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Konferencia z Austrálie
Dobrý deň, Majsterka.
Ako sa máte? Zdravím.
Aké je u vás počasie?
Tu v Sydney je veľmi pekne.
Aké je počasie u vás?
Tiež fajn, veľmi dobré.
Ďakujeme veľmi pekne za
túto konferenciu, Majsterka.
Rada vás vidím.
Vyzeráte krásne.
Viem, že máte nejaké otázky,
takže poďme na to.
Máme. Ďakujem.
Prvá otázka je,
s množstvom prírodných
katastrof
a stúpajúcou hladinou morí
má toto vplyv aj na
výrobu jedla,
keďže pôda, ktorá predtým
mohla byť využívaná na
pestovanie, teraz nemôže byť.
Pretože zásoby jedla
budú nestabilnejšie,
môžete nám prosím povedať,
či bude ľudská populácia
donútená stať sa vegetariánmi
z dôvodu prežitia?
A ak sa to stane,
stanú sa ľudia súcitnejší
a budú sa nejaký čas pridŕžať
vegetariánskej stravy,
aj keby v prírode bolo
dostatok jedla
a menej prírodných katastrof?
Ľudskú povahu
je ťažšie predpovedať
ako počasie, viete to?
V každom prípade dúfame
a modlíme sa za to najlepšie,
pretože každý vie,
že vegetariánska strava
je dobrá pre zdravie
a pre záchranu planéty.
Takže dúfame,
že keď pochopia jej prínosy,
budú sa jej pridržiavať.
Dúfam, že sa necítia tak,
že ich niekto núti

stať sa vegetariánmi,
radšej nech je to dobrovoľne.
Je to pre ich vlastné dobro,
pretože budú prebúdzať
svoju vlastnú, veľkú, súcitnú,
milujúcu podstatu.
A potom sa úroveň
ich vedomia
automaticky pozdvihne.
A oni pochopia viac,
než kedy chápali.
A budú bližšie Nebu,
než sú práve teraz.
Ďakujem, Majsterka.
Mám tu ešte jednu otázku.
Aký vplyv má to,
čo robíme na Zemi,
ne celý vesmír?
Na príklad
ovplyvňuje jedenie mäsa
na našej planéte
iba planétu Zem?
Ovplyvňuje to aj iné planéty?
Nie príliš veľa.
Ovplyvní to našich
príbuzných a priateľov.
Ak my ako žijúce bytosti
na tejto planéte, napríklad,
na výročie úmrtia
našich milovaných,
zabijeme nejaké zvieratá,
aby sme si pripomenuli
ich výročie úmrtia,
potom samozrejme
ten človek, pre koho
robíme tú oslavu,
bude dotknutý.
Áno, a oni budú musieť trpieť
za to, čo sme
kvôli nim urobili.
A to je vec,
ktorú väčšina ľudí nevie,
pretože nie každý rozumie
zákonom vesmíru.
Je pre nich ťažké
porozumieť už zákonom
vlastnej krajiny,
zákonom ich domoviny.
Ani nehovoriac, že by vedeli
viac o vesmírnom zákone.

Takže dúfajme, že jedného
dňa sa každý stane
viac osvietený
a pochopí, čo to znamená,
že sme všetci prepojení
na tejto i inej planéte,
v tomto i v ďalšom živote,
od nás k iným ľuďom,
k príbuzným a priateľom,
ktorí sú stále tu
alebo ktorí už odišli
do inej úrovne vedomia.
Takže v tom prípade
možno povedať, že jedenie
mäsa tu ovplyvňuje iné
planéty ale ináč nie.
Ďakujem veľmi pekne,
Majsterka.
Áno, nemáte za čo.
Vidíte, dokonca aj keď je
človek ešte nažive, napríklad
vaša sestra, váš brat,
vaši priatelia
a majú svadbu
alebo majú deti,
keď sa narodia deti,
alebo keď majú svadbu,
majú sklon zabíjať zvieratá
alebo jesť veľa mäsa,
aby to oslávili.
V takom prípade
ich to ovplyvní dokonca
ešte na tejto planéte.
Zdravím, Majsterka. (Ahoj.)
Moja otázka sa týka
zhusťovania katastrof kvôli
klimatickým zmenám.
Je to kvôli kolektívnej karme
ľudstva vytvorenej počas
všetkých týchto storočí?
Alebo je to kvôli
pozdvihnutiu ich
duchovnej úrovne
a tieto katastrofy
sú cenou,
ktorú musí ľudstvo zaplatiť
za duchovné pozdvihnutie?
Ďakujem, Majsterka.
Je to kolektívna karma
ľudstva, ktorá sa zbiera
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po všetky tieto storočia,
samozrejme,
je to karma zo zabíjania ľudí,
zabíjania zvierat
a karma ničenia
životného prostredia,
zlá karma.
Takže samozrejme teraz
žneme úrodu.
Nedá sa ani povedať,
že platia za svoje
duchovné pozdvihnutie,
pretože to čo robíme,
čo sme robili,
je také zničujúce,
že by sme to nesplatili
v jednom živote,
už vôbec nehovoriac
o duchovnom pozdvihnutí.
Ak sa vôbec niečo také ako
duchovné pozdvihnutie deje,
je to vďaka milosti Božej.
Práve teraz je to takto.
A ak sa ľudstvo ako celok
prebudí a pokúsi sa navrátiť
na cestu cnostného života,
svojej pôvodnej veľkosti,
súcitnej a milujúcej podstaty
ušetrením životov ľudí
i životov zvierat,
potom môžeme povedať,
že by mohli začať
trochu platiť za svoje
duchovné pozdvihnutie.
V takom prípade
má Nebo viac dôvodov
pomôcť ľudstvu
pozdvihnúť sa.
Ďakujem, Majsterka.
Nemáte za čo.
Dobrý deň, Majsterka.
Zdravím, ako sa máte?
Dobre, ďakujem Majsterka.
Majsterka,
mám niekoľko otázok.
Prvá sa týka Biblie.
V Knihe Zjavení v Biblii
boli popísané katastrofy.
Hovorí sa tam, že posledná
z nich je zemetrasenie,

