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V Arktickém oceánu, ale že nebezpečí je to, Vést ctnostný život 
dlouhotrvající stálý ledovec,  že může vystoupat  v souladu se zákonem lásky 
který je 6 let starý nebo na mnohem vyšší úroveň, Zdravím. 
starší, se zmenšil na 6 % jak se to v historii Ahoj lidi, ahoj lidi! 
celkového ledovce z r. 2007. Země již stalo. Vše je v pořádku? 
A novější sezónní led, Mistryně,  Páni! 
který byl utvořen je zvýšení úrovně hladiny Máte dokonce květiny. 
od minulého podzimu moře to nejvážnější Nejdříve bychom  
nyní odpovídá 70 %, mezi přímými vlivy Vám chtěli Mistryně říci, 
jen tolik. destabilizovaného klimatu?  že jsme tak vděční 
Americké národní centrum  Nebo jsou to jiné a poctění, 
pro sníh a ledovce vlivy jako nemoci, že jste dnes s námi. 
předpovídá, že mořský  které jste zmínila Děkuji mnohokrát,  
ledovec může na Severním  na konferenci  že věnujete váš,  
pólu roztát během léta  v centru Seattlu?  tak vzácný čas,  
2008, tohoto roku. Podle vědců  abyste mluvila s námi. 
Pokud bude tento ústup  může přijít více než  Slovy nemůžeme vyjádřit, 
ledovce v Arktidě dokončen, jen jedna katastrofa. jak moc si ceníme všeho, 
bude to bod zlomu pro Zvýšená hladina moře není co jste pro nás udělala 
klimatické změny, jediná událost, která by nám   a co děláte  
po kterém budou  měla dělat starosti, nemoci, ty  pro záchranu planety. 
klimatické změny  přijdou také. Už také v Velmi si vážíme 
nekontrolovaně akcelerovat  některých částech světa jsou. vašich velkých slov 
a nebude návratu? Musí-li se to stát, stane se to. moudrosti a rad 
Bojím se, že ano, Dr. Piotr.  Ale prosím,  a připravili jsme si 
Pokud lidé přejdou nezaměřujte se na tyto  nějaké otázky ohledně 
k laskavějšímu negativní úkazy. klimatických změn 
životnímu stylu, Raději věnujme energii a duchovních věcí. 
který respektuje životy, do konstruktivních činů Rádo se stalo. 
pak budeme plodit život, a pozitivního myšlení Také vás ráda vidím. 
a naše životy budou ušetřeny.  a musíme si představovat Bylo by lepší,  
A v přírodě bude  mnohem krásnější svět. kdybychom se viděli osobně, 
obnovena rovnováha A jednat, abychom  ale to se může jednoho  
a napraveny všechny škody. minimalizovali nebo  dne stát. 
Přeji si vidět tento den  zastavili škody. Může se to možná stát  
brzy v mém životě. A stane se to. velice brzy. 
Stále se to dá napravit. Rychle nebo pomalu, Dobrá, jsem připravena 
Ale lidé toto musí zjistit záleží na tom, kolik lidí na vás, 
a musí vědět, s námi bude spolupracovat. na vaše otázky. 
že je to urgentní, Ale nedělejte si starosti, Mám první otázku. 
a že musí spolupracovat. myslete pozitivně. V našem nedávném  
Čím více vegetariánů  Děkuji Vám, Mistryně.  rozhovoru s Dr. Jamesem 
se připojí do kruhu, Ano, vy jste ochraňováni Hansenem, který je jedním  
tím větší šanci na záchranu  vaší vlastní ctností z předních světových  
planety máme. a silou pozitivního myšlení klimatologů, Dr. Hansen 
Zdravím, Mistryně.  a čistícím vlivem uvedl, že hladina moře stoupá 
Zdravím. vaší každodenní meditace. o 3,5 centimetrů  
Moje otázka zní, nedávno Děkuji Vám. za desetiletí, 
zažila světová ekonomika  Další, dítě.  což již ovlivňuje některé 
obtížné období Zdravím, Mistryně. ostrovní národy, 
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planety přešla na  je to metan z chovu a směřuje to k tomu,  
milující, vlídnou, soucitnou hospodářských zvířat, že to bude horší, 
vegetariánskou stravu. a je to také sirovodík. díky vysokým cenám ropy. 
