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jestliže zastavíme všechno
Jsou nedávné pohromy
zabíjení, všechny špatné
po světě nějak spojeny
vlivy skončí téměř okamžitě.
s miliardami zvířat,
Štěstí a svoboda
která jsou zabita každým
nebudou mít konce
rokem pro lidskou spotřebu?
z jakýchkoli aspektů
Samozřejmě, jsou.
těla i mysli,
„Jak zasejete, tak sklidíte.“
jestli zastavíme hlavní
„Stejné přitahuje stejné.“
příčinu pohrom,
Vědecky řečeno,
což je zabíjení.
i duchovně řečeno,
Hlavní příčina pohrom
byli jsme varováni.
je násilí na lidech,
Všechny pohromy,
většinou od lidí.
které se dějí kolem ve světě,
Musíme zastavit toto vše.
jsou samozřejmě spojeny
Musíme zastavit zabíjení.
s lidskou nelaskavostí
Pořád to říkám znovu
k spoluobyvatelům.
a znovu a znovu.
To byla cena,
Musíme žít a nechat žít.
kterou jsme museli zaplatit
Musíme respektovat
za to, co jsme udělali
a chránit život.
nevinným, kteří nám
Ale řekněte mi, kdo bude
ničím neublížili,
dost moudrý, aby poslouchal?
kteří jsou také Boží děti,
A kdo bude dost silný,
které byli poslány na Zemi,
aby to uskutečnil? O to jde.
aby nám pomáhali
Možná to všichni vědí,
a zpestřili naše dny.
nějakým způsobem.
Protože obecně řečeno,
Ale potřebují silnou vůli
lidé mají také
uskutečnit to.
velmi dobré zásluhy
Nejenom to vědět.
před tím, než přijdou na Zem.
Praktikování. Praktikování
Proto se stávají lidmi
je velmi důležité.
kvůli jejich
Musíme respektovat
dobrým zásluhám.
všechny životy,
Pro jejich dobré zásluhy
dokonce včetně našich
které jsou jim dány a brány,
tak zvaných nepřátel.
odečítány a přičítány.
Přímo nebo nepřímo
Jinak, pokud by nebyli
musíme zastavit zabíjení.
zrušeny některé špatné
Musíme být všichni
odplaty, bylo by to horší.
vegetariáni a zdržet se
Nebo by Země mohla
všech živočišných produktů.
již úplně zmizet,
A to je způsob, jak se dá
ale naštěstí lidé také
zabíjení zastavit.
mají dobré zásluhy
Všechno další je druhořadé.
a ty nebyly ještě vyčerpány.
Nakonec, co je
Některé z jejich dobrých
tak dobré na ohryzávání
zásluh nebyly ještě
mrtvého těla,
vyčerpány, a proto se zde
kousání mrtvého těla,
stále potloukáme.
pro tak důstojné lidi,
Jestliže zastavíme zabíjení,
jako jsme my?
jestliže nebudeme páchat
žádné násilí lidem, zvířatům,
Lidé, kteří mohou

dobýt měsíc, dokážou
prozkoumat Mars
a dělat mnoho jiných
neuvěřitelných výkonů.
Proč tedy nemůžeme přemoci
svou vlastní chuť k jídlu?
Protože chuť většiny lidí
způsobila nevyslovitelné
utrpení slabým
a bezbranným zvířatům.
A my dokonce máme
hojnost výběru potravy.
Ne, že bychom neměli.
Jestli to lidé hned zastaví
a budou o tom přemýšlet
uvědomí si,
jak nešťastné to je,
že jsme spadli
do této pasti, že jsme
museli zabíjet, abychom žili.
Jestliže mám žít,
ty musíš zemřít.
To je velmi ubohá situace
pro lidské bytosti.
Kdyby o tom někdo aspoň
chvilku uvažoval, že je to
opravdu tragické.
Ne? (Ano.)
Děkuji Mistryně.
Takže doufám, že to lidé
uskuteční dlouhodobě.
Kdyby s tím skončili
a přemýšleli o tom,
že to je opravdu velká
tragédie, že lidé
spadli do tohoto konání.
Zanedbali vlastní soucit,
zanedbali láskyplný
lidský instinkt.
Podlehli této krutosti.
To je opravdu škoda.
Dobrý den, Mistryně.
