje  
různými způsoby, ano? 
Lidé ale trpí stejně. 
Ani války nejsou vždy 
v té zemi. 
Ano? Ale agrese  
se může rozšířit i ven, 
například mohou rozpoutat 
válku s jinými nebo  
se podílet na válkách  
v jiných zemích. 
Jestli se nemýlím,  
tak Nový Zéland se taky 
různě angažoval ve válkách,   
například na Kypru, 
v Au Lac (Vietnamu) atd. 
Víte, co myslím? 
Ano, Mistryně. 

Posílali tam vojenské  
jednotky. Ano. Myslím,  
že se na válkách podíleli, 
víte? 
Rozumím, Mistryně. 
Například 
v těchto dvou zemích. 
To je tedy agrese 
vyvolaná těmito 
negativními místy, 
víte, spouští takováto 
nemírová rozhodnutí 
a podílí se  
taky dál na ničení té země 
s tímto nově získaným 
karmickým dluhem. 
Získají pak víc karmického  
dluhu, než měli předtím. 
Z toho důvodu můžete vidět 
zemětřesení, tajfuny atd., atd. 
(Ano, Mistryně.) 
Kromě toho, že taky  
zabíjejí zvířata, 
samozřejmě. Nový Zéland  
je jedním z předních  
dodavatelů masa 
a podobně. Ano? 
Ano, Mistryně. 
Masa zvířat  
a živočišních produktů. 
Možná že ne přední, 
ale jsou známí. 
Jejich produkce, 
živočišné produkty 
jsou známé, 
jedny ze známých, 
možná ne nejznámějších, 
ale známých. 
Lidé o tom vědí 
a dovážejí je  
z Nového Zélandu. 
Nejsou to jen přímo války. 
Mám tady malou poznámku, 
může to ale být  
diktatura – vidíte? – 
nebo vláda se železnou pěstí 
nebo násilní obyvatelé, 
nebo jiní, nutí 
druhé k poslušnosti, 
ať už své vlastní obyvatele 

nebo občany z venku 
nebo z jiných zemí. 
(Ano, Mistryně.) 
Dobrá. 
Všimla jsem si těchto věcí. 
Pokud neválčí, 
hrají stejně velmi silnou roli.  
Co dál? 
To je ode mne vše,  
Mistryně. 
Děkuji mnohokrát,  
za vaše odpovědi. 
Není zač, Mike. 
Ahoj, Mistryně. (Ahoj.) 
Božena. Polsko? 
(Ano.) 
Dobrá. Jak se máte? 
Mám se dobře. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Mistryně, jak bytosti,  
které jsou v nižším světě 
v bermudském trojúhelníku 
vypadají? 
Mají fyzickou podobu 
nebo jinou podobu? 
Jelikož jejich energie 
musí být hodně hrubá, 
těžká a negativní. 
Vypadají jako vy a já. 
Jsou od nás. 
Vypadají jako my, 
vypadají jako lidi, 
ale jen v astrální formě. 
Ponechávají si  
svoji astrální formu. 
Ano, mají hrubou 
a těžkou energii, 
samozřejmě,  
i v astrální formě. Někteří 
nevypadají, samozřejmě, 
tak… dobře, jako my,  
tak… dobře, jako my, 
samozřejmě. 
Chci říct,  
že vypadají jako lidi. 
Když zemřou,  
vypadají, jako když žili. 
Někteří lidé 
dokonce i v tomto světě 
mají tento druh energie. 
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I když vypadají jako lidé, 
když se k nim ale přiblížíte,  
nechcete už být  
v jejich blízkosti 
nebo se cítíte rozrušení 
když je vidíte 
dokonce z dálky,  
i když nevědí,  
že se na ně díváte. 
Když se k nim blížíte, 
když je vidíte, 
cítíte rozrušení. 
Dokonce máte pocit, 
že byste chtěli zůstat  
od toho člověka dál. 
Cítíte velký neklid 
a někdy zlobu. 
A máte velmi špatnou náladu, 
bezdůvodně. 
I když jsou ve fyzické formě, 
zrovna se inkarnovali 
z pekla nebo z nižšího světa. 
Je velmi, velmi nepohodlné 
být stále blízko nich. I když 
vypadají normálně, nebo jsou 
příjemní nebo se dokonce 
usmívají, s některými lidmi 
je velmi nepříjemné být. 
Ale naštěstí, 
jelikož jsme lidi,  
jsme víc chráněni,  
protože máme fyzické tělo. 
Ale v astrálním těle,  
když jste v astrální formě, 
jste vnímaví  
na bolesti každého druhu, 
cítíte vše, 
i utrpení; 
nemůžete se schovat 
(Ano, Mistryně.) 
a vše, vše je  
pro vás průhledné 
a vy jste průhlední 
pro všechny ostatní. 
Proto je dokonce dobré 
mít lidské tělo. 
Proto se někteří  
lidé necítí  
až tak nepohodlně, 
protože jsou v lidském těle. 

