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Stejně, meditujte
Zdravím, Mistryně.
a pomáhejte, jak můžete.
Zdravím.
Jezte méně pracná jídla.
Zmínila jste nedávno,
Jezte jednodušeji, ano?
že není nic, co můžeme
Ano.
udělat, abychom se ochránili.
Dobrá.
A že se nemůžeme nikam
A žijte jednoduchý život,
fyzicky ukrýt před změnou,
jednodušší.
která přijde, že nám pomůže
Čím jednodušší, tím lépe.
jen naše čistota a ctnost.
Vím, že již žijete jednoduše.
To je pravda.
Ale pokud vidíte, že něco
Jak poznáme, že dostatečně
ve vašem životě
posouváme naše vědomí
můžete zjednodušit
nebo je něco dalšího,
a jíst méně složitá jídla,
co musíme udělat
pak se to snažte zlepšit.
kromě meditace a
Nebudeme-li moci
pomoci když můžeme?
zachránit svět, zachraňte
Pokud se to stane.
alespoň sebe, vaši duši.
Máme ještě trochu času.
Dělejte, co můžete.
Můžeme to změnit.
Udržujte si pozitivní přístup.
Kdo ví,
Ano? (Ano.)
možná se jednoho dne
A mimochodem,
probudíte a všichni
tato kampaň
budou vegetariány.
k záchraně planety
Buďte pozitivní.
a to všechno, všechny
Představujte si to kvůli mně.
ty dobré věci, které děláme,
Já v to doufám.
nejsou pro vás.
To je také můj sen.
Jsou pro ostatní lidi.
Představujte si, že se
Vy nemusíte mít strach
všichni stanou vegetariány,
ani hrůzu.
kdo ví?
Ano. (Ano.)
Cokoli se může stát, víte?
Vy jste mí žáci.
Cokoli se stává.
To je pravda.
To by splnilo můj sen.
Jste pod ochranou.
Bavme se tím, že si to
A jste požehnáni.
budeme představovat.
Tady i potom.
Vizualizování
Buďte tedy šťastni.
ničemu neublíží,
My to neděláme pro sebe.
jen to pomůže.
Neděláme toto všechno
Pozitivní energie
kvůli sobě.
je vždy dobrá.
Děláme to pro lidi,
Protože momentálně
kteří nemají duchovní sklony.
vše ukazuje, že planeta
To možná trochu prodlouží
je v nebezpečí, samozřejmě.
jejich čas na této planetě,
To je pravda.
aby měli čas se navrátit
Stále to můžeme změnit.
k jejich velkému Já,
Dobrá, budeme se snažit
navrátit se
do poslední minuty.
k duchovní nádheře,
A pokud se to stane,
stane se to.
připomenout si více Boha
Dobrá. Samozřejmě…
a být ctnostnější,

osvícenější, zatímco
mají lidské tělo.
Ano, Mistryně.
Protože toto je velice
vzácná příležitost
v evoluci vědomí,
že všichni mají lidské tělo.
Není potřeba,
abyste panikařili
a zapomněli, kdo jste.
Vy jste Svatí.
Jste nejsilnější.
Jste ctnostní a průkopníky
vznešeného života.
Jste skalou, o kterou
se všichni mohou opřít.
Nechci poslouchat
žádné vaše řeči o tom,
že máte strach a panikaříte.
Toto se nás netýká.
My jsme již v bezpečí.
My musíme zachránit
lidi tam venku.
Děkuji Vám, Mistryně.
To bylo velmi povzbudivé.
Děkuji vám.
Rádo se stalo.
Vy to již víte.
Jen jste zapomněli, musím
vám to tedy připomenout.
My stále budeme chodit ven a
pomáhat usilovně ostatním.
Zda planeta bude zachráněna
nebo nebude zachráněna,
neděláme si s tím
opravdu velké starosti.
Chceme zachránit planetu,
ale ne proto, že máme strach
zemřít nebo něco takového.
