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Majsterka,
mám ešte tri otázky.
Hoci veľa ľudí si je
vedomých naliehavosti
tejto záležitosti, aj tak
keď sa s nimi rozprávam,
viac sa znepokojujú
o svoje vlastné
okamžité problémy,
ktorým čelia
vo svojom bežnom živote.
Ako prebudiť ich vnímanie?
Ako som povedala predtým,
len im dajte fakty
a nechajte ich premýšľať.
Správne.
Je to veľmi ťažké
povedať ľuďom,
aby sa okamžite zmenili.
Niektorí ľudia to dokážu,
ak už takmer sú
na tej úrovni vedomia.
Stačí jediné vaše slovo
a oni sa zmenia okamžite.
Niektorí ľudia tam ešte
nie sú, sú na trochu
nižšej úrovni,
takže im trvá nejaký čas
premyslieť si to.
Spomeňte si,
aké ťažké je učiť
vaše deti doma.
Musíte im to hovoriť
znovu, znovu a znovu.
Takže musíme byť
len trpezliví
a dúfať v to najlepšie.
Buďte trpezlivý.
Dobre, drahý?
Ďakujem, Majsterka.
Vláda je organizácia,
ktorá reprezentuje ľudí
a masu obyvateľstva.
Oni sú tí, ktorí môžu
povzbudiť celú populáciu,
aby sa zmenila a oni skutočne
rozhodujú o zmene.
Ako sa k nim dostať
a odovzdať im to posolstvo,
okrem posielania

emailov a listov?
Áno, zdá sa, že ste
frustrovaný. Však?
Áno, Majsterka.
Myslím, že my všetci
hlasujeme za vládu
a vláda je tá, ktorá skutočne
môže spôsobiť
obrovskú zmenu.
Ja viem.
Ale nerobia
vo vašej krajine nič?
Áno, robia,
ale neviem, či dosť.
Dobre, pozrite sa
na vládnu internetovú stránku
a pozorujte posun ľudí,
aby ste videli, či bolo
urobené niečo, čo sa vám
páči. Áno, rozumiem,
ide to pomaly.
Niekedy som tiež užasnutá,
pretože pôvodne mi hovorili,
že vláda je
zamestnancom ľudu.
Vo Vietname (Au Lac)
sa hovorí:
„Vládni predstavitelia
sú služobníkmi ľudu.“
Vláda by pôvodne mala byť
zamestnancom ľudu,
pretože ľudia ich platia
a vyberajú ich,
aby pracovali pre ľudí.
Ale väčšinou sa ľudia
skôr vlády boja.
Je to obrátené hore nohami.
Ak máte zamestnancov,
mali by byť zdvorilí
a robiť všetko, čo si želáte,
a tak trochu sa vás báť.
A vláda je údajne
zamestnancom ľudu,
ale nerobí to, čo chcú ľudia
a je veľmi ťažké dostať sa
s nimi do kontaktu.
Takže robte, čo môžete,
aby ste s nim komunikovali,
akýmkoľvek spôsobom sa dá.
Ak budete mať šťastie,