Nejsou tak citliví. 
Pokud ale duchovně 
praktikujete, 
budete citlivější 
na dobré i špatné. 
(Ano, Mistryně.) Ano, dobrá. 
Byla nějaká doba,  
v historii Země, 
kdy nebyla válka 
a mír byl běžný? 
Pokud ano, co to změnilo? 
Ne, nezměnilo se to. 
Ve skutečnosti se to  
možná trochu zlepšilo, 
že nemáme  
1. světovou válku, 
2. světovou válku, ano? 
Ale stále máme 
někde válku, vidíte? 
Pokud ne válku mezi lidmi, 
pak válka mezi  
lidmi a zvířaty 
probíhá všechny dny, 
každý den 
nebo mezi samotnými   
zvířaty, dokonce. 
Náš svět se ještě 
dostatečně duchovně  
nevyvinul 
v planetu míru, ale vyvine se, 
v blízké budoucnosti. 
Modleme se. 
Děkuji Vám, Mistryně! 
Modleme se.  
Modleme se, 
aby nastal naprostý mír, 
abychom toho byli ještě 
svědky, dokud ještě vy  
i já žijeme. 
Jsme už všichni  
unavení z válek a ničení. 
Je čas na odpočinek, 
obnovu a radost. (Ano.) 
Toto je fyzická planeta, 
přestože je fyzická, 
je krásná. (Ano.) 
Měli bychom si všichni  
udělat čas, abychom si  
užívali těch divů a nádhery, 
a lásky rodiny, přátel, 

sousedů, psů 
a ptáků atd., atd.  
Nemyslíte? 
Ano. Děkujeme, Mistryně! 
A pak bych nemusela  
tak těžce pracovat. 
Alespoň já sama bych 
chtěla mít mír, 
osobně, 
aby se všechna negativní  
místa zavřela, 
aby přestaly fungovat  
všechny portály do pekla. 
Byli by bez práce.  
Je mi jedno, kam by šli, 
byli by nezaměstnaní. 
Ano? Míra nezaměstnanosti 
by v pekle stoupla na 
1 000 % – všichni bez práce 
nebo by šli všichni do penze. 
Je mi jedno, co by dělali. 
Stejně by to zavřeli, 
takže bych nemusela  
meditovat dlouhé hodiny. 
Řeknu vám pravdu: 
meditace na dlouhé hodiny 
není vždy legrace. 
Ano, musíte se někdy nutit 
tam sedět, 
speciálně, když máte jiné  
věci, o které se máte postarat 
na této fyzické planetě. 
Ano, kdybych nemusela  
meditovat, nemusela bych 
meditovat dlouho… protože 
pro sebe už meditovat  
nemusím,  
abych vám řekla pravdu. 
Teď medituji jen pro planetu, 
pro lidi,  
pro zvířata. 
(Děkujme Vám, Mistryně.) 
Takže, kdyby byla planeta 
v míru a veganská, 
pak už bych nemusela 
meditovat tak dlouho, 
mohla bych trávit  
kvalitní čas s mými psy. 
Nemuseli by chodit škrábat 
a jako teď, 
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být znovu odháněni  
do obývacího pokoje. 
Mohla bych s nimi trávit čas, 
abych uspokojila jejich srdce. 
Mohla bych s nimi  
ve dne chodit na procházku 
a v noci s nimi spát. 
A kdyby tady byl mír, 
taky důvěra by naplnila 
všechna lidská srdce, 
že by zjistili, 
co je pro ně dobré 
a kdo je pro ně dobrý 
a co je pravda,  
když bude řečena, 
že bych mohla přirozeně 
světu pomáhat víc a víc, 
aby se pozvedla tato planeta 
na nejvyšší možnou úroveň. 
Děkuji Vám, Mistryně! 
Není zač, lásko. 
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