Pak budete vidět, A navíc, příroda také Některé národy teď spěchají, 
že všechny druhy vynálezů, produkuje CO2,  aby prozkoumali  
které jsme si nikdy  v určité formě. ropné pole vzdálené 
předtím nedovedli představit, A také  od pobřeží, zvláště  
vyjdou na povrch. z Arktického mořského dna v tajícím Arktickém oceánu. 
A všichni lidé budou žít a z dříve zmrzlé půdy. Na jedné straně, se snažíme 
v míru a lásce Nemohli bychom vyhrát. přejít na ekologické energie, 
i kdyby o to nežádali, Nezvítězili bychom,  ale na druhé straně 
nastane to. kdybychom čekali  vláda stále pokračuje  
Děkuji Vám. na technologie. Jen doufám,  v rozvoji ropného průmyslu.  
Mnohokrát Vám děkuji. že nebudou čekat na  Bude naše budoucnost stále 
Zdravím. technologii, ani na nic jiného, odkázaná na ropu nebo 
Zmínila jste, kromě vegetariánské stravy. nastane zásadní změna 
že na začátku, To je to jediné, na co  v blízké budoucnosti, 
lidská rasa mohla lítat teď můžeme spoléhat, že budeme schopni vyrábět 
bez křídel, protože vegetariánská strava, bezplatnou energii, jako to 
nejedli potravu. soucitný životní styl. dělají na jiných planetách? 
Pak jsme začali jíst Ušetřit životy ostatních, Děkuji Vám, Mistryně. 
a byli těžší  pak budete plodit život. Bezplatná energie by byla 
a už jsme nemohli létat. Podobné přitahuje podobné. samozřejmě ideální, 
Dnes se více lidí stává Tento zákon nikdy nezklame. ale trvá to nějakou dobu,  
vegetariány nebo jedí jen  Děkuji mnohokrát. protože to ještě není zcela  
syrovou stravu nebo ovoce Děkuji Vám mnohokrát. moderní technologií  
nebo jsou dýchavci. Kdyby lidé na celé planetě uchopeno. A i kdyby bylo, 
Budeme schopni v brzké žili ctnostný a skutečně moderní technologie  
budoucnosti opět létat? soucitný život, potřebují čas vyrobit  
Vy sníte. pak by se Země  nástroje k použití. 
Já také tak sním. okamžitě změnila v Nebe. Ale my můžeme dále  
Ale víte, Nic jiného se s tím nedá využívat energie z ropy, 
létáme moc vysoko opravdu srovnat. pokud všichni přejdou  
a bylo by tam stejně chladno. Děkuji Vám, Mistryně. na vegetariánskou stravu. 
Věc se má tak, Jen láska je schopná pohltit Je to velice jednoduché. 
když lidé poprvé  všechnu tu negativní energii.  Přejdeme-li na  
přišli na naši planetu, Jen láska ji může přeměnit. vegetariánskou stravu, 
přišli přímo z vyšší úrovně. A jen láskyplné srdce, budeme mít dost času  
Jejich bytosti nebyly takové soucitné srdce lidí vyvinout nové technologie. 
jako naše dnes. může absorbovat Právě teď,  
Někteří lidé již létat umí. negativní vliv, i kdybychom vyvinuli  
Klidně můžete létání cvičit, který jsme vytvořili. nové technologie včera, 
jen to trvá příliš dlouho Protože i kdybychom se  stejně nemáme dost času. 
a my nemáme čas. chtěli spoléhat na technologii, To je ta naléhavost  
Radím Vám, abyste  technologie,  naší planety.  
praktikovali metodu na kterou teď právě máme I kdybychom již  
Světlo a Zvuk a pak budete není nic, technologie měli, 
moci letět přímo do Nebe, nic ve srovnání s tím, nemáme dostatek času. 
když opustíte Zemi, co bychom měli, Protože to není CO2, 
to je nejlepší. kdyby celá populace co nám nejvíce škodí, 
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v různém mase zvířat a vždy nám nepomáhají. Časem byste poskakoval 
lidem způsobuje, Jsme toho všeho plni. okolo, 
že mají imunitní reakce Je tedy velice obtížné opět snažil byste se letět pár 
nebo alergické reakce, úplně přeprogramovat metrů sem a tam, planeta 
protože naše tělo naše buňky, by už možná byla pryč 
se chová k této chemikálii říci našemu tělu, a vy byste byl stále 
jako k cizímu vetřelci. dobrá, můžeš létat. na nízké úrovni vědomí. 
