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desiatich minút otázok.
Mám otázku
kedy dokázali predstaviť.
Je dosť dobré vedieť,
týkajúcu sa toho,
Vyvinieme viac
ako prekonáme
výnimočných technológií.
že naša Zem je v súčasnosti
našu krízu práve teraz,
v nebezpečenstve kvôli
Navštívime viac
pretože my už máme dosť
výnimočných planét
globálnemu otepľovaniu.
o čom premýšľať.
vzdialených miliardy
Dúfam, že Zlatý Vek
Máme dosť toho,
bude dovŕšený v roku 2010.
svetelných rokov,
na čom treba pracovať.
ak zmeníme svoj osud
Áno.
Keby sme mali čas,
a budeme súcitnejší,
Myslím si, že súčasná kríza
preskúmala by som to viac
láskyplní a láskaví
je dôležitým krokom
a povedala vám.
k ľudským bytostiam
na dovŕšenie Zlatého Veku.
Práve teraz kvôli našej
a tiež k našim priateľom
Ak múdro prekonáme
planetárnej kríze je jediným
zvieratám. Naša planéta
toto, vytvoríme Zlatý Vek?
a jednoduchým riešením
sa úplne zmení.
Ďakujem, Majsterka.
stať sa vegetariánom.
Nedokážete si predstaviť,
Zaiste, vytvoríme.
To je ono.
aké Nebo by bolo na Zemi,
Ak prekonáme túto krízu,
Dokonca netreba
keby sa všetci stali
zaiste budeme žiť
ani meniť technológiu.
vegetariánmi.
v Zlatom Veku, všetci.
Byť ekologický je dobré.
Ďakujem, Majsterka.
Práve teraz
Samozrejme,
Majsterka, učili sme sa,
je Zlatý Vek len pre nás,
je vždy dobré
že boli rôzne typy
praktikujúcich
chrániť životné prostredie
ľadových dôb
duchovne vysokého
a byť milujúci
alebo koncov civilizácií
pozdvihnutia vedomia.
voči planéte Zem,
v minulosti, ako napríklad
Ak ale každý
ktorá je tiež bytosťou,
zničenie Egypta,
prekoná túto krízu,
a podporuje nás so všetkou
Mayov alebo Atlantídy.
stane sa vegetariánom,
láskyplnou dobrotou a
Existuje nejaké spojenie
bude morálne pozdvihnutým,
a vyživujúcou materskou
medzi minulými skazami
duchovne pozdvihnutým,
láskou. Len byť
a súčasnou krízou?
potom všetci budú žiť
vegetariánom, byť súcitným
Ďakujem, Majsterka.
v Zlatom Veku.
ku všetkým bytostiam,
Dobre,
Ďakujem, Majsterka.
len zastaviť všetko zabíjanie,
nie je tam žiadna súvislosť,
Nemáte za čo.
prinajmenšom zvieratá,
ide len o to,
Majsterka,
len zastaviť zabíjanie zvierat,
že sa to deje podobne.
ak existujú dobré príklady
prestať ich jesť,
Keď sa vyvinieme
z iných planét, ktoré múdro
len byť vegetariánom,
do určitej miery
prekonali otepľovanie,
a náš osud sa zmení,
technologicky
mohli by ste nám prosím
osud celej populácie
a nevyvážime to
uviesť nejaké detaily, aby sa
na planéte sa zmení
duchovným prebudením,
na ne mohli ľudia pozrieť?
a môžeme planétu zachrániť.
A ak existujú
potom nevieme,
Nielen že môžeme
ako zvládnuť tento proces.
dobré prípady prekonania
zachrániť túto planétu,
A potom budeme niesť
planetárnej krízy,
ona bude ešte krajšia,
následky nášho
inej než otepľovanie,
ešte rozvinutejšia.
mohli by ste nám ich
neúplného poznania
Ľudia budú žiť vo väčšom
prosím tiež priblížiť?
technológie.
mieri, harmónii, šťastí
Ďakujem, Majsterka.
Takže to najlepšie je
a hojnosti všetkého,
Nie je treba
mať súčasne múdrosť
čo potrebujú.
dozvedieť sa toľko vecí
i technológiu.
v obmedzenom čase
Tak by to bolo lepšie.
