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Co vám říkám
Zdravím, Mistryně.
je vždy pravda.
Hej, jak se máte?
A kdyby to všichni
Ano, velice dobře, díky Vám.
mohli udělat
Velice dobře.
a jít dětskými krůčky,
Ano, ano. (Já také.)
vlastně udělat jen jeden krok,
Jste velice krásná,
jeden velice důležitý krok,
extrémně krásná, Mistryně.
který rozhodne
Vy jste velmi krásná.
o osudu naší planety,
Děkuji Vám.
to je krok k vegetariánství,
Dobrá, jaká je otázka?
vše ostatní k nám přijde,
Pokaždé nás informujete
aniž bychom žádali.
o dalším a dalším zlepšení
Budeme-li milosrdní
v probuzení světa.
budeme plodit milosrdenství.
Získali jsme čas a více lidí
Vesmírný zákon
se stalo vegetariány.
nikdy nezklame.
Nicméně,
Musíme se stát vegetariány.
jak Matka Tereza
Všichni obyvatelé planety
jednou řekla: „V tomto životě
musí dbát této jedné
nemůžeme dělat velké věci.
a jediné rady, kterou
Můžeme dělat jen malé
dávám z celého mého srdce.
věci s velkou láskou.“
A to být vegetariánem.
Když uděláme jeden krok,
Být veganem by bylo lepší.
zdá se, že milosrdné Nebe
Ale vegetarián je již
udělá sto kroků,
velice dobrý.
aby se s námi setkalo.
A vegan je ještě lepší.
Je to tak, Mistryně?
Děkuji Vám, Mistryně.
Je. Je to tak.
Děkuji Vám.
Sice, jak jinak?
Zdravím, Mistryně.
Vy to již zažíváte
Zdravím.
ve svém životě.
Mistryně, zvířata musí být
Jak jinak by bylo možné,
smutná, protože
když se otočíme o několik
mnoho druhů muselo
stupňů, že se staneme
opustit jejich oblasti biosféry,
tak moudrými a tak zářivými,
protože se nemohou
vidíme Světlo Nebe
dost rychle adaptovat
a slyšíme Zvuk hudby
na změny.
nebeských sfér
Doufám, že je budeme moci
a cítíme takové požehnání
požádat o odpuštění.
v našich životech, i když
Z jejich perspektivy,
tak dlouho nemeditujeme,
jaké jsou jejich naděje
někteří dokonce jen
a přání pro Zemi v této době?
několik let
Jim je jen líto lidí,
nebo několik měsíců,
protože vědí, kam směřují,
a vidí, že se udála v jejich
ale většina lidí to neví.
životech neuvěřitelná
Oni milují život stejně
a neskutečná změna.
jako my, ale nevisí
Nebe sešlo dolů,
na něm tak jako lidé.
aby se s námi potkalo,
Oni se moc smrti nebojí.
jdeme-li nahoru, abychom
Je to jen přirozená reakce,
se setkali s úrovní Nebe.

že chtějí žít,
ale když musí zemřít,
zemřou, protože vědí,
že se vrací tam,
odkud přišli, což je Nebe.
Proto jsou vždy spokojeni,
za jakékoli situace.
Oni znají život tady
i na onom světě
a znají Stvořitele.
Přejí si, aby lidská rasa
viděla, co vidí oni,
věděla, co vědí oni
a zastavila všechno to
šílenství zaměřené na
přechodnou dobu na Zemi
a zaměřila se více
na věčný život.
Oni si přejí,
aby byl život bezpečný.
Ale to není o
záchraně planety,
ale o návratu lidí
ke ctnostnému životu
a soucitnému srdci.
A všechny věci budou
v pořádku. Oni to vědí.
Budou-li lidé soucitní,
pak bude svět zachráněn,
jako vedlejší produkt.
Budeme-li žít
podle zákona lásky, všechny
věci budou v pořádku.
Zvířata to vědí,
a ona by si opravdu
přála, aby lidé tomuto
konceptu rozuměli,
jedinému konceptu na kterém
záleží, konceptu lásky.
Děkuji Vám, Mistryně.
Děkuji Vám.
Zdravím, Mistryně.
V posledních několika letech
díky milosti Nebe
dosáhla většina světa
třetí úrovně vědomí,
jak nám prozradila Mistryně.
Znamená to,
že je v jejich přirozenosti
snadněji přijmout
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všechnu svoji sílu, aby
vznešenější a soucitnější
zabránila nově uvolněným
způsob života, zejména
duším utéci jejím drápům.
vegetariánskou stravu?