možno sa stane zázrak.
Môžete sa porozprávať s tým,
kto skutočne rozhoduje,
s tým najvyšším.
Ak sa rozprávate len s
tajomníkom úradu premiéra,
s asistentom, asistenta,
asistenta, asistenta,
asistenta, asistenta, potom
máme pred sebou dlhú cestu.
Robte, čo môžete, dobre?
Vlády sveta sú si už vedomé
hroznej situácie
na našej planéte. Myslím,
že väčšina z nich o tom vie.
Takže dúfam, že budú konať
tak rýchlo, ako je možné
a že to bude včas,
aby zachránili seba aj ľudí.
Moja posledná otázka:
Mal by existovať spôsob,
ako prebudiť celé ľudstvo.
Možno sú katastrofy
len posolstvom,
aby zatriasli stuhnutou
mysľou a zvykmi ľudí
a aby sa svet zmenil?
Už robíme, čo môžeme,
zlatko.
Teraz je to na ľuďoch.
Obzvlášť je to
na vláde a médiách,
aby pomohli
zmierniť túto situáciu.
Ak sa neobrátia
k súcitnému spôsobu života,
potom neviem, kto to urobí.
Zákon príčiny a následku
sa musí uskutočniť, či už
sa nám to páči alebo nie.
Je to rovnaké, ako so
zákonom v našej krajine.
Ak zabijete, budete
vo väzení alebo mŕtvy.
Zákon vesmíru je teda
podobný;
zabíjanie bude plodiť
zabíjanie a utrpenie.
Nedá sa tomu nijako ujsť.
A my sa pokúšame
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o tom ľudí informovať,
pripomenúť im
zákon vesmíru.
Pripomenúť im ich
skutočné, veľké, súcitné,
milujúce Ja,
a potom je to na ľuďoch.
My v tom budeme
pokračovať a čakať.
Len robte to, čo robíme
a buďte trpezlivý.
Dobre, zlatko?
Želám si, aby som mala
čarovný prútik, zamávala ním
a elá-hop, všetci by sa
stali vegetariánmi,
planéta by bola zachránená.
Ale tak to nie je.
Oni sa musia prebudiť sami.
Musia praktikovať súcit.
A potom súcit bude
plodiť súcit,
láska bude plodiť lásku.
Ak ich budem nútiť,
aby sa stali vegetariánmi,
nie je to to isté.
Chápete to?
Rozumiem, rozumiem.
Áno, veľmi dobre.
Viem, že rozumiete,
no vysvetľujem to trochu viac
pre prípad, že by niekto iný
tomu nerozumel.
Ide o to, že to musia
urobiť sami.
Takže potom ich súcit,
láska v ich srdci
budú plodiť súcit z Neba,
lásku z Neba,
a takto to funguje.
Povedzme,
že zachránim všetkých ľudí
na planéte práve teraz,
predpokladajme, že by som to
dokázala, chceli by ste,
aby som to urobila? (Áno.)
Samozrejme, chceli by ste,
dobre. Aj ja by som chcela.
Ale ide o to,
čo sa stane našej planéte?

Premýšľajte o tom.
Oni budú naďalej
navzájom bojovať.
Budú naďalej vo veľkom
masakrovať zvieratá.
Ani potom nebudú
žiť vznešeným spôsobom.
Čo je dobrého na tom, aby
táto planéta existovala takto?
Je to ako peklo!
Pre masy zvierat
a ľudí vo vojnovej zóne
je to ako peklo.
Takže je dôležitejšie,
aby sa ľudia prebudili
a boli súcitní a vznešení
a potom bude planéta
zachránená sama.
Viem, že si robíte starosti.
Aj ja.
Ale toto je jediný spôsob,
toto je správny spôsob.
Ďakujem, Majsterka.
Nemáte za čo.
Pretože milujem ľudí
ale milujem aj zvieratá.
A páčilo by sa mi, keby ľudia
boli viac pozdvihnutí.
Teraz i v budúcnosti.
Pretože ak budú
rozmýšľať iba takto:
„Ach, nič sa nedeje.
Aj keď ďalej žijeme
škodlivým spôsobom,
ďalej zabíjame a robíme
čokoľvek, čo nie je dobré,
a aj tak stále žijeme šťastne,
tak prečo nie?“
Rozumiete mi, zlatko?
A to pre nich nie je dobré.
Pretože život pokračuje.
Keď skončia svoj život tu,
bude ich život pokračovať
niekde inde.
A ak ich zásluhy
nie sú dobré,
ak majú zlú karmu,
keď zomrú, dostanú ešte
horšiu odplatu.
Takže nechcem,