Nedávno personál SMTV
navštívil ostrov Skye
ve Skotsku a udělali tam
interview se zakladatelkou
zvířecího útulku.
Zachraňují tam
hospodářská zvířata.
Zakladatelkou, autorkou
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k nějakým moudrým uším.
a telepatickou
Protože většina lidí
komunikátorkou se zvířaty
má telepatii.
je Rima Morrell.
Ale oni ji úplně ztratili.
Když tam seděla
Proto nemohou slyšet
s jedním z jejích prasat,
přímo od zvířat
ono začalo vysílat poselství,
jejich nářek plný utrpení,
v kterém se říkalo:
jejich křik plný zármutku
„Teď je čas, kdy lidé
nebo poučení.
musí zastavit zabíjení zvířat
Protože lidé byli těsně
kvůli jídlu.“
pokryti závojem nevědomosti
Ta zpráva se zdá být
Krále iluzí, Máje,
opravdu urgentní.
takzvaného ďábla.
A otázka zní,
Je to pro ně velmi složité
jak můžeme pomoci,
něco slyšet.
aby více lidí zanechalo
Já jen doufám,
jedení masa?
že v čase ohrožení se
Ano, také si kladu tuto otázku
možná probudí.
už mnoho let a vy také.
Zkoušíme jim říct
Je to velmi frustrující otázka,
něco přesvědčivého.
protože vždy nemáme
Možná se mohou probudit,
okamžitou odpověď,
možná budou naslouchat.
a víme, že zvyky lidí se
Možná někteří z nich budou
opouštějí těžce.
naslouchat, možná polovina
Jen doufám,
z nich bude naslouchat,
že Nebe dostatečně varuje
možná dvě třetiny z nich
s tak mnoha
budou naslouchat.
častými pohromami
Doufám, že budou
a nevyléčitelnými nemocemi,
naslouchat všichni.
že se lidé
Doufám, že se toho dožiju.
opravdu vzbudí včas.
Říkám vám pravdu,
A zastaví všechny tyto
protože, tak moc, jak
krutosti k našim
já miluji zvířata, vím
spoluobyvatelům světa,
že to utrpení má konec.
zejména zvířatům a taky
Dokonce, i když jen jedno
navzájem jeden k druhému.
zvíře trpí zneužíváním
Pokud by se mohl někdo
nebo mučením, vražděním
zastavit a popřemýšlet o tom,
na jatkách,
je to opravdu neuvěřitelné
mají jen tento život a pak
jak se v těchto dnech
budou svobodné pro Nebe.
stále navzájem zabíjíme,
Láme mi to srdce,
nebo o zabíjení přemýšlíme.
nechci si představit, jak trpí.
A to ani nemluvím o ubohých
Ale dokonce i to není tak zlé
bezbranných zvířatech.
jako to, čím musí projít lidé
Všechno, co můžeme
kvůli týrání zvířat.
udělat, je šířit zprávy.
Takže jsem vlastně více
Šířit zprávy,
zarmoucena kvůli lidem
vysvětlovat lidem
než kvůli zvířatům,
tak moc, jak jen můžete,
rozumíte? (Ano.)
a doufat, že vaše slova,
má slova dojdou
Jestliže byla zneužívána

a bylo s nimi zle zacházeno,
pak budou ve vyšším Nebi.
Ale lidé, kteří jim to vše
dělali, strašně zaplatí.
A to je to, kvůli čemu
jsem zarmoucena.
Velmi miluji zvířata.
Ale fyzické utrpení
nějakým způsobem vydržíme,
dokonce i lidé.
Ale duchovní utrpení,
ta duchovní ztráta je hrozná.
Lidé páchají sami proti sobě
každý den hrozné činy,
a zapříčinili si
ztrátu duchovních zásluh,
kvůli zabíjení zvířat,
kvůli zabíjení se navzájem,
kvůli jedení zvířat.
Tak vidíte, jsou to lidé,
o které si dělám starosti.
Snažíme se, jak nejvíc
můžeme, probudit
jejich skutečnou znalost.
Není to snadné.
Děkuji vám za vše, co děláte.
Děkuji vám,
že se mnou nesete všechno
toto zklamání.
A děkuji vám, že máte
stále neoblomnou víru,
že se lidé změní.
Možná se změní.
Možná můžeme stále
zachránit planetu.
Jen musíme pokračovat.
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