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Ak naša Zem pôjde naďalej 
súčasným smerom, 
budú ľudia schopní 
ísť tiež do podzemia 
a mať podobný systém 
ako ľudia na Marse? 
Áno. 
Bolo by lepšie, 
keby sa ľudia na to 
už pripravili, 
ale len ak budeme dobrí, 
pretože keby sme boli zlí, 
prenesieme to zlo všade, 
kam sa pohneme 
a potom by mohla prísť 
pohroma nielen tu 
na povrchu, 
ale prišla by ďalšia 
pohroma pod zemou, 
z rovnakého dôvodu a z  
rovnakého seba zničujúceho 
spôsobu života. 
Potom sa proste 
budeme ďalej zabíjať, 
zabíjať zvieratá, 
ničiť životné prostredie. 
Potom by sme čoskoro 
zničili aj podzemný systém. 
Potom skončíme 
s rovnakými problémami, 
alebo ešte horšími. 
Ak vytvárame dobro, 
bude nás nasledovať všade, 
takže práve teraz prosím 
ľudí na planéte len o to, 
aby vytvárali dobro, 
aby sme tu stále mohli žiť, 
na čerstvom vzduchu 
a zachovali životné prostredie 
alebo to, čo zostalo, 
a nepokračovali 
v ďalšom zhoršovaní. 
A planéta sa rýchlo zotaví, 
pretože sme nedosiahli bod, 
ktorý dosiahol Mars 
pred masovým ničením. 
Stalo sa to tak rýchlo počas 
posledných dvoch mesiacov, 
takže nemali čas 
na prípravu ničoho. 

Oni nikdy neverili, 
že sa to stane, 
pretože to bolo príliš rýchle. 
Vedeli, že možno 
niečo nie je v poriadku, 
ale nepočúvali múdrych ľudí, 
duchovných ľudí, 
ktorí videli budúcnosť 
a ktorí poznali 
príčinu a následok, 
akcie a reakcie. 
A aj tak si mysleli, 
že majú veľa času, 
ale nemali. 
Posledných päť rokov 
ich varovali, 
ale oni nepočúvali, 
nezmenili sa. 
A potom, počas 
posledných dvoch mesiacov 
sa to stalo príliš rýchlo, 
takže nikto nemal čas 
ani len premýšľať. 
90 % bytostí na Marse 
proste hneď zomrelo. 
Behom dvoch mesiacov. 
bolo zničených približne 
90 % bytostí na Marse 
a potom ďalších 5 % 
o niekoľko mesiacov neskôr. 
A o niekoľko mesiacov 
neskôr ďalších 3,8 %. 
A nakoniec prežilo 
len 0,2 %, 
pretože išli do podzemia, 
žili v jaskyniach 
neďaleko podzemnej vody, 
ktorá nebola znečistená 
a presunuli sa 
do menej znečistenej oblasti, 
mali šťastie. 
Myslím, že na mieste, kde 
žili, vďaka ich duchovným 
zásluhám a dobrej karme 
(odplate), 
bola atmosféra 
menej znečistená. 
Vďaka tomu mali čas 
presunúť sa do podzemia, 
premiestniť do podzemia 

