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bolo servírované mäso. mu nepredkladajú, Thajčania veľmi milujú 
A mojim hosťom ponúknem keďže sa zaoberá len tým, a ctia svojho kráľa.  
len vegetariánske jedlo. čo mu jeho radcovia My veríme, 
Ale nechcem ich uraziť. dajú na stôl že ak Jeho Výsosť odsúhlasí 
Áno, samozrejme ponúknite a niekedy si radca naše informácie, 
vegetariánske jedlo. A tí nemyslí, že informácia bude to mať veľký dopad 
ostatní, ak chcú mäso, o vegetariánstve na našu spoločnosť. 
nech si sami ponúknu mäso. je pre kráľa dôležitá, Rada by som sa spýtala 
Dobre. takže mu ju asi nedajú. na váš návrh 
Ďakujem, Majsterka. Preto len napíšte a názor na to. 
Vy sa stráňte krvi. Jeho Výsosti Ďakujem, Majsterka. 
Udržte svoje ruky alebo sa s Ním porozprávajte, Veľmi vás milujem. 
bez krvi. ak môžete mať to šťastie Ďakujem vám. 
Takže svojim hosťom a dostať audienciu, Tiež vás milujem. 
dám vegetariánske jedlo? ak je to vôbec možné. Ach áno, 
Ponúknite vegetariánske Takisto môžete napísať samozrejme. 
jedlo a ak niekto chce mäso, všetkým kráľovským Kráľ Thajska 
povedzte, že si ho môžu domácnostiam, vládnym je symbol 
priniesť so sebou. predstaviteľom, atď. jednoty a veľkosti 
Ďakujem, Majsterka. A tiež napísať tlači. pre thajský ľud. 
Vegetariánska strava Každému, komu môžete. A tak čokoľvek 
je taká chutná. Musíte priložiť urobí Kráľ, 
Existuje vegetariánska šunka,  všetky vedecké ovplyvní to celú krajinu 
kurča, všetko,  a náboženské fakty o tom, a možno dokonca aj svet. 
ľuďom to bude veľmi chutiť. prečo máme byť vegetariáni Pretože Thajčania  
Ani nebudú vedieť, a prečo je vegetariánstvo tiež žijú všade 
že to je vegetariánske. jedinou a najlepšou, na planéte, 
Spomínate si na príbeh najefektívnejšou, v rôznych krajinách. 
z doby, keď som bola najrýchlejšou cestou pre  A keď žijú 
vydatá a mala domácnosť? záchranu životov na tejto v inej krajine, 
Vždy som ponúkala planéte a pre záchranu tiež ovplyvnia obyvateľov 
susedom vegetariánske jedlo, samotnej planéty. Ďakujem. tej krajiny, 
každý víkend,  Ďakujem. v ktorej žijú. 
keď prišli do môjho domu. Majsterka, Takže jeden človek 
A raz si môj manžel  mám ešte jednu otázku. urobí veľkú zmenu. 
pomyslel: Týka sa to jedenia mäsa. Samozrejme, kráľ 
„Chudáci ľudia, Keď máme oslavu bude mať veľký vplyv 
stále jedia len a máme hostí, na thajský ľud 
vegetariánske jedlo. ktorí požadujú mäso a do istej miery aj na svet. 
Mali by zjesť mäso, namiesto vegetariánskeho  Takže s vami súhlasím, 
inak zomrú.“ jedla, je v poriadku ak kráľ odsúhlasí 
Alebo niečo podobné. ponúknuť im mäso? informácie 
A kúpil Môj syn o vegetariánskej strave 
nejaké ryby a mäso, sa bude čoskoro ženiť pre záchranu planéty. 
no nikto to nechcel jesť, a švagrovci jedia mäso. Možno nie je veľmi 
chceli vegetariánske jedlo, Viem od  dobre informovaný, 
chutilo im viac. nastávajúcej nevesty, pretože Jeho Veličenstvo 
Hovorili, že jej rodičia je niekedy veľmi 
že majú radi zmenu. dávajú prednosť tomu, zaneprázdnené, 
Takže môžete  aby ich hosťom a príbuzným tento typ informácií 
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že nasledujeme všetky trendy Aj ona chce byť šťastná. navrhnúť to isté. 
v spoločnosti, len aby Mala by sa radovať Povedzte: „Fajn, jeme mäso 
sme vyzerali spoločensky z vašej svadby už každý deň. 