také, aké ešte nikdy nebolo.
Spomínajú sa tam aj choroby,
žeravé slnko,
voda meniaca sa na krv.
A uvádza sa tam tiež,
že ľudia budú preklínať Boha
kvôli katastrofám
a neoľutujú svoje cesty.
Majsterka,
môžete ďalej rozviesť
Knihu Zjavení z Biblie
a tieto predpovede
týkajúce sa súdneho dňa?
Je to opis konca sveta.
A malo by to byť správne.
To znamená, že ak ľudstvo
nemá žiadne vedenie
a žiadnu duchovnú milosť
z Neba alebo od nejakých
vyslancov z Neba,
potom by sa táto vec,
ktorá bola predpovedaná
v Biblii, stala.
A bolo by to také
alebo ešte horšie.
Ak ale ľudstvo má
osvietené vedenie
a prebudilo sa
k lepšiemu spôsobu života,
cnostnejšiemu, tak ako bolo
pôvodne zamýšľané Nebom,
a ak sa znovu rozpomenú
na svoje veľké Ja
a budú adekvátne žiť,
potom budú tieto veci
minimalizované
na minimálnu úroveň
alebo takmer až na nulu.
Dúfajme, že budú
eliminované úplne.
Ďakujem.
Robíme, čo môžeme.
Okrem rozdávania letákov
mám jeden nápad.
Hoci sú moje prostriedky
obmedzené, chcem ich použiť
na to, aby som ľudí donútil
jesť vegetariánsku stravu
každý deň tým, že ju budem
ponúkať zadarmo.

Musia len sľúbiť,
že budú vegetariánom
v ten deň.
Bude to na internetovej
stránke, ktorú som
už vytvoril.
Zaujíma ma,
či je to dobrý nápad.
Je to dobrý nápad.
Okrem toho,
že podplácate ľudí.
Podplácanie nie je príliš
dobré. Nie, nie,
je to veľmi dobrý nápad.
Ste veľmi milujúci a súcitný.
Je to také skvelé.
Žehnám vám za to.
Žehnám vášmu srdcu.
Ale myslím si,
že je lepšie použiť peniaze
na rozdávanie viac letákov.
Potom sa ľudia môžu
rozhodnúť sami.
A v tom prípade
bude o tom vedieť viac ľudí.
Ale samozrejme môžete
mať aj tú stránku.
Neviem, koľko ľudí príde
a bude jesť zeleninu.
Ale je to od vás veľmi dobré,
veľmi dobré.
Veľmi vám žehnám.
Nie je to len
vegetariánska strava.
Nie je to len sľub
stať sa vegetariánom.
Je to ten motív za tým,
ktorý je dôležitý.
Ľudia musia vedieť, prečo
by mali byť vegetariánmi.
Mali by chcieť zachrániť
životy na planéte.
Mali by chcieť byť
súcitnými k slabším
bytostiam, napr. k zvieratám.
Potom budú zachránení.
Rozumiete mi, drahý?
Áno, rozumiem.
Myslel som na to kvôli tomu,
že sa snažíme
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mnohými spôsobmi.
A jeden zo spôsobov je,
že sa pokúsime dať im
príležitosť vyskúšať
vegetariánsku stravu.
V rovnakom čase
im poskytneme aj všetky
informácie, aby tomu
porozumeli.
To je dobré. To je dobré.
Informácie sú veľmi dôležité.
Len vytvorte internetovú
stránku, dajte im informácie
a tiež letáky.
Robte čokoľvek!
Ak im dáte zeleninu,
budú vedieť, ako variť?
Alebo ich naučíte aj to,
ako variť?
Poskytneme im
už uvarené jedlo.
Ach, páni. Dodáte ho?
Urobíte donášku
po celej Austrálii?
No, len premýšľam, keďže
mám obmedzené zdroje,
že by som poskytol len to
a ak sa budú cítiť dobre,
môžu na oplátku prispieť
a s použitím rovnakých
prostriedkov sa to proste
týmto spôsobom znásobí.
Takže začínate niečo
ako charitatívnu organizáciu?
To sa mi nepáči.
Robte čokoľvek s tým,
čo máte len vy.
Nikdy neberte
od nikoho peniaze.
Rozumiete mi teraz?
Rozumiem.
Od začiatku,
uprostred a až do konca,
vždy som hovorila:
„Žiadne dary žiadneho
druhu.“ Neberte ich.
Dávanie je v poriadku.
Branie nie. Chápete ma?
Rozumiem, Majsterka.
Vždy hovorím to isté.