Nebylo to tedy snadné
Děkuji Vám.
pro duše i pro nás, pro mne
Ano, mělo by to tak být.
a proto musíme
Ale jelikož většina
tak těžce pracovat.
je stále na nízké třetí úrovni,
Ale já mám stále vizi naděje.
znamená to u hranice
Cítím to velice pozitivně.
druhé úrovně, stále
Protože všichni lidé
u destruktivní hranice.
pochází přirozeně od Boha
Je pro ně stále snadné
a jen byli klamáni
nechat se ovlivnit
v této nefér hře.
destruktivní přirozeností
A ať se děje cokoli,
druhé úrovně.
musíme je milovat,
Jste-li na hranici,
probudit je
například na hranici
a dělat co můžeme,
mezi Iránem a Irákem,
abychom naplnili jejich
jste-li Iránec
přání udržet tuto planetu
a jste blízko hranice,
a učinit z ní Nebe na Zemi.
někdy vás může
Děkuji Vám, Mistryně.
válka v Iráku ovlivnit.
Já jsem velice, velice
Můžete slyšet střelbu z děl
pozitivní. Plná naděje.
nebo můžete slyšet střílení.
Mám velice pozitivní pocit.
Nebo dokonce
Cítím, že to můžeme udělat.
můžete vidět běžet uprchlíky
Cítím,
k hranici a jak tam uvíznou
že možná do několika let
a nemohou jít do Iránu,
bude 70 % nebo 90 % lidí
například takto.
vegetariány.
Nebo uvidíte mrtvé tělo,
Jen pro mne tuto vizi
když se procházíte
udržujte.
kolem hranice.
Boží požehnání,
Vaše nálada
Boží vůli.
a váš životní styl
Udržujte tu vizi pro mne.
mohou být válkou v Iráku
Doufejte se mnou, ano?
stále ovlivněny,
Ano, děkuji Vám, Mistryně.
přestože ve vaší zemi je mír.
Sněte se mnou.
Tak je to s lidmi
Zdravím, Mistryně.
na třetí úrovni.
Klop, klop,
Protože jsou na hranici.
jak se máte?
Někteří jsou trochu výše,
Mám se dobře, díky Vám.
ale někteří jsou hned
Jak se máte Vy, Mistryně?
na hranici třetí úrovně,
Mám se dobře.
takže ten hrubý prvek
Mnoho
nižšího vědomí
duchovních praktikujících
druhé úrovně po nich
ve světě se zmínilo
ještě tu a tam chňapá,
o náhlých změnách
mate je a rozrušuje.
v prosinci 2012,
Navíc, negativní síla
a že lidská rasa
je špatný prohrávající.
vystoupá do vyšší úrovně.
Snaží se probudit

Mistryně,
stanou se z lidské rasy
více-úrovňové bytosti?
Bude tato Země pozvednuta
na 5. úroveň?
A je to něco, co můžeme
vnímat fyzicky?
Děkuji Vám.
Ano, můžeme.
Pokud přežijí,
změní se lidé na jinou rasu,
mnohem mírumilovnější,
milující a mnohem
duchovně povznesenější.
Ale všichni pozemšťané
se nedostanou na 5. úroveň,
ne, ne. To vyžaduje trénink.
Pátá úroveň je domov
duchovně vysokých,
svatých Mistrů
a pravých uchazečů
o bezpodmínečnou lásku
a lidí bez ega.
Ne pro všechny,
přestože každý jí
může dosáhnout.
Ale i menší úroveň
duchovního povznesení
bude zřejmá těm, kdo přežijí,
objeví-li se katastrofy,
ti, kteří přežijí,
to budou jistě cítit.
Tak jako to cítíte teď vy,
poté, co jste byli pozvednuti,
po zasvěcení, cítíte
vaši změnu.
Cítíte změnu.
Oni ji budou cítit také.
Zdravím, Mistryně.
Ahoj, drahá.
Jak se máte?
Dobře, jsem opravdu šťastná.
Ano, vypadáte šťastně.
Jsou tady nějaké
vyšší bytosti,
které se reinkarnovali
do tohoto světa
jako soucitní
a osvícení světoví vůdci,
kteří dokážou být, slovy
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to můžeme nazvat
prince Charlese,
odvážným a revolučním.
„odvážní a revoluční, aby se
Když jsem to slyšela,
pustili do klimatických změn,
okamžitě jsem věděla
a kteří by se odvážili konat
co měl na mysli.
podle svého přesvědčení,
Měl na mysli vegetariánství.
aby podnikli potřebné kroky“
To vyžaduje odvahu
jak jste navrhla?
a revolučního ducha.
Ano, ano.
Děkuji Vám, Mistryně.
Jsou takoví.
Děkuji Vám.
Poznáte je jen podle
Zdravím, Mistryně.
jejich činů.
Ahoj, Steven.
Budou mít sílu a odvahu
Mistryně, toto je hezké.
vystoupit z konvenčních
Víte, že zívání je
mezí,
nakažlivé, ano?
aby vysvobodili sebe a svět.
Ano, vím.
Jediná věc, která jim teď
Například,
stále brání
když je někdo unavený
je utiskující kolektivní
a začne zívat, a když
negativní energie,
jsou tam další lidé, obvykle
která se drží všech duší,
automaticky začnou
mate mezi špatným
zívat také.
a dobrým,
Já teď zívám.
měl by a neměl by.
