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niektorých nových ľudí,
Kórejská konferencia
ktorí sa pripojili
Ako sa všetci máte?
k vegetariánskemu kruhu,
Máme sa skvele, Majsterka.
takže by sme to mohli
Vďaka vašej láske.
predĺžiť o niekoľko
Majsterka,
mesiacov. Ale nie je to
vidíme vás na obrazovke,
neobmedzené. Musíme
ste taká krásna.
konať rýchlo, všetci.
Ach, ďakujem.
Ďakujem, Majsterka.
Všetko v poriadku v Kórei?
V tomto chaotickom
Áno, Majsterka!
a prechodovom období
Je to taká veľká, veľká česť,
s množstvom optimistických
že ste dnes s nami,
i pesimistických správ
tak veľmi vám ďakujeme
zmiešaných dohromady,
za váš vzácny čas.
aké by bola
V poriadku, nemáte za čo.
tá najlepšia modlitba a postoj
Ďakujem.
mysle, aký môžeme mať?
Aj ja ďakujem,
Modlite sa spôsobom,
že všetko robíte dobre.
akým chcete.
Ďakujeme,
Neexistujú zlé modlitby
je nám potešením.
alebo dobré modlitby,
Majsterka, radi by sme
pokiaľ sa modlíte
začali s otázkami
s úprimným srdcom.
a odpoveďami.
Čokoľvek je najlepšie
Iste.
pre našu planétu,
Majsterka, som potešená,
čokoľvek je najlepšie pre nás.
že vždy, keď je
Nebesá by mali pomôcť,
videokonferencia
aby sa to prihodilo.
s Majsterkou,
A vy musíte byť úprimní,
čas na záchranu Zeme
to je všetko.
sa predlžuje.
Vždy musíme mať
A som taká vďačná
pozitívny postoj,
za Majsterkino úsilie.
samozrejme.
Mohli by ste nám povedať,
Pozitívny postoj
koľko požehnania a sily
vždy pomôže.
získava Zem
Áno,
z videokonferencií
aj keby sme mali zomrieť,
s Majsterkou?
zomrieme s úsmevom.
A do akej miery môže byť
Je to lepšie ako zomrieť
čas na záchranu predĺžený?
s plačom. Či už plačeme
Nie je žiadny limit?
alebo sa usmievame,
Ďakujem, Majsterka.
aj tak zomrieme,
Sú nejaké hranice, áno,
tak na čo plakať?
sú nejaké hranice.
Ďakujem, Majsterka.
Nie je to tak, že ho môžeme
Nemáte za čo.
predlžovať naveky.
Ďakujem.
Máme požehnanie Nebies
Drahá milovaná Majsterka,
ale máme aj zákon
v úsilí zachrániť svet
príčiny a odplaty,
od globálneho otepľovania
zákon karmy.
sa naše centrum v súčasnosti
A je to kvôli zásluhám

pokúša otvoriť Loving Hut
- vegetariánsku reštauráciu.
Zaujíma ma, aký pozitívny
efekt prinesie Loving Hut
Zemi.
Vegetariánska reštaurácia
je vždy dobrá pre každého.
Za prvé vám dáva
možnosť slúžiť
vašim bratom a sestrám.
Za druhé
pomáha ostatným ľuďom,
aby boli vegetariánmi.
Nepotrebujeme odmenu,
aby sme robili niečo dobré.
Len pokračujte, do toho.
Ďakujem, Majsterka!
Povedala som vám, čokoľvek
dobré musíme urobiť ihneď.
To je všetko, čo sa toho týka.
Majsterka, ako sa máte?
Myslím, že môžeme
zmeniť svoj osud, ako sme to
urobili v roku 1999,
pretože vy práve teraz
ste s nami tu na Zemi,
a dávate
nesmierne požehnanie.
Keď vidíme, že čas
zostávajúci na záchranu
Zeme sa postupne zvyšuje
vďaka Majsterkinmu
požehnaniu a oddanému
úsiliu spolupraktikujúcich,
dovoľuje nám to zachovať si
nádej na jasnú budúcnosť.
Avšak niektorí ľudia
sú pesimistickí,
preto nemajú žiadnu vieru,
že to môžeme dokázať.
Bolo by cenné,
keby ste sa s nami mohli
podeliť o posolstvo nádeje,
že môžeme zmeniť
budúcnosť svojimi rukami.
