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Jedenie mäsa ničí životy 
a poškodzuje planétu 
Niekoľko dní som naozaj 
smutný. Vieme, že Majsterka 
a všetci bratia a sestry v našej 
skupine a v iných skupinách 
sa pokúšajú hovoriť 
o globálnom otepľovaní. 
Ale vedci hovoria, 
že ich vláda nepočúva. 
Takže o pár rokov 
by sa to mohlo stať. 
Takže otázka je, 
ak žiadne vlády na svete 
nebudú počúvať vedcov 
alebo ani Majsterku, 
čo by sa prihodilo 
bytostiam v budúcnosti? 
Čo sa stane? 
Uvidíte, čo sa stane. 
V tejto chvíli nechcem 
hovoriť ani áno ani nie. 
Dúfam, že to bude dobre. 
Dúfam, že sa zmenia. 
A koncentrujem svoju 
pozornosť na to. 
Je lepšie koncentrovať sa 
na to pozitívne. 
Ak nie, potom sa udeje to, 
čo ste videli. 
Nielen záplava 
ale aj oheň zo sopiek 
skrytých v zemi 
vypukne tiež 
a bude ťažké 
skryť sa pred oboma. 
A tak isto erózia, 
mnoho vecí. 
A nielen to, 
choroby, nedostatok vody 
a ľudia by mohli zomierať 
pomaly a mučivo. 
Ja len dúfam, 
že ten deň nenastane 
alebo aspoň že väčšina ľudí 
zmení svoj spôsob života. 
Pretože len keď budú kráčať 
cestou Neba, 
nájdu bezpečie a ochranu. 
Nie je nič iné, 

čo im môže pomôcť 
v tomto čase naliehavosti. 
Preto im stále hovorím, 
že musia byť súcitní, 
musia byť vegetariáni, 
odvrátiť sa od krvi, 
odvrátiť sa od zabíjania, 
odvrátiť sa od 
vražedných činov 
alebo ich podporovania. 
Pretože keď ľudia jedia mäso, 
je to žalostné, 
oni len nevedia, čo jedia. 
Oni to vedia, 
len o tom skutočne 
príliš nerozmýšľajú. 
Je to už pripravené, 
nasekané na kúsky 
a predložené im na stôl. 
Takže väčšinou 
si neuvedomujú, 
že tak veľa utrpenia 
sa skrýva za týmto kúskom 
mäsa a preto to ďalej jedia. 
Ale aj keby sami 
nezabíjali zvieratá, 
kolektívna karma 
dopadne aj na nich. 
Ale kvôli výhovorke, 
že to nevedia, 
skutočne neboli poučení 
o škodlivej stránke mäsa, 
nielen fyzickej, 
ale aj duchovnej, 
mentálnej, emocionálnej, 
všetko pre dušu, 
neboli skutočne poučení 
o tejto téme. 
Takže kvôli tomuto 
ospravedlneniu je Nebo stále 
zhovievavé a čaká na nich, 
kým sa obrátia. 
A ja dúfam, že sa obrátia. 
Preto robíme, čo môžeme, 
aby sme ich informovali, 
povedali im pravdu o mäse. 
A tak dúfame, že to čoskoro 
dokážu pochopiť. 
Ináč to bude také, ako ste 
videli alebo ešte horšie. 

Majsterka, 
čo sa nám stane 
o 2 roky a 2 mesiace? 
Vyparia sa naše telá 
a bude náš duch 
pozdvihnutý? 
Je to rovnaké 
pre všetkých 
alebo je to rozdielne 
pre žiakov 
a ostatných ľudí? 
Vaše telá 
by sa mohli vypariť. 
Sú dva prípady. 
V prípade úplného zničenia 
nebude žiaden rozdiel 
medzi žiakmi 
a ostatnými. 
Pretože ak nebude 
dosť vegetariánov 
alebo cnostných ľudí 
aby to vyrovnali, 
aby to vyvážili, 
negatívna energia 
nevegetariánov, 
zabíjania, 
ľudí jediacich mäso, 
zabíjania kvôli jedlu, 
vojnového zabíjania 
a podobne, 
ak nebudeme mať 
dosť cnostných ľudí, 
pozitívnych ľudí 
a vegetariánov, 
aby sme to prevážili, 
potom to môže byť 
úplné zničenie. 
V takom prípade 
vaše telo alebo akékoľvek 
telo bude... 
alebo niečo také. 
A samozrejme 
naša duša bude pozdvihnutá. 
Váš duch 
je už pozdvihnutý 
v čase zasvätenia. 
Takže to bude pre všetkých 
rovnaké, rozdiel 
bude v tom, že naša duša 
duša cnostných ľudí 
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bude pozdvihnutá. 
A v prípade, 
že budeme mať dosť 
vegetariánov 
na vyváženie nevegetariánov, 
to znamená zlej karmy 
zo zabíjania, zlej odplaty 
za zabíjanie zvierat a ľudí, 
potom sa možno 
pominú len 2/3 ľudí 
alebo zmizne len 
polovica populácia planéty. 
Takže v tom prípade, 
žiaci prežijú. 
V prípade úplného zničenia 
neprežijú. 
Práve teraz 
sa už Američania 
obávajú nedostatku vody. 
Veľa z ľadovca sa roztopilo, 
viac než zvyčajne. 
Takže zostalo len trochu 
na vrcholoch niektorých 
pohorí na západe USA. 
Rieka vysychá, 
a odhaduje sa, 
že len o pár ďalších rokov 
by nemuselo byť dostatok 
vody pre 23 miliónov ľudí, 
ktorých prežitie na nej závisí. 
Dokážete si to predstaviť? 
Nedeje sa to v Afrike, 
nedeje sa to v nejakej 
vyprahnutej, púštnej krajine, 
deje sa to už v USA 
a v Austrálii. 
My o tom vieme, však? 
Len sa to teraz zhoršuje 
a skutočne neviem, 
ako to urobiť. 
Keby som mohla len chodiť 
von a každého na ulici prosiť 
“Prestaňte prosím jesť mäso, 
prestaňte chovať dobytok 
a prestaňte zneužívať 
prírodné zdroje Zeme. 
Prestaňte plytvať vodou!” 
Urobila by som to. 
Dobre, ale čoskoro 
by sme mohli dosiahnuť 

