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důvod beznaděje a  To je problém Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) 
naléhavosti,  a proto teď všude volám, Mistryně, s vážností  
samozřejmě by nám jiné  aby využívali svoji  zdravotního stavu životního 
planety nebo Nebe pomohli, svobodnou vůli lépe, prostředí naší planety, 
ale jde jen o to  aby se vysvobodili, každý den někde ve světě 
stát se vegetariány vysvobodili se  nastane nějaká katastrofa. 
a neuděláme-li to, od špatné karmické odplaty, Je v tom něco víc než jen 
pak je mi líto, nezasloužíme vysvobodili se od své viny, nerovnováha  
si žádnou pomoc.  osvobodili se  životního prostředí? 
Ano. od krve na svých rukách, Chystají se možná 
Tomu rozumím. osvobodili se od  nějaké přípravné události 
Je mi to líto, opravdu. krvavých dluhů, s ohledem na  
Ale věc se má tak, osvobodili se od  vzestupný proces  
že lidé si toho nejsou vědomi, následné odplaty pekla, naší krásné planety? 
jsou příliš dlouho očkováni osvobodili se od  Bude v bezpečí? 
na masitou stravu. ničení jediného domova, Bude k dispozici také  
Věří tomu,  který milují, nějaká pomoc a je přípustná 
že je pro ně zdravá a dobrá což je naše planeta. od našich bratrů a sester 
a potřebná. Osvobodili se  z jiných planet v případě, 
Proto se musíme snažit z vražedného postavení  že bychom ji potřebovali? 
tento koncept zvrátit, a to ve kterém jsou,  Děkuji Vám, Mistryně. 
pro nás všechny není snadné, když jedí maso. Vůbec nemáte zač. 
ale prosím vás všechny, Osvobodili se od  Co se týče vaší  
abyste to dále dělali, všech kriminálních činů, poslední otázky, 
zachránili jich kolik můžete. minulých i současných. oni již tiše pomáhají. 
Bude-li většina lidí Budou-li tedy vegetariány, Ale toto je velice  
dobrých, pak samozřejmě, vše jim bude odpuštěno, malý problém. 
bude moci naše planeta všechno bude  Můžeme ho vyřešit sami, jen 
vystoupat na lepší  správně a dobře. tím, že budeme vegetariány. 
úroveň vědomí, Planeta bude obnovena, Může to být ještě jednodušší? 
stejnou jako ostatní planety, zvířata budou vděčná, Jen kdyby lidé poslouchali, 
ve své hierarchii galaxie lidé budou zdraví musejí se stát jen vegetariány 
a pak samozřejmě, a všichni budou šťastni  a vše ostatní se již  
bude vše dobré. a požehnáni. o sebe postará. 
Co více vám mohu říci? Jediné, co je třeba udělat, Jak prosté! 
Nemohu vám říci, stát se vegetariány. Ale jen pokud  
jestli bude planeta  Nic jiného po nás Nebe bude někdo poslouchat. 
zachráněna nebo ne, nežádá. Teď k vzestupu  
Mohu vám jen říci, že to   Nic jiného  naší planety, 
cítím pozitivně, a že   skutečně nemusíme dělat, je to plán vesmíru  
budeme-li tvrdě pracovat nijak jinak nám ostatní pro naši planetu, 
a pomohou-li nám  planety nemusejí pomáhat. že by měla dohánět, 
všichni vegetariáni, Je to velice jednoduché, že bychom měli vystoupat 
fruitariáni, breathariáni, být vegetariány. na úroveň ostatních 
wateriáni, všichni, kteří  Nemůžeme  duchovně vyvinutějších   
nejedí maso, po Nebi požadovat  planet, to je plán. 
pokud nám pomohou větší pomoc, než tuto, Ale lidé dostali  
a dokonce pomohou-li nám  jen být vegetariány.  svobodnou vůli, 
také jedlíci masa, Samozřejmě, kdybychom a tuto svobodnou vůli 
pak bude planeta zachráněna. měli vážnější a oprávněnější neužívali moudře. 
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To je to, co musíme mít. pokračovat v našem úsilí, Já miluji všechny. 
Někdy je to se členy rodiny naše upřímnost Chci, aby byli všichni 
obtížnější, samozřejmě. přinese ovoce.  v bezpečí a zdraví. 
Ale stejně, musíme to zkusit. Ano, vidím kolem sebe  Ale jen pro jejich dobro, 
Můžeme jim ukázat jen  změny každý den. ne jen aby zůstali naživu  
dobrý příklad. (Ano, vidíte?) a dále ostatním 
Ano, to je dobré. To je dobré. Máme v práci nové způsobovali utrpení. 
Ale vy máte také štěstí dva vegetariány. Protože takto by sami trpěli, 
a jste velice pozitivní Nekážu jim, teď nebo později, to tedy  
a vaše vysoce vyvinutá jen si vzali příklad. není druh lásky, který bych  
duchovní energie Zeptali se mě, a já jsem chtěla lidem na této  
ovlivní také lidi. jim jen pravdivě odpověděl. planetě dát. 
Podobné přitahuje podobné. (Páni!) Můj druh lásky je,  
Většinou je to tak. Teď je kolem tolik probudit jejich vlastní lásku. 
Jsem na Vás tedy velice  dobrých informací. Pak se jim bude dařit dobře  
pyšná jen tak dále.  Tolik faktů, tady i potom. 
Na všechny ostatní také. které můžeme použít. To je pravá láska, 
Mnohokrát děkuji. Ty mluví samy za sebe. kterou můžeme ostatním dát. 