Chceme to udělat, protože
ostatní lidé měli, mají
a budou mít strach zemřít.
Rozumíte mi?
Ano.
A já mám také strach,
že zemřou příliš brzy,
dříve, než duchovní poselství
dorazí do hlubších zákoutí
jejich duše.
Z toho mám obavu.
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více dělat kázání,
Ale kdyby byly jejich duše
přejdou-li
zachráněny, pak
na vegetariánskou stravu,
bychom se neměli čeho bát.
salutujte jim, děkujte jim
Jsou také děti,
a jděte k dalšímu člověku.
které ještě nevyspěly
Páni, to je opravdu
atd., atd.
skvělé vědět.
Je dobré mít planetu,
Ano, je to dobré.
aby měli šanci poznat
A čím déle budou žít
jakou lepší planetu
vegetariánským způsobem
mají uvnitř –
života, tím více se budou
Království Boží.
měnit jejich srdce k lepšímu.
To je vše.
To se stává automaticky,
Proto musíme
protože již začali
zachránit planetu.
s vznešeným záměrem.
Nezapomeňte, kdo jste.
Ne ze zdravotních důvodů,
Dobrý den, Mistryně.
ne z ekonomických důvodů.
Zmínila jste,
Je to pro záchranu světa.
že aby se planeta uzdravila,
Může to být vznešenější?
více než 50 % lidí se musí
Děkuji Vám mnohokrát,
stát vegetariány.
Mistryně.
Je tedy změna srdce to,
Rádo se stalo.
na čem v této době
Zdravím, Mistryně.
nejvíc záleží?
Zdravím.
Nebo bude stačit,
Jak se máte?
když se stanou vegetariány?
Mám se skvěle.
Děkuji Vám, Mistryně.
Skvělé!
Když se stanou vegetariány.
„Jaký si myslíte, že je
Protože to alespoň
nejlepší způsob, abychom
pomůže zvířatům. Pomůže
předali vzkaz
to životnímu prostředí.
o spojení mezi jedením
Ale řeknu vám, co se stane,
zvířat
když přejdou
a životním prostředím
v tento speciální čas
a nejlepší způsob,
na vegetariánskou stravu,
jak podnítit lidi
už změní své srdce.
změnit jejich zvyky?
Změna srdce je nejdůležitější,
Dobrá, vše co děláte je,
samozřejmě.
že šíříte zprávy.
Ale v tento speciální čas,
Šiřte letáky kamkoliv
přejdou-li
půjdete, kdykoliv můžete,
na vegetariánskou stravu,
co můžete.
znamená to, že již změnili
Pokaždé,
své srdce. Proč?
když půjdete do práce, jen
Chtějí zachránit planetu.
si s sebou vezměte nějaké
Chtějí zachránit životy
letáky a distribuujte je
svých dětí, zachránit
životy ostatních.
kdekoliv cestou.
Podílí se tedy
A samozřejmě, více než to.
na něčem velkém
Děkuji Vám mnohokrát.
a vznešeném.
Mistryně, my jako organizace
Není potřeba jim
jsme nebyli v minulosti

politicky angažovaní.
Ale s naléhavostí hrozby
nastala potřeba,
že se musíme snažit
ovlivnit státní politiku
a když je to tak,
jaký je nejrychlejší způsob?
Tady neexistuje žádný
nejrychlejší způsob,
protože vše
na této planetě je pomalé.
Myslím, podívejte se
na telekonferenci v Surrey.
A dělejte, co můžete,
abyste pomohli, ale jen
mírovými prostředky.
Samozřejmě můžete
napsat do vlády.
Můžete mluvit se zemědělci.
Můžete napsat dalším
skupinám atd., atd.
Udělejte, co můžete,
co je ve vaší moci.
Nemusí to být politik.
Oni vědí, že jim píšete
jen kvůli naléhavé situaci
planety
a abyste zachránili svět.
Ujistěte se,
aby rozuměli vašemu záměru.