A my sa budeme rozvíjať
piatich minút,
Aj keby sme nemali
viac a viac, ako by sme si
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Rada by som o tom
žiaden technologický rozvoj,
dalším Nebem na Zemi,
vedela viac detailov.
keby sme mali
vhodným pro lidi k životu.
Napríklad ma zaujíma,
duchovný rozvoj,
Jinak,
či by ľudia žili dlhšie
bolo by to pre nás
bude-li planeta zničena,
alebo či by boli múdrejší
dokonca ešte lepšie.
zrodí se jiné planety
a získali viac schopností atď.
Ale normálne,
nebo již existují,
Ľudia budú múdrejší,
ak máme dobrý
kam mohou lidé jít
viac láskyplní
duchovný rozvoj,
a přestěhovat se tam.
a budeme mať na Zemi mier.
potom bude aj
Ale věc se má tak,
A potom budeme mať
vy víte, jako buddhistická
technológia pokročilá.
viac skvelých vynálezov
A všetok tento
jeptiška velice dobře,
a budeme schopní
že Buddha řekl,
technologický pokrok máme
navštíviť rôzne planéty,
že stát se člověkem,
aj vďaka tomu, že máme
o ktorých ani nevieme.
získat lidské tělo
nejaké zásluhy
Mistryně, říkala jste,
je velice vzácné,
duchovného pozdvihnutia.
že Mars byl zničen proto,
tak vzácná příležitost,
Pretože mnoho majstrov
že nevěděli, že vegetariánství
že si jí musíme vážit,
požehnalo našu planétu
je řešením.
protože nevíme,
a pozdvihlo trochu
Oproti Marsu,
dostaneme-li znovu brzy
našu múdrosť,
myslím si, že Země
další lidské tělo.
do určitej miery.
má velkou výhodu,
Protože v lidském těle
A preto doteraz máme
že jí Mistryně tolik žehná.
můžeme duchovně
dosť inteligencie
Mnohokrát Vám za to děkuji.
praktikovat rychleji
na vyvinutie technológie.
Prosím, vysvětlete
a mnohem příznivěji
Ale musíme to viac vyvážiť
jaký má záchrana Země
než v jiném druhu těla.
duchovným porozumením,
význam ve vesmírném celku.
Buddha řekl,
vysokou vznešenosťou
Navíc, kdyby
že mít lidské tělo
a vynikajúcim morálnym
Země nebyla zachráněna,
je tak vzácné, jako
štandardom. Potom na Zemi
jak by to vesmír ovlivnilo?
představit si slepou želvu,
nebudeme mať skazu.
To je velký obraz,
která žije velice hluboko
Budeme mať iba
ale kdybychom neměli
na dně velikého oceánu.
požehnanie, blaženosť
tuto planetu, vesmír
A že vyplave ven nad hladinu
a dokonca aj technologicky
by nabídl jinou planetu.
jen jednou za tisíce let.
pohodlný život. Takže
Záleží to na lidech,
A pak tam v ten okamžik
všetko, čo teraz robíme,
kteří budou obývat
je prkno s dírou.
je zmena smerom
tu či onu planetu.
A ta želva prostě vyleze
k vznešenosti, súcitu
Nemá to tak velký vliv
nad hladinu
a láskyplným spôsobom.
na vesmír jako celek,
a proleze tou dírou v prkně.
Ako stať sa vegetariánom,
jen pokud je
Tak malá je šance na to,
robiť dobro, byť ekologický.
vědomí lidí na vyšší
Dokonca ak budeme
reinkarnovat se jako člověk.
a morálnější úrovni,
Proto bych ráda,
len vegetariáni, budeme
a lidé jsou osvícenější,
abyste věděli,
zároveň aj ekologickí.
soucitnější, více milující,
že musíme zachránit
Ďakujem.
vlídnější,
Ďakujem, Majsterka.
jejich životy, protože
pak je to pro atmosféru
Ak by sa úplná väčšina
jsou vzácné,
planety jako celku dobré
svetovej populácie
aby měli šanci se vysvobodit,
a je dobré, že budeme žít
stala vegetariánmi,
upamatovat si jejich velikost,
v míru a harmonii,
ako by Zem vyzerala?
vzpomenout si
místo v utrpení.