rozhodujúci počet ľudí 
a mohlo by to ísť samo! 
A jedného dňa budeme 
môcť oslavovať, 
že sme zachránili planétu. 
Ak ľudia oľutujú 
vo svojom srdci a 
zareagujú dostatočne rýchlo, 
obrátia sa na vegetariánstvo, 
s milosťou Neba, 
so zásahom pozitívnej sily 
by sme mohli byť schopní 
zachrániť 80 % populácie 
planéty. 
Ináč by zomrelo minimálne 
80 % populácie. 
Namiesto toho 
by bolo 80 % zachránených. 
Dúfam, že sa dožijem dňa, 
keď vláda skutočne 
zakáže mäso, 
pretože je pre ľudí 
tiež jedovaté. 
Už ani nehovoriac o metáne, 
viete, plynnom odpade, 
vyčerpávaní energie, 
vodných zdrojov a liekov. 
Áno, je jedovaté. 
Z mäsa každý ochorie. 
Mäso je jedovaté. 
Všetci to vedia. 
Vodca ľudí 
by mal byť vodcom, 
musíte pomôcť 
ochrániť ľudí. 
Predpokladajme, že viete, 
že je niečo jedovaté 
pre vaše deti, 
dáte im to dobrovoľne? 
Aby ste im uškodili? 
Nie! Nie, však? 
Takže teraz všetky dôkazy 
ukazujú, že mäso 
je tiež jedovaté. 
Alkohol je zlý. 
Len ich úplne zakázať. 
O tom už nie je 
žiadna diskusia. 
Nedávajte jedovaté veci 
svojim ľuďom. 

Nedovoľte, aby to bolo 
v blízkosti vašich ľudí. 
Dokonca aj deti majú 
prístup k alkoholu, 
nehovoriac o mäse. 
Dobre, do je všetko. 
Musíme zakázať mäso. 
Zakazujeme ho teraz tým, 
že ukazujeme ľuďom, ako 
jesť a variť vegetariánsky. 
Všetci okamžite. 
Je to skutočne pre prežitie. 
Musíme to urobiť. 
Musíme vziať veci 
do vlastných rúk. 
Robme, čo môžeme. 
A dobre, ak zomrieme, 
tak zomrieme, ale niečo 
musíme urobiť. 
Urobte z toho svoje poslanie 
v živote, informovať ľudí 
o nebezpečenstve 
jedenia mäsa 
a ukážte im riešenie. 
Mäso skutočne nie je dobré 
pre našu planétu. 
Mäso je zlé. 
Pretože mäso je príčinou, 
nie ľudia! 
Nie ľudia, správne? 
Oni to nevedia! 
Skutočne to nevedia. 
Oni sa ovplyvňujú navzájom. 
Skutočne sú úbohými 
obeťami situácie. 
Skutočne je to tak. 
Musíme to robiť s láskou. 
Musíte mať veľký súcit, 
obetovať svoj čas a energiu. 
Deje sa táto veľká zmena 
na Zemi preto, 
že bola Zem pozdvihnutá 
do vyššieho vedomia? 
A čo sa stane, keď bude 
tento proces ukončený? 
Privedie táto veľká zmena 
na Zemi všetky žijúce bytosti 
do jednoty? 
Je veľmi nepríjemné 
znášať očistný vplyv. 
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Ak si ale ľudia uvedomia, 
že je to len varovanie 
a zmenia sa k lepšiemu, 
vznešenejšiemu životu 
v láske a mieri, 
potom bude všetok život 
na Zemi v jednote. 
A modlime sa, aby sa to stalo 
veľmi skoro. 
Potrebujeme to. 
Potrebujeme zmenu 
v ľudskom vedomí. 
Potrebujeme miesto a lásku 
na tejto planéte, 
aby nastala zmena. 
Už sme žili dosť dlho 
v tieni vojen, 
krutosti, problémov, 
hladu, útlaku všetkého druhu, 
kvôli karme zabíjania. 
Skutočne potrebujeme 
závan čerstvého vzduchu. 
Potrebujeme mier, pokoj, 
bezpečnosť, šťastie 
a lásku medzi všetkými 
bytosťami na planéte. 
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