Není to, jako když jdete ven
a utratíte miliony dolarů
a řeknete, „Volte mne,
já jsem nejlepší“
nic takového. Ne.
Když tedy píšete politikovi,
neznamená to, že jste politik,
nebo že jste do politiky
zapojený.
Od začátku je velice jasné,
co děláme, ano?
Děkuji Vám, Mistryně.
Rádo se stalo.
Dobrý večer, Mistryně.
Dobrý večer.
Mistryně, moje otázka
je následovná:
Naše organizace vyvinula
mnoho úsilí,
aby probudila lidstvo,
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abychom vytvořili
ale většinou na vlastní pěst.
kritické množství lidí nebo
Nyní je již Supreme Master
čemu říkají efekt 100. opice,
Television spojována
abychom mohli
s tolika dalšími vítězi
zachránit planetu.
a hrdiny, kteří podporují
Jaké je to magické číslo?
stejnou věc.
Magické číslo jsou
Mohla byste navrhnout,
dvě třetiny.
jak být efektivnější
Musí to být skupiny
a rychlejší
na různých místech,
ve společném propojení
ne jen číslo, ano?
s dalšími organizacemi,
Jak jsem zmínila,
abychom vytvořili rychlejší
dvě třetiny populace
účinek a výsledek?
minimálně musí být
Děláme to, co děláme.
vegetariány.
Ve skutečnosti vše jde
A teď už máme
svým směrem.
jednu pětinu populace.
Není dobré nic nutit.
Musíme tedy získat
Vše co se do teď stalo,
minimálně tři pětiny
je přirozené, spontánní,
za dva roky. Já čekám.
požehnání Boha.
Já čekám.
Spojí-li se s námi,
Mistryně, nová otázka.
dobrá.
Jelikož čas je podstatný
Když ne, stejně budeme
a lidé jsou zmatení
dělat, co děláme.
ve své mysli,
Víte, křížová výprava
o vegetariánství,
jednoho muže.
co to obnáší, můžeme,
Oni se s námi ani
když s nimi mluvíme,
nemusí spojit.
nebo když děláme marketing
Pokud sami dělají, co dělají,
říci: „Buďte vegany.
aby pomohli planetě
Buďte ekologičtí“,
a informovali veřejnost,
aby alespoň začali
tak jak to děláme my,
přemýšlet
pak je to fajn.
„Co je vegan?“
Nemusíme se nijak spojovat.
a pak půjdou na internet
Já jen doufám, že dělají to,
a budou hledat?
co děláme my.
To můžeme dělat.
To jediné musí dělat,
Místo, „Buďte vegetariány“,
protože jsme stejně spojeni
„Buďte vegany“
uvnitř.
a tak alespoň získají
Děkuji Vám, Mistryně.
informaci on-line.
Dobrý den, Mistryně.
Budou zvědaví.
Zdravím, zdravím.
Dobře.
Jak se dnes máte?
Co kdybychom místo toho
Mám se dobře, a co vy?
řekli: „Buďte dýchavci“.
Mám se fajn,
Jezte vzduch.
děkuji Vám, Mistryně.
Vypadáte tak krásně.
Něco vám řeknu,
Mistryně, moje otázka je:
jak se to vyvíjí,
Kolik lidí potřebujeme
možná potom budete muset
vzbudit
žít o vzduchu.

V případě nouze,
pamatujete si?
Pamatujte si,
že máte sílu být bez jídla.
Nevěděl bych jak, je učit
stát se dýchavci.
Ne, že je to budete učit.
Jen vy sami.
Možná máte dostatek
jedinečné síly
stát se sami dýchavci.
Dobrá,
to není pro ostatní lidi,
ale samozřejmě, že se mohou
jít kamkoli jinam učit.
Jen se modlete
k Prozřetelnosti, aby vám
poskytla vše, co potřebujete.
A že teď již vstupujete
do duchovního proudu,
pak můžete použít tuto sílu.