a aby sme vyzerali ako oni. a blahoželať vám Ponúknem vám niečo 
Nie. Už viac nechceme vo svojom srdci. vzrušujúcejšie, 
vyzerať ako oni. Prečo jej podrežete hrdlo nový spôsob života, 
My chceme, aby oni  a zjete ju? nové menu, vzrušujúce 
vyzerali ako my, pretože Je radosť byť ženatý, vydatá. a veľmi pestré, chutné 
naša cesta je vznešenejšia. Je to radostný deň. a všetci to naraz vyskúšate 
Je to správne, Každý by a mal tešiť a potom uvidíte, 
je to súcitné, a byť veselý. či vám to chutí alebo nie. 
je to milujúce Nie je to logické A ak sa vám to nebude páčiť, 
a zachraňuje to životy niekoho zabiť, mäso na vás aj tak čaká 
a zachráni to planétu. spôsobovať utrpenie, v chladničke, 
Áno, Majsterka. keď máte najšťastnejší deň keď sa vrátite domov.“ 
Urobte to. vo svojom živote. A ak to potom všetkom 
Dobre. Ďakujem. A predpokladajme, že budú aj tak nebudú chcieť, 
Ďakujem vám chcieť, môžu si priniesť môžu si priniesť 
za všetky vaše otázky svoje vlastné mäso. vlastné mäso, dobre? 
a vašu podporu Vaše ruky budú čisté, Dobre. 
a za to, že kráčate nebudú od krvi. Svadba je veľmi dôležitá. 
cestou lásky. Vy musíte ovplyvniť ľudí, Je raz za život človeka. 
Musíte byť teraz silní, nedovoľte ľuďom, V budhistickej sútre, 
pretože planéta aby ovplyvnili vás. v sútre Bodhisattvy 
závisí na nás, Od teraz chcem, pozemského bohatstva, 
planéta závisí na vás, aby ste vy všetci Bodhisattva pozemského 
všetky životy na planéte boli oveľa silnejší bohatstva hovorí, 
závisia na vás. Dobre? vo vašom názore. že keď matka 
Dobre. Silnejší vo svojom postoji porodí deti, 
Počula som niekoho k životu. keď ste manželia 
predpovedať,  Nerobte to, alebo niečo také, 
že nastanú katastrofy čo nie je dobré ak ľudia vždy 
v oblasti Thajska. a vy viete, zabíjajú zvieratá, 
Rada by som vedela, že zabíjanie nie je dobré. aby oslavovali, 
či sa tieto predpovede Zastavte to. veľmi to uškodí tomu páru 
skutočne splnia? Zastavte to tam, kde ste. a veľmi to uškodí 
Ak thajský ľud Zastavte to na svojom stole. budúcej matke 
bude robiť dobré skutky Zastavte to vo svojom dome. a tiež novo narodenému 
a minimalizovať Neprepáčte už  dieťaťu. 
efekt zabíjania, potom žiadne vraždenie. Je lepšie byť stále 
sa tomu môžete vyhnúť. Neprepáčte už  vegetariánom. 
Ak nie, neviem. žiadnu krutosť. Neprivodí to zlú odplatu. 
Práve teraz sa po svete Nepodporujte už Ako môžete byť takí 
deje veľa katastrof, viac utrpenie nikoho, šťastní, mať šťastný deň, 
častejšie, než predtým či už priame alebo nepriame. svadobný deň 
a sú dokonca ničivejšie. Nech mier začína u nás. je najradostnejší deň 
Je to preto, že sila Dobre? vášho života 
negatívnej odplaty Áno. a vy zabijete 
z karmických dôsledkov Ďakujem, Majsterka. nejakú inú bytosť? 
zabíjania Už je dosť, Mali by ste ju nechať žiť. 
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Ďakujem, Majsterka. informovať ľudí. je zrelšia než predtým. 
Je to rovnaké, Povedať im, aby boli Takže veľmi trpíme 
zlatko, je to rovnaké. vegetariánmi, aby  po celom svete. 
Dodržiavajte päť minimalizovali všetok tento  Ľudia veľa trpia, 
morálnych prikázaní. zlý vplyv. Aj keď tu sedím nielen v Thajsku. 