Keby to bol dobrý nápad,
urobila by som to už dávno.
A teraz by som bola
multi miliardárkou
vďaka všetkým vašim
príspevkom pre mňa.
Nehovoriac o ostatných
ľuďoch vonku.
Rozumiete ma?
Rozumiem, Majsterka.
Musím pracovať
dňom i nocou,
okrem môjho duchovného
záväzku voči vám.
Stále musím pracovať,
aby som si zarobila na
živobytie, až do tejto minúty.
Preto mám tiež obmedzené
zdroje ako vy.
No, možno mám
väčší limit zdrojov.
Ale aj tak limitované zdroje,
ak nebudem pokračovať
v práci. Takže je od vás
dobré, že chcete dávať,
ale nie dobré, že chcete brať,
aj keď je to preto,
že to dáte späť spoločnosti.
My nie sme
charitatívna organizácia.
My nie sme.
Sme duchovná skupina
a robíme akúkoľvek
takzvanú charitu,
aká je potrebná.
Kedykoľvek je potrebná
a kedykoľvek na to máme
prostriedky.
Poviem vám,
prečo si neberieme peniaze
od iných ľudí.
Za prvé musíme byť čistí.
Za druhé neviete,
odkiaľ tie peniaze.
pochádzajú
A najdôležitejšia vec zo
všetkých je, že neuvediete
sami seba do pokušenia.
Bolo by to veľmi ľahké,
keby všetky tie peniaze

prichádzali, ak by ste možno
jedného dňa použili,
no dobre, 5 dolárov, nie veľa.
Viete:
„Použil som to na seba.
Pracoval som dosť tvrdo
pre túto organizáciu.
Zaslúžim si to.“
A nasledujúci deň
si vezmete 10 dolárov,
nasledujúci deň
10 000 dolárov,
a ktovie čo?
Takýmto spôsobom
boli niektoré organizácie
skorumpované.
A nakoniec
už robia len obchod,
nie vznešené poslanie.
Ak sa nechcete namočiť,
nechoďte do vody.
Viem, že máte
dobré úmysly,
nehovorím, že vy ste
skorumpovaný, ani že sa
pokúšate zarobiť peniaze,
ale ak vojdete do vody,
namočíte sa
a mohli by ste sa aj utopiť.
Neberieme si žiadne peniaze
od nikoho.
O to ide. Dobre?
Dobre, Majsterka.
Nie, nie a nie.
Ďakujem.
Ďakujem, Majsterka.
Nemáte za čo, zlatko.
Možno si myslíte,
že som príliš striktná, však?
Vôbec nie.
Viete, možno ste dosť silný,
aby ste odolali pokušeniu
slúžiť viac sebe než iným,
keď raz príde príliš veľa
peňazí, možno ste dosť silný.
Ale my nechceme,
aby sme museli každému
vysvetľovať, čo robíme
s ich peniazmi,
rozumiete mi?
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Úplne.
Dobre, zlatko.
Pretože ak si vezmete
ich peniaze,
musíte robiť viac vecí,
účtovníctvo,
dokazovanie, vysvetľovanie.
Načo dostať sám seba
do takých problémov?
Ľudia si dokážu
pomôcť si sami.
Len im raz poviete
o nápade, informácii
a oni sa rozhodnú.
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