V případě, že byste to
potřebovali, že byste chtěli.
Vše,
co se děje přirozeně, je dobré.
Právě teď si myslím,
že byste se měli snažit
zjednodušit svůj život.
Minimalizujte své jídlo.
To již bude další krok.
Nebo se snažte jinak,
například jíst syrovou stravu
nebo pít šťávy, cokoliv.
Moje strava je taková,
že zmixuji všechno.
Jsem téměř úplný
vegan na syrové stravě.
Rozmixovat a vypít.
To je vše.
Rozmixovat a vypít.
A pak nemusíte trávit,
nemusíte plýtvat
energií na trávení.
Přímo to projde
vaším krevním řečištěm.
Jde to přímo, ano?
To je dobré.
Běhal jsem tak maratón,
je to tedy naprosto možné.
Vidím, že jste velmi zdravý,
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dobrá myšlenka,
mladý a dobře vypadáte.
ano? (Ano.)
Děkuji Vám.
Právě teď
Někdo další tady se přidal
musím nějakou dobu
k mixovacímu týmu?
zůstat kde jsem, abych
Jen ke snídani.
počkala, až se vytvoří.
Ne?
Rozumím.
Kolik milovníků mixování
Musím stále vařit
je tady?
nějaká vegetariánská jídla
Vmixováváte nebo
a to vše pro ně,
rozmixováváte?
aby měli trochu zábavy,
Je tady 4 nebo 5 rukou
víte?
nahoře.
A aby věděli,
A jste v pořádku?
že vegetariánství je snadné
Vede se vám dobře?
a tak dále a tak dále.
Ano, Mistryně.
A zábava.
Kolik zeleniny a ovoce
A pak uvidíme,
potřebujete na den
ano? (Dobrá.)
do mixéru, myslím,
Musím dělat, o čem mluvím.
abyste fungoval?
Zdá se to jako oběť,
Kolik jídel si dáváte?
ale není to tak velká oběť.
Bude to asi 4 až 5 lahví,
Je to v pořádku.
litrových lahví.
Je to jen únavné.
Kolik litrů denně?
Jíst hutné jídlo je
Láhev je 1 litr.
pro mne někdy velice
Takže 5 litrů.
únavný životní styl.
5 litrů denně? Dobře.
Ale mohlo by to být horší.
To proto, že jsem cvičil.
Může to být horší.
Když necvičím
Syrová a mixovaná strava
a sedím jen u počítače,
je velmi dobrý nápad.
dělám práci pro SMTV,
Dobrý den, Mistryně.
jsou to asi 2 nebo 3.
Několikrát jsem slyšela,
Dobrá, rozumím.
jak říkáte,
Ne, vezměte si tolik,
že máme napsat dopisy
kolik potřebujete.
našim zástupcům.
Jen si dělám legraci.
Jeden z důvodů,
Někdo další má
proč lidé nekontaktují
z tohoto prospěch?
své poslance,
Mělo by to být velice dobré.
přestože možná vědí,
Mohla by to být
že globální oteplování,
velice dobrá strava,
18 % je díky masu
jen takto rovnou pít.
a mléčným výrobkům,
Slyšela jsem o tom.
ale oni cítí nejistotu
Mnoho lidí se mě ptá
ohledně napsání dopisu
a inspiruje je to
jejich poslancům nebo
a já jim dávám informace
nevědí kam napsat
a oni jsou vděční.
Velice dobře, velice dobře.
svým poslancům.
Dejte jim nějaké informace.
Jeden z nejúspěšnějších
Dejte mi nějaké informace.
venkovských
V každém případě je to velice
občanských akčních výborů

ve Spojených státech,
oni používají sílu internetu.
Dělají to,
že sepíší informace
týkající se tématu,
pak napíšou
jednoduchý dopis
a pak ho rozešlou
všem svým známým.