všetko, čo zostalo 
a prežiť tam po nejaký čas. 
Zobrali so sebou jedlo, 
osivo, obilie, 
zvieratá, stroje, 
technológiu – všetko, 
čo dokázali presunúť. 
Pretože žili v menej 
znečistenej oblasti – 
„menej“ ale neznamená 
vôbec – mali čas 
na obnovu 
a keď sa presťahovali 
do zdravého podzemia, 
tam sa zotavili, 
v zdraví a v múdrosti, 
a pokračovali. 
Podzemný systém 
nie je zlý nápad, 
lenže je lepšie uchýliť sa 
práve teraz k dobrote, 
k cnostiam, láskavému 
spôsobu uvažovania, 
k vľúdnosti ku všetkým 
bytostiam. Potom to vydrží 
dlhšie – a priznajme si to, 
život v podzemí 
nie je taký pohodlný. 
Možno ak nepraktikujete 
duchovne dobre, 
budete sa cítiť dusivo. 
Budete sa spočiatku cítiť 
veľmi stiesnení a utlačení, 
pretože viete, 
že všade okolo vás 
je uzavretá zem 
a nemôžete si už viac 
jednoducho vyjsť na povrch 
a pozrieť sa na scenériu, 
na ktorú ste zvyknutí, 
sledovať lietajúcich vtákov, 
zajace skackajúce v záhrade, 
korytnačku, 
stromy a kvety. 
Všetky veci, 
na ktoré ste boli zvyknutí, 
sú preč. 
Spočiatku vám bude 
všetko chýbať. 
Bude to hrozné. 
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Nie je to zábava 
žiť pod zemou, 
to vám hovorím. 
Len keby ste k tomu 
boli donútení, 
potom by ste možno 
boli schopní to zvládnuť. 
Len kvôli prežitiu. 
A celá planéta 
nemôže ísť do podzemia – 
príliš veľa ľudí. 
Máme približne 6 miliárd 
ľudí alebo o niečo viac. 
Nemôžeme rozkopať 
celé podzemie. 
Okrem toho by pod zemou 
nebolo dostatok vody 
ani vzduchu 
pre 6 miliárd ľudí. 
Všetko musíte recyklovať, 
úplne všetko. 
Vodu aj vzduch musíte 
znovu a znovu recyklovať. 
Musíte oveľa viac 
vyvinúť technológiu, 
musí byť oveľa pokročilejšia 
než teraz, aby ste 
boli schopní prežiť 
pod zemou 
a ešte tam ani nie sme. 
Je mi ľúto, že to musím 
povedať. Aj keby sme sa tam 
dostali, bolo by to dobré, 
ale my nie sme ešte 
pripravení žiť pod zemou, 
aj keby sme chceli. 
Nie je to tak, že keď budeme 
chcieť žiť pod zemou, 
môžeme to urobiť. Nie. 
Musíte postaviť veci, 
musíte mať technológiu, 
ktorá je vhodná 
pre také prostredie, 
musíte vedieť, ako prežiť. 
Musíte najskôr nájsť 
podzemnú vodu, 
aby bola nablízku, 
pretože tam dole nebude 
veľa dopravy a benzínu, 
nič takého, 

aby ste pokračovali v živote, 
aký vediete teraz. 
Preto žiadam ľudí: 
„Prosím, prebuďte sa! 
Prebuďte sa!“ 
Je to také ľahké, len sa stať 
vegetariánom, vegánom, 
je také ľahké 
nechať zvieratá a iné 
bytosti na pokoji, 
je také ľahké 
jednoducho žiť v mieri. 
Veľmi ľahké, 
každý to môže urobiť. 
Každý jednotlivec si 
jednoducho zvolí mier, 
a potom bude mier na Zemi. 
Nie je potrebné 
veľa diskutovať ani 
podpisovať dohody, 
žiadne spory, nič také. 
Len byť vegetariánom, 
byť navzájom v mieri, 
to je všetko, čo je treba. 
Veľmi jednoduché. 
A nečakajte, 
kým budete musieť kopať 
v podzemí, aby ste prežili. 
Možno neprežijeme, 
aby sme to mohli urobiť, 
a aj keď prežijeme, 
neviem, či máme 
dosť technológie, 
aby sme prežili následne. 
Hovorím vám, 
každý sa musí usilovať 
zachraňovať pohoria 
alebo zachraňovať planétu. 
Práve som sa o tom v aute 
rozprávala s pomocníkom. 
Povedala som mu: 
„Dobre, ľudia hovoria, 
že môžu ísť kopať 
a žiť v tuneli, v podzemí 
a podobne. Možno 
je to bezpečné, možno, 
ale čo tam budete robiť 
celý deň?“ 
Vtesnaní do malého tunela 
8 krát 27. 