Pokračujte v striktnej a hovorím vám, Preto pracujem 
vegánskej strave, že uragán príde, veľmi tvrdo 
robte dobré skutky na pomoc alebo že nepríde, a prosím aj vás,  
vašim bratom a sestrám, čo dobrého to prinesie? aby ste sa pripojili k úsiliu 
všade, kde môžete. Ak ten uragán nepríde, informovať ľudí, 
Meditujte a modlite sa, príde iný uragán že príčinou 
samozrejme. alebo nejaká iná katastrofa, všetkého nášho utrpenia 
V každom prípade to je ak nezmeníme spôsob, je zabíjanie, 
všetko, čo môžete urobiť. akým žijeme náš život, jedenie mäsa. 
Samozrejme, ak sa nezmeníme a nebudeme Pretože 
môžete minimalizovať žiť v súlade keď nebudeme jesť mäso, 
množstvo jedla, s harmonickým systémom nikto kvôli nám nezabije, 
ak by ste chceli. vesmíru, aby nám ponúkol mäso. 
Ak napríklad jete veľa, potom sme s ním v rozpore. Takže vegetariánska strava 
jedzte o trochu menej. A keď sme mimo zminimalizuje všetky  
Počas zasvätenia tohto ochranného katastrofy a všetko vyčistí. 
som vám povedala, harmonického cyklu vesmíru, Ak sa len ľudia 
aby ste nejedli priveľa, sme mimo ochrany. obrátia vo svojom srdci, 
napríklad len 80 % A preto sa také veci dejú. budú súcitní, milujúci, 
a potom 10 % vody Preto sa dejú zlé veci. ako skutočná ľudská bytosť, 
a aspoň zvyšných 10 % Ak sme vo vnútri pretože ľudia sú  
nechajte pre Svetlo, aby univerzálneho vesmírneho  vo svojej podstate 
vstúpilo do vašich bytostí. kruhu, v prírodnom zákone, veľmi súcitní a milujúci. 
Pretože ak sme príliš plní, potom sme chránení Je to len tak, 
nemôžeme sa dobre  na 100 %. že boli zle vedení. 
koncentrovať a meditovať. A nebojte sa. Po dlhý čas neboli 
Dobrý deň. Ak ste cnostní, ste chránení. informovaní 
Je globálne otepľovanie Ja nemôžem chrániť každého, a zlý zvyk, 
spôsobené negatívnou silou, pretože oni nerobia to, negatívna informácia 
ktorá je väčšia čo im hovorím, aby robili, už zakorenila 
než pozitívna sila? a čo by mali robiť. do ich spôsobu života. 
Ach, nie, nie. Ale vy robíte to, Takže boli veľmi, 
Pozitívna sila je vždy čo som vám poradila, veľmi zle vedení. 
väčšia ako negatívna sila. čo je pre vás ochranou. Preto ich teraz musíme 
Je to len tak, Vy potom budete v poriadku. znovu informovať, 
že ju ľudia vo svete  Viete to už. znovu im pripomenúť, 
nepoužívajú. Prežili ste mnohokrát. že to nie je spôsob, akým 
Keby boli vegetariánmi Prežijete znovu. by sme mali žiť naše životy. 
a robili dobro, Drahá Majsterka, Spôsob, akým by sme 
potom by používali počas tohto kritického  mali žiť náš život, 
pozitívnu silu, obdobia, aké je teraz, je s láskou, súcitom 
potom môžu čeliť čo môžeme urobiť každý deň, a mierom so všetkými  
negatívnej sile. aby sme mali bytosťami, vrátane zvierat. 
Ale práve teraz viac pozitívnej energie Takže musíme pokračovať 
nepoužívajú pozitívnu silu, a pozdvihli naše skutočné Ja? v našej práci 
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Ako ste povedali sú splnomocnení väčšinou používajú 
v Seattle, že všetci pozitívnou silou, negatívnu silu, preto je to tak. 
zasvätení sú v bezpečí. potom negatívna sila To, čo prijímate, 
Moja otázka je: nemá priestor na pohyb. je to, čo máte. 
Na akej úrovni Majsterka, Ľudia väčšinou idú 
bude duša? bola som zvedavá proti pozitívnej sile. 
Nasledujeme vaše rady ohľadne nezasvätených, Napríklad, 
úprimne, či budú schopní ak ste teraz v Bangkoku 
aby sme pomohli svetu. praktikovať osvietenie a chcete ísť 
Nasledujete moje rady po tomto živote? do Chiang Mai, 
a pokúšate sa Ako sa to vezme, zlatko. ktorým smerom pôjdete? 
zachrániť svet, Závisí to na tom, Na sever alebo juh? 
ste vegetariáni či sú dosť dobrí, Na sever. 
a meditujete, aby boli hodní Sever, to je ono. 
to je skvelé. ďalšieho ľudského tela. A ak pôjdete na juh, 
A záleží to na tom, A potom aj keby dôjdete vôbec niekedy 
na akej úrovni ste, boli lepší, či budú  do Chiang Mai? 
samozrejme. vôbec schopní nájsť Nie. 