A pak jejich známí
vezmou tento vzorový dopis
a rozešlou ho
svým poslancům
nebo ho rozešlou,
řekněme v tomto případě,
například všem jejich
oblíbeným restauracím
ve znění, „Prosím,
přidejte do svého menu
více vegetariánských jídel“.
Ano, ano.
Mluvíme
o tom, že děláme
některé stejné věci,
uvádíme mnoho novinek,
informací, které jsme
vysílali ve zprávách
na Supreme Master
Television.
A pak jsme je dali
na webové stránky
a pak je rozeslali
všem našim přátelům.
Ano.
Protože když zmáčknete
tlačítko „odeslat“,
dopisy se rozešlou
vašim politikům,
je tam něco, co oznamuje:
„Sdělte přátelům“.
A ten software
automaticky načte
váš adresář
například z Gmail
nebo Yahoo
a vy můžete zaškrtat
všechny vaše přátele
a pak jim to rozeslat.
A oni pak dostanou
e-mail, kde se říká,
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Proto jsem tak unavená.
„Poslal bys tuto zprávu
Dříve jsem podporovala
svým poslancům
mnohé organizace.
a pomohl jim tak dovědět se
Oni později zjistili,
o souvislostech
že to dělají jako byznys.
globálního oteplování?“
A já nepodporuji
My můžeme současně dělat
žádný nápad, kde chcete
to samé, kdyby každý
získat peníze darem.
poslal něco do místních novin
Ne, ne, ne. Dobře?
a řekl: „Prosím,
Děkuji Vám, děkuji Vám.
zpracujte to jako příběh.“
Proč chcete získat zlou karmu
Jistě.
všech těch lidí?
Poslat to lidem,
Dobrá věc,
kteří rozhodují, ano?
kterou chcete udělat,
Jedna z věcí,
by byla anulována
kterou tato organizace
špatnou karmou lidí,
udělala je, že řekli:
kteří vám peníze darovali.
„Dobrá, my chceme ohledně
A vy byste
této záležitosti dát inzerát
ani nevěděli odkud.
do New York Times.“
Odkud pocházejí peníze.
A oni tedy řeknou:
Někdy z drog,
„Klikněte sem, chcete-li
někdy jsou
přispět peníze, vložit peníze,
z alkoholu a cigaret.
na tuto inzerci
Chcete za to ručit?
v New York Times.
Jak vás to mohlo
A pak klikněte sem,
napadnout? Jak vůbec?
chcete-li přispět peníze
Jen jsme sledovali
na naše provozní náklady.“
jak ta organizace pracuje,
Když zveřejníme něco
aby získali pomoc od lidí…
takového, myslíte,
Dobrá?
že je v pořádku,
Ano.
když přijmeme peníze
Ano, ano.
jen na tuto reklamu
A vy víte, že naše skupina
nebo kampaň?
nikdy od nikoho
Ne! Ne! Ne!
peníze nebere.
Vždy ne, ne na začátku,
A to je to.
ne uprostřed
Některé organizace
a ne na konci.
berou peníze, já ne.
Co můžeme udělat
Protože
s vlastními prostředky,
já nejsem žádná organizace.
to uděláme.
Na začátku jsem ani žádnou
Nebereme peníze od nikoho.
organizaci nechtěla.
Víte, že mnoho organizací
Členské poplatky,
Víte, že mnoho organizací
nic takového.
bere peníze
Jen proto, že nás vláda
a jen malá část z toho jde
nutí to dělat.
k obětem nebo k lidem,
kteří to potřebují?
Musíme oznamovat,
Zbytek jde na jejich platy
proč se schází tolik lidí.
nebo na něco co dělají,
A pak jsme to prostě
někdy zbytečně.
udělali kvůli protokolu.

Jen na Formose (Taiwanu)
to udělali, každý vkládá
asi jedno sto NT,
kolik to je?
Je to asi
jeden nebo dva dolary,
tak nějak,
víte, symbolicky.
A jen několik set lidí
je členy.
Ne všichni lidé jsou členy.
Jen aby založili
organizaci, to je vše,
kvůli vládě.