Ale pravdepodobne tá 
8 krát 27, 
to je pre bohatých ľudí, 
ale ani to nie je 
dostatočne veľké. 
Samozrejme, je to dosť veľké 
ale nie dostatočné, 
nie na dlhé obdobie, 
na desať rokov. 
A keď tam nemáte 
elektrinu… 
Hovoríte, že tam dole je 
veľmi horúco, však? Horúco. 
Ak idete veľmi hlboko dole. 
Áno, áno. 
Samozrejme to regulujú 
ale aj tak… 
čo ak elektrina zhasne? 
Nemôžete predpovedať 
všetko. Nemôžete ani ísť von 
a opraviť to, keď celá sieť, 
národná sieť bude preč, 
nielen váš dom. 
Dokonca aj keď bude preč 
váš dom, neviem, či môžete 
vyjsť hore a opraviť ho. 
Takže je lepšie, 
aby sa každý stal vegánom, 
myslím si. 
Zachráni to celú planétu 
a budeme mať všetko tak, 
ako to je, áno? 
Dobre, 
je už nejako poškodená 
ale nebude to horšie. 
Ako teraz, stále môžeme žiť. 
Áno, ako teraz, 
stále dokážeme žiť 
a aj stromy sa obnovia, 
oceány sa obnovia 
a zvieratá sa obnovia. Áno. 
Možno sme nejaké stratili, 
ale ešte nejaké zostali. 
Ináč prídeme o všetko 
a nikdy nebudeme môcť ísť 
hore pod veľkú oblohu ako 
teraz a slobodne si kráčať 
v slnečnom svetle. 
To by bolo hrozné. 
Predstavte si to. 
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Ľudia si stále myslia, 
že sa to nestane. Nie? 
Ale mohlo by. 
Ak sa ľudia nezmenia, 
neustále len vypúšťame 
viac jedovatého plynu 
do ovzdušia, 
ako by sa to teda nestalo? 
Chápete, čo myslím. 
Do istej miery sa to stane. 
Existuje príčina a následok, 
nie? Áno. 
Nie je potrebné 
ani počúvať Budhov 
alebo Krista, nič – 
zákony fyziky, 
bude to tak, 
pretože práve teraz 
už CO2 prekračuje 
normálnu úroveň 
a my ho neustále vypúšťame 
do atmosféry. 
Toto je nelogické! 
Prečo to jednoducho 
nezastavíme? 
Stačí len zastaviť chov 
ďalších zvierat, zastaviť 
zlú karmu (odplatu), 
zvrátiť zlú karmu (odplatu) 
a potom budeme 
mať ochranu. 
A ak si ešte ponecháme 
autá a všetko ostatné, 
bude to v poriadku. 
A potom pomaly budeme 
mať čas, pomaly môžeme 
vynájsť niečo nové 
a zrušiť tieto staré 
a škodlivé veci. 
Drahá Mistryně, 
kdyby se Země opravdu 
chýlila ke konci, 
v posledním okamžiku, 
jak máme pomoci sobě 
a spoluobčanům, 
jako nezasvěceným, atd. 
kteří jsou vedle nás? 
Navíc, kdyby 
všechny druhy na Zemi 
vymřely, 

jaký by byl další vývoj 
na Zemi? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
To už by bylo příliš 
pozdě něco dělat! 
Kdyby se chýlilo k zániku 
Země, bylo by příliš 
pozdě něco dělat. 
Teď se každý den 
připravujeme. 
My jsme duševně připraveni. 
Meditujeme každý den 
a udržujeme kontakt 
s Nebem každý den. 
My již známe náš Původ 
a jak jít tam a zpět, 
nemusíme tedy přemýšlet 
o tom, jak si máme v tom 
okamžiku pomoci. 
V té době přijde Mistryně, 
aby vám pomohla 
a také lidem kolem vás, 
bude záležet na jejich 
zásluhách. 
Bude záležet také na 
jejich upřímnosti 
a kolik dobrých činů 
ve svých životech vykonali 
a kolik zásluh si vydělali. 
Obyčejní lidé mají strach. 
protože nejsou připraveni. 
Vy jste připraveni každý den, 
není tedy nutné se obávat. 
Také, kdyby byly všechny 
cítící bytosti na Zemi 
v budoucnu 
skutečně zničeny, 
nebyl by tady žádný vývoj, 
jen bezútěšnost, možná 
by to bylo jako na Marsu 
a pak po dlouhé době, 
o miliardu let později 
by nejspíš Země znovu 
obnovila svoji 
„Původní tvář“ (Pravé Já). 
Jen možná, 
pokud by to bylo nutné. 
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