Už sme o tom predtým
diskutovali.
Nie je to len
o záchrane planéty.
Je to o záchrane duší
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ale večný život,
vašich bratov a sestier
a to je veľmi vznešený účel.
na Zemi.
Nie je treba obávať sa,
Ak títo ľudia
či bude Zem
porozumejú naliehavosti
zničená alebo nie.
globálneho otepľovania
My žijeme večne
a budú chcieť v srdci
a ak môžeme
zachrániť životy
zachrániť akékoľvek duše,
na tejto planéte,
aby žili večne
potom taký človek,
v šťastí a požehnaní,
ktorý má také srdce,
mali by sme to urobiť.
bude zachránený,
Ďakujem, Majsterka.
ich duše budú pozdvihnuté
Nemáte vôbec za čo.
do vyššej úrovne.
Buďte ale pozitívni,
Pokúšajú sa o vegetariánstvo
možno to môžeme zvládnuť.
preto, že chcú zachrániť
Áno, ďakujem, Majsterka.
životy na planéte,
Áno, Majsterka.
dúfajú, že zachránia životy
Stále máme viac než
na tejto planéte;
štyri roky.
aspoň sa pripoja k úsiliu
Veci sa niekedy zmenia
o záchranu ostatných ľudí,
v priebehu noci.
záchranu zvierat,
Majsterka, tento rok
záchranu života na Zemi.
je piaty rok Zlatého Veku.
A čo viac, Zem samotná
Áno.
je tiež bytosť.
Mám otázku
Takže to nie je o záchrane
týkajúcu sa toho,
vás, vašich životov.
že naša Zem je v súčasnosti
Nie je to len o záchrane
v nebezpečenstve kvôli
životov, je to o záchrane
globálnemu otepľovaniu.
duší ľudí,
Dúfam, že Zlatý Vek
pozdvihnutí ich vznešenosti,
bude dovŕšený v roku 2010.
prebudení ich
Áno.
vyššieho vedomia.
Myslím si, že súčasná kríza
Takže len hovorím, že aj keď
je dôležitým krokom
nezachránime planétu,
na dovŕšenie Zlatého Veku.
zachránime mnoho duší,
Ak múdro prekonáme
aby mohli ísť hore
toto, vytvoríme Zlatý Vek?
do vyššej úrovne
Ďakujem, Majsterka.
vedomia v Nebi.
Zaiste, vytvoríme.
Alebo prinajmenšom
Ak prekonáme túto krízu,
sa narodia
zaiste budeme žiť
na lepšej planéte,
v Zlatom Veku, všetci.
aby mohli pokračovať
Práve teraz
vo svojej duchovnej ceste
je Zlatý Vek len pre nás,
už z vyššej úrovne.
praktikujúcich
Takže teraz skoncujte
duchovne vysokého
s vaším pesimizmom.
pozdvihnutia vedomia.
Čokoľvek robíte,
Ak ale každý
zachráni to životy.
prekoná túto krízu,
Možno nie život
stane sa vegetariánom,
na fyzickej úrovni,

bude morálne pozdvihnutým,
duchovne pozdvihnutým,
potom všetci budú žiť
v Zlatom Veku.
Ďakujem, Majsterka.
Nemáte za čo.
Milovaná Majsterka,
v jednej z posledných
video konferencií
ste povedali, že by sme mohli
dosiahnuť kritickú masu,
ak by sme sa veľmi usilovali
pol roka.
Aká časť populácie
by mala byť vegetariánmi,
aby sme dosiahli
kritickú masu?
A môžete láskavo
vysvetliť, kedy môžeme
dosiahnuť kritickú masu,
a keď ju raz dosiahneme,
aké zmeny sa prihodia?
Musíme dosiahnuť
najmenej 900 miliónov ľudí.
Myslím, že to môžeme
zvládnuť, pracujte tvrdšie.
Myslím, že to môžeme
zvládnuť, dobre?
Chcem poďakovať
za všetko vaše úsilie
a poďakovať všetkým ľuďom
z ostatných skupín,
duchovným ľuďom,
milovníkom zvierat
a novým vegetariánom,
vládnemu úsiliu,
úsiliu médií, každému
jednotlivcovi, každej skupine,
ďakujeme im.