My nikdy nebereme dary.
Už přede mnou toto slovo
znovu nevyslovujte.
Děkuji Vám, Mistryně.
Protože mnozí lidé
ho nepoužívají
v pravém významu.
Dělají z toho byznys
a mně se nelíbí,
když někdo
zneužívá situace
nebo zoufalosti lidí
nebo skupiny nebo
jednotlivce, kteří na tom
jakkoli profitují.
Pokud se nemůžete uživit
a dělat práci, kterou děláte,
pak ji nedělejte, ano?
Postarejte se o sebe,
to stačí.
Já nepotřebuji, abyste
podporovali mne nebo něco.
Nepotřebuji tedy,
aby někdo podporoval
vás a vaše nápady.
Vše co děláme, musí být čisté
a morálně přijatelné.
Ale kdybyste brali dary,
nevěděli byste to.
Rozumíte mi?
Ano. Ano.
Dobrá.
Vidíte, já neberu dary
ani od vás a vy jste čistí
a to již vím, kde jste
a co děláte.
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rychlejšímu, většímu.
Proč bychom si brali peníze
Není to tak,
od lidí venku,
ne, ne, ne. Ano? Nikdy.
ani nevíme, co dělají.
Protože se to zdá snadnější.
Není to jen to,
Zdá se to snazší,
je to pod lidskou důstojnost
ale není to ideální způsob.
brát si od někoho něco.
Proto jsem vám to již
A to je ono.
na začátku psala.
Mám tím na mysli,
Neberte si, co vám nepatří.
ledaže byste opravdu umírali
Rozumíte mi?
žízní a hladem,
To je nejlepší.
někdo by vám dal
Děkuji Vám,
kus chleba nebo láhev vody,
jen možná malý příběh,
to by bylo v pořádku.
mohu-li se o něj
Rozumíte mi tedy?
s Vámi podělit.
Ano, Mistryně.
Procházel jsem se
Jste-li nad minimem
na pastvinách pro krávy.
nezbytných potřeb,
A jedna z nich ke mně přišla,
neberte nic.
krmil jsem ji.
Ano.
A dva lidi šli kolem,
Znovu vám připomínám,
byli z řadového vojska
raději se lépe podívejte
a byli překvapeni.
na vaše pokušení, ano?
Říkali:
Myslím celou skupinu.
„Víte, obvykle k sobě lidi
Myslím, vždy,
nenechají takto přijít.“
když něco děláme
A já jsem se cítil dobře,
pokaždé si myslíme,
bylo to velice příjemné.
„Och, bylo by to snazší,
A pak jsem je viděl později
kdyby nám pomohli
a řekl jsem jim: „Myslím,
ostatní“,
že je to tím, že jsem vegan,
„Bylo by snazší
ony vědí, že jim neublížím.“
získat nějaké dary od lidí
A oni pak začali přemýšlet
a pak bychom to mohli
a pak se dali do diskuse.
udělat větší a rychleji a tak,“
A já jsem řekl:
není to tak.
„Proto jsou v Indii
Není to tak.
svaté, posvátné
Nejrychlejší cesta není
a mohou se
vždy ta nejrychlejší, ano?
pohybovat volně.“
Nepodlehněte tomuto
A tak jsme začali mluvit
lákadlu, ano?
o vegetariánství
Dělejte, co děláte sami,
a oni že to zkusí
svými silami,
a že to zakomponují
svými prostředky, ano?
do své stravy.
To je nejlepší způsob, víte?
To je dobré.
Platí rčení, které říká,
Děkuji Vám, Mistryně.
„Co chcete udělat,
nejlépe udělejte
Událost s krávou
sami.“ Dobrá.
změní lidi ve vegany.
Nikdy nepodlehněte tomuto
Tím, že tam byli.
lákadlu k rychlému výsledku,
Dobře. To je dobře.
nebo rychlejšímu lepšímu,
Ano. On přišel ke mně.
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