Rádo se stalo. My nemusíme  A to je ta pravá láska, 
A vypadáte skvěle! skutečně říkat nic,  kterou mohu dát já vám 
Děkuji Vám, kamaráde. protože za tím stojí a všem tam venku. 
Není zač, kamarádko.  vědecké důkazy. Ano, rozumím. 
Mistryně, Skvělé. Bylo by to stejné,  
když jsou naše duše   Váš pozitivní příklad jako kdybych vždy uklízela  
teď již pozvednuty  mluví hlasitě. mé dceři v pokoji, 
na třetí úroveň, A je to tak také proto, nikdy by se nenaučila  
proč tak zaostává  že jste pokorný, udržovat si pokoj uklizený 
naše fyzické já? normální a přirozený. a byla by rozmazlená. 
Proč nejednáme  Protože někteří lidé  To je dobré. 
víc jako bytosti třetí úrovně, jsou vegetariány,  Musíme milovat s moudrostí. 
zatímco jsme na Zemi? ale mají takový postoj, Musíme milovat moudře. 
Říkala jsem vám, protože „já jsem svatější než ty.“ Chci je probudit, 
byli očkováni. Jste-li jen přirození aby se zachránili, 
Byli mylně informováni. a obyčejní a ve svém úsilí  to je pro ně nejlepší 
A proto nemohou být  upřímní, a víte,  teď i později, až zemřou. 
pozvednuti ani  že všichni ostatní,  Jinak o fyzickém těle 
na střední třetí úroveň. přesto, že jedí maso, se nemá cenu bavit. 
Jsou pozvednuti   není to jejich hřích, Děkuji Vám. 
na nižší třetí, není to jejich chyba, Děkuji Vám mnohokrát, 
která je již mimo dosah byli špatně informováni. Mistryně. 
druhé úrovně, Přesně. Rádo se stalo. 
většinou, což je již A mějte s nimi více soucitu. Myslím to kvůli vám, 
velice dobré. Tak se to potom spojí. všem zasvěceným, 
To znamená, že když zemřou Lidé nevědí, že byli šizeni. abyste nebyli zoufalí. 
nebudou muset  Ano, to je pravda. Nebuďte pesimističtí 
být reinkarnováni  Musíme mít tedy  jen proto, že říkám, 
do úrovně utrpení. soucit a lásku, že nevím, zda bude  
A budou mít šanci  když s někým jednáme, planeta zachráněna nebo ne. 
potkat duchovního Mistra, ať je jakkoli hříšný, Mám jen velice 
budou-li se reinkarnovat   ať jí maso nebo ne. pozitivní pocity, že budeme-li 
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jako lidské bytosti, 
nebo mohou pokračovat 
od nižší třetí úrovně nahoru. 
Jen jim to bude trvat déle 
než vám, lidi. 
Protože vy jste zasvěcení 
a sami duchovně praktikujete. 
A vaše duchovní probuzení 
vám pomůže  
v tomto životě i příštím. 
Ale je jim také odpuštěno, 
jsou požehnáni,  
trochu pozvednuti 
na nižší úroveň třetí úrovně. 
Je to tedy velký rozdíl. 
Proto vám říkám,  
že i když jedí maso, 
není to jejich chyba, 
není to jejich hřích. 
Jen byli mylně informováni.  
Oni jsou skutečně nevinní. 
Jediné, o co se snažíme, 
probudit více lidí. 
Ne všichni  
jsou pozvednuti. 
Většina lidí byla pozvednuta. 
A někteří jsou stále špatní 
a stále mohou ovlivňovat 
tento svět, jiné lidi.  
Ale protože to děláme 
a lidé jsou již pozvednuti, 
probouzejí se rychleji 
než kdy jindy. 
Jen během krátké chvíle  
se lidé připojili  
ke kruhu vegetariánů, 
protože jejich duch  
je již povznesen. 
Potřebujeme více pomoci. 
Lidé nám musí více pomoci. 
Vegetariáni,  
ti co nejedí maso, 
včetně breathariánů, 
wateriánů, solariánů, 
fruitariánů atd. 
Oni nám od teď budou 
více pomáhat. 
A pak rychleji dosáhneme 
kritického množství. 
A pak se lidé  

rychleji probudí. 
Jedna věc je, vést je  
vašim autem 
a jiná věc je, když řídí sami 
a koupí si svoje auto. 
I když již možná mají řidičák, 
možná neměli dost peněz, 
aby si koupili auto. 
Rodina jim nedovolila  
si auto koupit. 
Nebo jim kamarád říká, 
že pro ně není auto dobré, 
nebo ještě vybírají,  
a nerozhodli se, 
které auto si koupí. 
Buďme tedy trpěliví. 
A doufejme v to nejlepší, 
modleme se za to nejlepší, 
a dělejme, co můžeme. 
Mnohokrát Vám děkuji. 
Rádo se stalo, drahý.  
Děkuji Vám, Mistryně. 
Děkuji Vám za vaši lásku, 
a že se tak snažíte, 
a že jste dobrými lidmi. 
I kdybyste nedělali nic, 
jste vegetariány, 
jsem velice vděčná, 
jsem na vás velice pyšná. 
Jděte tedy dál svým  
vznešeným směrem 
a uvidíme se brzy.  
Nashledanou. 
Nashledanou, Mistryně.  
Děkujeme Vám. 
Milujeme Vás, Mistryně.  
Miluji vás  
i Nebe vás miluje. 