Tato chemikálie se nazývá Je obtížné přeprogramovat Chcete-li praktikovat létání, 
Neu5GC, naše myšlení, není to tak obtížné, 
a vědci zjistili, přijmout  jen to vyžaduje hodně času 
že při dlouhodobé  naši nebeskou bytost, a trpělivosti. 
konzumaci masa  kterou jsme. Je-li to vaše priorita  
může způsobovat A nicméně, v životě, můžete jít 
nemoci srdce, rakovinu my praktikujeme a najít nějaké jogíny, 
a další nemoci. Metodu Quan Yin. kteří vám mohou předat 
Vypadá to tedy, Létáte ve své meditaci tuto techniku. 
že jedení masa není jen a to je také dost dobré. Já vás ale varuji, 
hlavní příčinou Létáte vysoko do Nebe trvá to dlouho, 
kolapsu fyzického světa a setkáváte se tam a někteří si účtují  
a duchovního úpadku, se všemi těmi nebeskými  hodně peněz. 
ale doslova nás  bytostmi, vidíte Teď je většina lidí 
postupně otravuje, krásné Světlo již podmíněna  
aniž to dokonce víme. a komunikujete s Bohem jejich DNA od dob 
Mistryně, mohla byste to,  nebo nižšími bohy, pravěkých lidí 
prosím, objasnit? různých úrovní vědomí. a od té doby lidé vytvořili 
Ano, ano, ano. Je to lepší  tolik špatné karmy 
V červeném mase je než létat fyzicky. a jejich DNA  
až 11 600 mikroorganismů, I kdybyste mohli létat  si ponechává tento záznam 
které mohou být lidem  fyzicky, špatné karmy. 
přítomné při každodenním jediné, co byste mohli dělat Proto, i když jsme   
servírování hovězího. je, mluvit se svýma rukama,  vegetariány nebo dýchavci, 
5 010 u vepřového nemyslím si, je to pro nás stále obtížné 
a 4 900 u skopového, že je to moc dobrý nápad. přirozeně létat,  
například. Je lepší se soustředit jak to dělali původní lidé, 
Dokonce v kozím sýru na vysvobození ducha, když se poprvé  
jsou také. ten tedy vystoupá nad na této planetě objevili. 
V lososu, dokonce v mléce, destruktivní oblast Když se poprvé objevili  
ve studeném, v tuňáku, a odletí domů napořád, na této planetě, 
krocanu a kachně, ve všem nejen třepotat křídly  nebyli lidmi. 
je tento prvek, v tomto fyzickém snu. Byli stále v úrovni 
který nám velice ubližuje. Ano, děkuji Vám, Mistryně. nebeského vědomí. 
Čím více se tato oblast Není zač. A jejich bytost, 
bude prozkoumávat, Zdravím, Mistryně.  to jak vypadala jejich těla, 
tím více škodlivých vlivů Zdravím. a mysl a myšlení 
masa objeví a odhalí. Nedávno byl profesor  bylo naprosto odlišné 
Proto všichni moudří lidé,  Ajit Varki  od toho, jaké je teď. 
od dávných dob, maso nejedí. na kalifornské universitě Jsme tak znečištění 
Podobné plodí podobné. v San Diegu a jsme tak předpojatí 
Zabijeme-li pro náš život, a on zjistil, velkým množstvím znalostí, 
ten život nemůže být dlouhý, že jisté chemikálie které nejsou vždy nutné 
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nemůže být klidný a zdravý. 
Pochází-li zdroj výživy  
ze smrti a utrpení, 
náš život nemůže být 
zdravý, dlouhý a klidný. 
Toto není veškeré zlo, 
které maso způsobuje 
lidskému zdraví. 
Bude toho více, budou-li 
pokračovat ve výzkumech. 
Ale to co zjistili do dneška 
již stačí, aby to odradilo 
všechny od masa. 
Já nerozumím tomu, 
proč si lidé stále dávají 
do svého těla jed. 
Myslím, že zvyk  
je velice těžké změnit. 
Ale oni to budou muset  
změnit. 
Buď maso nebo naše životy.  
Musíme odložit maso, 
abychom zachránili planetu 
a životy na této planetě. 
Děkuji Vám, Mistryně. 