Musí tedy existovat nějaký
Ale Boha poslušní
neviditelný fyzický spouštěč
vůdci a občané světa
nebo možná nějaké duševní
mohou být stále schopni
nebo duchovní spojení.
kráčet milující cestou
Proč tedy prostě nemohu
vegetariánství, cestou života.
někomu říci: „Buďte vegany,
Všichni musíme,
buďte ekologičtí,“
chceme-li žít
a oni to automaticky přijmou
v ideálnějším světě,
za svoji životní cestu?
ve světě, v kterém bude naše
To by bylo hezké.
nejlepší přirozenost a
Bylo by hezké, kdyby to
potenciál vyzařovat
tak fungovalo.
ve vší nádheře.
Ano, to se stává.
Myslím si, že Jeho královská
Záleží na tíze karmické
výsost Princ Charles
minulosti toho člověka.
měl na mysli, když říkal,
Některým lidem,
„Musíme učinit odvážné
když jenom řeknete,
a revoluční kroky,“ myslím,
„Buďte vegany,
že měl na mysli, že by se lidé
Buďte ekologičtí,“
měli stát vegetariány.
a vysvětlíte to
O technických změnách
několika větami,
již víme.
oni se pak stanou vegany
Již víme o vědeckých
a budou ekologičtí.
objevech a vynálezech
To se také stává.
a ekologii a tom všem.
Vím to z faktů,
To tedy nemůže být
vím to. Někteří lidé
odvážné a revoluční,
byli takto převedeni.
kromě vegetariánství,

Ale záleží to na tom,
jak jsou zatíženi
propojením s ostatními,
protože člověk, který
se stane veganem,
obnáší to
celou spletitou síť
karmických spojení.
Je spojen se svými rodiči,
prarodiči, pra, pra prarodiči
a spojen se všemi zvířaty
nebo všemi věcmi,
které způsobily,
že jedl maso nebo že zabíjel
zvířata atd., atd.
A karmický vzorec
z mnoha minulých životů.
To je ten důvod,
protože je spojen
s mnoha bytostmi.
A je to také v jeho DNA,
a byl na to dlouho zvyklý.
Proto je obtížné to změnit.
Ale člověk,
který není tolik naplněn
karmickými překážkami
nebo velmi málo,
asi tak 0,9 a 0,5
když s ním jednou mluvíte
a vaše duchovní síla
stačí vyčistit
tu trochu karmické zátěže,
kterou on nebo ona má.,
proto jí nebo jeho
přesvědčíte na místě.
Mnozí Mistři to dělají.
Proto promění lidi hromadně
a zasvětí je okamžitě.
Vy například,
jste slyšel moji přednášku
jen jednou a získal jste
zasvěcení a stal se
vegetariánem, kolik je to let?
Téměř 20.
20 let!
Vidíte to, Steve?
Protože máte
velice málo špatné karmy,
nemáte silné spojení
s mnoha dalšími
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To vám jen dokazuje,
těžkými brzdícími silami
že můžeme lidi ovlivnit.
karmické vražedné odplaty.
Jen dále budeme
Proto jsem
zívat naše přesvědčení.
k vám mluvila jen jednou
„Buďte vegany,
a byl jste chytrý,
buďte ekologičtí“
rozuměl jste
a pak možná budou
a mohla jsem Vám hned
lidé zívat s námi.
pomoci.
Děkuji Vám, Mistryně.
To se stává, vidíte?
Velice dobře.
To se také stává.
Je to pro vás dostatečně
Ale nestává se to vždy,
logické? (Líbí se mi to.)
díky karmickým překážkám,
Ta odpověď se mi líbí.
díky DNA, minulosti,
Je to přesné.
zvykům a někdy i hlouposti.
Dobrá, dobře.
Možná máte vyšší IQ
Děkuji Vám.
než jiní lidé.
Ano, to se také stává.
Chytří lidé
si zvolí vegetariánskou stravu
rychleji a jednodušeji.
A teď se alespoň ukazuje,
že můžeme ovlivňovat
jeden druhého.
Když zívnete,
někdo další začne zívat,
to alespoň něco dokazuje,
že jsme všichni propojeni,
že skutečně můžeme
ovlivnit jeden druhého
do jisté míry právě teď.
Zívání je
automatický, mechanický
systém našeho těla.
Když někdo zívne,
my to vidíme a pak
to buňky těla zkopírují
a zívneme taky,
protože zívání
nemusí souviset
s karmou vašeho
pradědečka
nebo se zabitím někoho.
Je to tedy tak lehké a snadné,
je tedy snadné ovlivnit lidi.
Myslím, že bychom
mohli všechny ovlivnit tím,
že budeme zívat například
„vegan“ nebo „ekologický“
a oni půjdou automaticky.
Ale stane se to.
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