Každý je iný. osvieteného Majstra. Nie. O to ide. 
Aj tak budete zachránení, Všetko závisí na nich. V tomto svete 
ak nasledujete moje rady. Takže sa im teraz pokúste  sú dve sily: 
Aj keď ste ešte pomôcť pochopiť jedna je pozitívna 
na nízkej úrovni, prioritu života. a jedna je negatívna. 
no pokúšate sa nasledovať A potom možno Ak používate 
moje rady budú schopní praktikovať, pozitívnu silu, 
a nezblúdite stretnúť potom budete mať 
od morálnych štandardov osvieteného Majstra pozitívnu silu. 
dobrej ľudskej bytosti, a duchovne praktikovať Ak používate 
to znamená že dodržiavate v nasledujúcom živote. negatívnu silu, 
päť prikázaní, Alebo možno stretnú potom budete mať 
stravujete sa úplne  v tomto živote nejakého negatívnu silu. 
vegetariánsky, meditujete osvieteného Majstra. Ak chceme používať 
a pokúšate sa byť Alebo možno pozitívnu silu, 
dobrou ľudskou bytosťou, budú pozdvihnutí. musíme vstúpiť 
robíte dobro, Takže pre nich budú do pozitívneho cyklu, 
pomáhate iným, iné svety, robiť dobro, byť dobrý, 
potom aj keď ste ešte aby praktikovali meditáciu byť vegetariánom, 
na nižšej úrovni, a osvietenie? to znamená to najlepšie 
sila Majstra Nie, nie, nie som si istá, zo všetkého dobrého, 
vás ochráni. či dokážu praktikovať. pretože zachraňujete životy. 
Nezáleží na úrovni. Vždy existujú Rešpektujete životy. 
Pokiaľ ste dobrí iné svety. Ste milujúci a láskaví. 
a držíte sa učenia, Ale praktikovať alebo nie, Potom vstúpite 
ochrana tu pre vás bude. to závisí na tom, či sú do pozitívneho cyklu. 
Nesedím tu len dosť dobrí alebo nie. Keď raz vstúpite 
a neukazujem: Mohli by dokonca ísť do pozitívneho cyklu, 
„Dobre, ty si na tejto úrovni, do pekla. Tam nie je ste splnomocnení 
ona je na tejto úrovni, žiadne praktikovanie. pozitívnou silou. 
on je na tejto úrovni.“ Ďakujem, Majsterka. A ak všetci ľudia  
Nie, nerobte to. Majsterka, zdravím vás. na tomto svete 
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Poznáte svoju úroveň. 
Hlboko vo svojom srdci 
to viete. 
nemáme čas sedieť 
a počítať úrovne. 
Len buďte 
dobrou ľudskou bytosťou. 
Pokúste sa pomôcť iným 
ľuďom. A meditujte. 
Dobre, ďakujem, Majsterka. 
To sú nateraz všetky naše 
otázky. 
Dobre, skvelé. 
Želám vám všetko najlepšie. 
Nech vám Budha žehná 
vo vašom vznešenom úsilí. 
Prajem to najlepšie Thajsku 
a samozrejme svetu. 
Uvidíme sa možno nabudúce. 
Dobre, ďakujem vám! 
Ďakujeme, Majsterka. 
Buďte dobrí. 
Ďakujeme veľmi pekne. 
Žehnám vám. Milujem vás. 
Pamätám na Thajsko 
a dobrých thajských ľudí. 
Bola som veľmi potešená, 
keď som bola v Thajsku, 
pretože ste veľmi láskaví, 
veľmi pokorní, 
veľmi, veľmi zdvorilí 
a veľmi ušľachtilí. 
Budha vám žehnaj. 
Prosím, pomôžte svojmu  
ľudu, pomôžte svojim ľuďom 
porozumieť,  
ako zachrániť planétu. 
Ďakujem, ďakujem. 
Ďakujeme! 
Dobre, do videnia. 
Ďakujeme, do videnia. 
Nemáte za čo. 
Ďakujem, ďakujem. 
Ďakujeme. 