Ďakujem im z hĺbky srdca.
A dúfam, že naše
a ich úsilie bude stále
pokračovať, kým
nedosiahneme kritickú masu
a bude pokračovať aj potom,
aby sme zachránili planétu
a prebudili ľudskú
vznešenosť a vyššie vedomie.
Ďakujem, Majsterka.
Nemáte za čo.
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prinajmenšom zvieratá,
Majsterka,
len zastaviť zabíjanie zvierat,
ak existujú dobré príklady
prestať ich jesť,
z iných planét, ktoré múdro
len byť vegetariánom,
prekonali otepľovanie,
a náš osud sa zmení,
mohli by ste nám prosím
osud celej populácie
uviesť nejaké detaily, aby sa
na planéte sa zmení
na ne mohli ľudia pozrieť?
a môžeme planétu zachrániť.
A ak existujú
Nielen že môžeme
dobré prípady prekonania
zachrániť túto planétu,
planetárnej krízy,
ona bude ešte krajšia,
inej než otepľovanie,
ešte rozvinutejšia.
mohli by ste nám ich
Ľudia budú žiť vo väčšom
prosím tiež priblížiť?
mieri, harmónii, šťastí
Ďakujem, Majsterka.
a hojnosti všetkého,
Nie je treba
čo potrebujú.
dozvedieť sa toľko vecí
A my sa budeme rozvíjať
v obmedzenom čase
viac a viac, ako by sme si
piatich minút,
kedy dokázali predstaviť.
desiatich minút otázok.
Vyvinieme viac
Je dosť dobré vedieť,
výnimočných technológií.
ako prekonáme
Navštívime viac
našu krízu práve teraz,
výnimočných planét
pretože my už máme dosť
vzdialených miliardy
o čom premýšľať.
svetelných rokov,
Máme dosť toho,
ak zmeníme svoj osud
na čom treba pracovať.
a budeme súcitnejší,
Keby sme mali čas,
láskyplní a láskaví
preskúmala by som to viac
k ľudským bytostiam
a povedala vám.
a tiež k našim priateľom
Práve teraz kvôli našej
zvieratám. Naša planéta
planetárnej kríze je jediným
sa úplne zmení.
a jednoduchým riešením
Nedokážete si predstaviť,
stať sa vegetariánom.
aké Nebo by bolo na Zemi,
To je ono.
keby sa všetci stali
Dokonca netreba
vegetariánmi.
ani meniť technológiu.
Ďakujem, Majsterka.
Byť ekologický je dobré.
Keď budeme mať viac času,
Samozrejme,
porozprávame sa
je vždy dobré
o iných planétach,
chrániť životné prostredie
možno o Marse.
a byť milujúci
Ako to prekonali oni,
voči planéte Zem,
a ako žili,
ktorá je tiež bytosťou,
ako narazili na krízu,
a podporuje nás so všetkou
ktorá zničila ich planétu,
láskyplnou dobrotou a
a aký druh života majú,
a vyživujúcou materskou
atď. atď.
láskou. Len byť
Je to dlhý príbeh.
vegetariánom, byť súcitným
A keď budeme mať čas
ku všetkým bytostiam,
spoločne si sadnúť,
len zastaviť všetko zabíjanie,

napríklad jeden deň, seminár,
potom sa môžete pýtať
na všetky tieto otázky
a ja budem mať viac času
povedať vám viac detailov.
Aj porozprávať o Marse
zaberie nejaký čas,
nielen päť minút.
Veľmi sa na to tešíme,
Majsterka.
Poviem vám to.
Poviem vám to, sľubujem.
A tiež sa musím pozrieť
do histórie existencie planéty.
Záleží na tom,
na akú planétu sa spýtate.
Musím ísť späť do histórie.
Musím ísť späť
do knižnice na 2. poschodí,
volajú ju Akáša.
Tam je uchovaná celá história
celej existencie
všetkých planét
a aj jednotlivcov.
Aj mne zaberie
nejaký čas ísť tam.
Dokážem získať
malý rýchlu odpoveď
ale kvôli detailom
musím ísť trochu hlbšie
v meditácii, vrátiť sa
do druhej úrovne
a pozrieť sa do
vesmírnych archívov
fyzického vesmíru.
Áno, Majsterka.
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