Majsterka raz povedala,
na buddhovství,
že by to bol Raj na Zemi.
přirozenost Buddhy
Tato planeta se stane
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k vyššímu vědomí,
uvnitř nich samých,
Teď to nedělá
pak se změní i zvířata.
aby měli příležitost
a jí jen vegetariánsky.
Pokud ne, zmizí.
probudit jejich vědomí,
A dokonce něco
Podobné přitahuje podobné.
stát se osvícenými.
smradlavého, někdy
Pokud zvířata v té době
Protože čím déle budou žít,
to dělají tak skutečné,
nežijí podle
tím větší šanci budou mít
například smradlavou rybu
lidských standardů
setkat se s pravým učením
nebo smradlavou krevetu,
vznešenosti a soucitu,
nejedla by to.
osvíceného Mistra.
pak je zákon přírody
Děkuji Vám.
Oni se mění.
odstraní.
A pamatujete si
Rádo se stalo.
Ale oni se změní.
v knize Jógánandy,
Zdravím, Mistryně.
Pokud se změníme my,
„Autobiografie jogína“?
Přemýšlím,
zvířata se změní.
Říkal tam o lvici,
kdyby se všichni lidé
Když máte domácího
která nejedla maso vůbec.
stali vegetariány,
miláčka, například psa,
Odmítla maso,
jestli by ustala konzumace
vždy například říkají:
když jí ho někdo
masa také ve světě zvířat.
„Jaký pán, takový pes“.
nabídl, protože
Nastane den, kdy zvířata,
Mnoho psů také
bydlela s pánem,
jako jsou tygři a lvi se také
vypadá jako jejich pánové.
který byl jogínem
stanou vegetariány
A mohu vám říci,
a byl vegetariánem.
a zastaví se zcela
že můj pes, dívka, Happy,
Bude-li tedy více lidí
zabíjení na Zemi?
když poprvé přišla,
vegetariány,
V Bibli se píše,
naháněla ještěrky
atmosféra se posune
že lvi běhají a hrají si
a jedla je, zhltla je,
na vyšší úroveň
s jehňátkem
dokonce jim koukal ven ocas,
soucitu a lásky,
a přemýšlím, zda opravdu
řekla jsem: „Co jsi udělala?
pak budou ovlivněna
to v minulosti tak bylo
Hned to vyplivni!
i zvířata a změní se
a jestli v budoucnu vůbec
A ona to udělala.
jejich přirozenost.
taková doba nastane.
A stále nahání mouchy, včely
Ten den může přijít brzy.
Ano, v minulosti to tak bylo,
a dostala do nosu žihadlo
Kdo ví?
ne vždy v naší historii,
a otekla jí tvář,
Buďte pozitivní.
ne vždy v historii lidstva
protože se honí za vším,
Děkuji Vám, Mistryně.
tady na této planetě,
co se hýbe, a jí to,
S množstvom prírodných
ale v dávné historii.
protože, když byla se svým
katastrof
Když se teď stanou všechny
předchozím pánem,
a stúpajúcou hladinou morí
lidské bytosti vegetariány,
musela si jídlo chytit.
celá atmosféra
má toto vplyv aj na
Oni se o ni dobře nestarali.
výrobu jedla,
Země se změní.
Musela si tedy něco
Magnetické pole se změní.
keďže pôda, ktorá predtým
k snědku ulovit.
Osud všech obyvatel
mohla byť využívaná na
Jedla tedy cokoli,
se změní k lepšímu.
pestovanie, teraz nemôže byť.
hmyz, včely, mouchy,
A zvířata také
Pretože zásoby jedla
gekony, cokoli.
přestanou jíst maso.
budú nestabilnejšie,
A i když přišla ke mně,
A skutečně jehňata budou
môžete nám prosím povedať,
nemohla se okamžitě změnit.
ležet vedle lvů,
či bude ľudská populácia
jak to zmiňuje Bible,
donútená stať sa vegetariánmi
Ale teď se změnila.
přejdou-li všichni lidé
z dôvodu prežitia?
Už to nedělá.
na vegetariánství.
A ak sa to stane,
Když se před ní objeví
Zvířata jsou také odrazem
stanú sa ľudia súcitnejší
moucha, už se ani nehne.
našeho vědomí.
a budú sa nejaký čas pridŕžať
Dříve byla hned ve střehu
Posuneme-li se
vegetariánskej stravy,
a mouchy chytala.
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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.
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