aby sa im to stalo.
Preto záchrana ich fyzického
života nie je taká dôležitá
ako záchrana ich duší.
Ďakujem, Majsterka.
Nemáte za čo.
Zdravím, Majsterka. (Ahoj.)
Toto je obzvlášť
problém Austrálie,
podľa môjho názoru.
My Austrálčania
sme veľmi opatrní
voči duchovným skupinám,
o ktorých sme predtým
nepočuli. Pretože náš názov
je pre nich nový,
často sú menej otvorení
nášmu veľmi dôležitému
vegetariánskemu posolstvu.
Zaujímalo ma, či by ste nám
mohli prosím poradiť,
ako rozširovať letáky
a túto informáciu
čo najlepším spôsobom,
aby mali čo najviac
otvorené mysle a srdcia
voči tomuto posolstvu.
Ľudia nie sú úplne
takí nevedomí.
Niektorí áno ale niektorí nie.
OSN ich už informovala.
A vedci ich informovali tiež.
Všetko je to čierne na bielom
na všetkých web stránkach,
v televíziách a novinách.
Tu a tam to niekde nájdete.
Takže ak ľudia neveria
OSN ani vedcom,
nie je to preto, že ide o
nejakú duchovnú skupinu,
ani preto, že by OSN
bola ľuďom neznáma.
Oni len hľadajú výhovorky,
prečo sa nezmeniť.
V tom prípade
ich len nechajte tak.
Poskytujeme informácie
z celého nášho srdca,
kvôli nášmu záujmu
o túto planétu a o nich.
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Čo ešte môžeme urobiť?
Oni neveria OSN.
Neveria vedcom.
My sa spoliehame len
na správy z OSN
a od vedcov.
A len tam uvedieme
našu web stránku alebo meno
pre prípad, že by chceli
ďalšie informácie,
aby sme im mohli
ďalej pomôcť.
Nenútime ich,
aby tomu verili.
Len im dávame informácie,
veľmi objektívne.
A v tom prípade,
ak aj tak nechcú počúvať,
potom ich necháme tak.
Dúfala som, že by ste nám
mohla pomôcť, pretože
tak veľmi chcem, aby boli
otvorení tej informácii.
Pomáham vám.
Pomáham im.
Ďakujem veľmi pekne.
Áno. Preto robím toto všetko.
Pomáham.
Ale môžeme ponúknuť
len pomoc a je na ľuďoch,
či ju príjmu alebo nie.
Ďakujem Majsterka
za vašu inšpiráciu.
Nie je to ľahké, drahá,
rozumiem tomu.
A rozumiem, že ste veľmi
netrpezlivá
a chcete urýchliť to a ono
a pomôcť ľuďom,
aby to rýchlo pochopili,
aby pomohli planéte
a sami sebe.
Rozumiem tomu.
Ale toto je fyzická planéta.
Sme na zlom mieste
ale urobíme to správne.
Tak to je.
Ďakujem veľmi pekne,
Majsterka.
Ste šťastná, dúfam.

Áno, už som oveľa
šťastnejšia, ďakujem.
Nestarajte sa o postoj,
drahá.
Nestarajte sa o svoju náladu.
Proste to urobte.
Pokračujte a ak im to
pomôže, je to skvelé.
Ak im to nepomôže,
fajn, aspoň to pomôže vám,
pretože sa stanete
súcitnejšími.
Tým, že to robíte,
zaslúžite si
vyššie miesto v Nebi,
pretože si teraz robíte
starosti o iných ľudí.
Chcete zachrániť životy.
A to je aj pre vás.
Rozumiete mi, drahá?
Áno, ďakujem.
Nemáte za čo, drahá.
Nerobte si starosti
o výsledok.
Musíte urobiť to najlepšie.
Aj ja vám pomáham. Robím
to najlepšie, čo môžem.
Navrhujem nové šaty
so sloganmi
„Zachráňte svet.“
„Som vegán a ekologický.“
Vyzeráte veľmi krásne,
Majsterka.
Nielen vyzerám krásne.
„Chránim svet“,
„Som vegán“,
„Som ekologická“.
Takže skutočne robím všetko,
čo môžem.
Robím všetko, čo môžem,
dokonca to mám na šatách,
na peňaženke, všade,
je to všetko jasné.
Všade, kam idem, je to tam.
Nosím to posolstvo
na vlastnom tele.
Takisto roznášam letáky,
kdekoľvek môžem.
Dávam ich,
komukoľvek je to možné.

Takže vám skutočne
pomáham a svetu tiež.
Nie je to tak, že len
rozprávam. Dobre, drahá.
Pracujeme spoločne.
Nikdy nie ste sami.
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