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pak nabere katastrofa
Z nedávné videokonference
To tedy musíme změnit.
svůj kurs,
jsem slyšel,
Čím rychleji to změníme,
možná pomaleji,
že máme více let na to,
tím lépe, a pak můžeme
možná v menší míře,
abychom převedli lidi
klimatické změny zastavit.
ale uskuteční se.
na vegetariánskou stravu.
A můžeme velice rychle
Teď tomu rozumím,
Znamená to,
obnovit planetu, hned.
protože Austrálie
že se v Austrálii nebudou
Pokud to ale neuděláme,
je obklopena vodou a
v tomto období
pak bude planeta
samozřejmě, když roztají
dít žádné vážné katastrofy?
zničena rychle a okamžitě.
ledovce, bude to mít největší
Proč se obáváte
My dokonce nemáme tolik
dopad alespoň na pobřeží.
jen o Austrálii?
času, abychom mohli
Není to ale jen zvýšená
pokračovat ve změnách.
Dělám si starosti
hladina vody,
Musíme se měnit rychle.
o celou planetu,
čeho se obáváme, je to plyn,
jako my všichni tady,
Nemůžeme jen říci,
sirovodík a metan
„Dobrá, dnes jsme získali
protože jsme tady
a všechny plyny v oceánu.
další měsíc a další rok,
v Austrálii,
A také se roztopí více ledu
mám další měsíc a další rok,
myslel jsem,
bude-li se metan uvolňovat
mám další měsíc.
že položím tuto otázku
z dříve stále zmrzlých oblastí
A bude
s ohledem na Austrálii.
atd., atd. A také
to tak pokračovat stále.“
Dobrá, pochopila jsem to.
z oceánu a z chovu
Není to tak.
Vy jste Australan
hospodářských zvířat.
Možná ještě nebyl svět
a děláte si starosti
To se sčítá dohromady
rychle úplně zničen,
o vaší zemi a vaše lidi,
a dlouhou dobu to zůstane
ale pohromy stále pokračují.
to je přirozené.
v atmosféře.
Ještě nenastal konec světa.
Ale co ovlivní celý svět,
A pokud bude planeta
Ještě jsme se nedostali
ovlivní také Austrálii,
zničena,
k bodu odkud není návratu.
více nebo méně.
bude vypadat jako Mars.
To je vše.
Věc se má tak,
Bude jako Mars,
Od bodu, odkud není návratu
že teď máme více času.
neobyvatelná.
to půjde skopce.
Máme více času.
A bude to trvat milióny let,
Již se nebude dát nic změnit.
Jak přibývá počet vegetariánů
někdy stovky miliónů let,
Nic už v té době nepomůže.
a začíná fungovat nějaká
dokud se planeta neobnoví,
A nemusí nikdo přežít
ekologická ochrana planety,
naprosto neobnoví.
nebo možná velice málo,
získáváme více času.
Pokud se vůbec má obnovit.
hrstka lidí přežije
Ale nemůžeme to
I kdyby tam byli obyvatelé,
díky jejich
prodlužovat do nekonečna.
bylo by velice obtížné
duchovním zásluhám.
Protože když posouváme
na takové planetě žít
naši lhůtu k vyřešení
Ale pak by bylo pro
nebo čekat, až se obnoví.
problému planety,
ně také obtížné pokračovat
Podle vaší otázky soudím,
planeta bude dále pokračovat
za takových podmínek.
že si myslíte,
ve svém kursu
A pak by se zde musel
že pokud budeme mít více
ke katastrofě, která se blíží.
vést jiný životní styl.
času, bude méně katastrof.
I když v menší míře,
Já nechci, abych vás musela
Nebo že možná budou mít
než by to bylo,
toto učit.
menší intenzitu.
ale stále se valí
Není třeba o tom teď mluvit,
Ale špatná karma tady
směrem ke katastrofě.
protože ještě máme čas.
Když tedy lidé nezmění
Doufejme, že změníme
bude stále,
směr svého způsobu života
kurs pohrom.
špatná karma se ještě
ke vznešenějšímu
Já v to opravdu doufám.
zcela nevyčistila
a soucitnějšímu stylu,
Cítím to pozitivně,
a lidé ji dále vytvářejí.
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musíme jíst vegetariánskou
mám pocit,
Jíte-li maso, možná
stravu, abychom přežili.
že se lidé změní.
vám také ubývá
Ale stromy, rostliny
Ne jen, že se vyhneme
lidských kvalit.
narostou ještě víc.
pohromám v Austrálii,
A máte více
Když uřízneme jednu větev,
ale všude ve světě,
zvířecích instinktů,
většinou jim vyrostou
ohledně toho jsem pozitivní.
a pak je pro vás obtížné
další dvě, tři větve.
Cítím, že se lidé změní.
řídit váš sexuální apetit.
Alespoň neničíme život
Cítím, že se lidé změní,
A pak se
jako takový.
většina lidí se změní.
můžete dokonce
To je tedy druhé.
A já potřebuji, aby se změnila
dopustit cizoložství
Třetí, neberte si,
jen 2/3 populace planety,
nebo špatného sexuálního
co vám není nabízeno.
chování, díky zvířecímu
pak můžeme zachránit svět
Tím, že jsme vegetariány
vlivu masa.
a uzdravit planetu.
také dodržujeme automaticky
A vegetariáni budou žít
Není to jen maso.
toto pravidlo.
Nejsou to jen
šťastně na zemi plné hojnosti,
Protože si nebereme
zvířecí instinkty,
lásky a vlídnosti.
život někoho jiného,
jsou to hormony,
Moc Vám děkuji, Mistryně.
to je nejhorší krádež, ne?
antibiotika
Jaká tajemství, mystéria
A nekrademe další potraviny,
a různé škodlivé látky,
nebo technologie se ještě
které by mohly
které jdou do masa, před tím,
musí objevit, aby pomohly
nakrmit milióny lidí,
než jsou zvířata zabita.
zachránit naši planetu?
800 miliónů
A poté,
Děkuji Vám, Mistryně.
hladovějících lidí,
co jsou dokonce zabita,
Ano, existuje jedno tajemství,
kvůli masité stravě.
všechny ty konzervovadla
vegetariánská strava.
To je tedy největší krádež.
a všechny ty smrtelné
Velice jednoduché tajemství.
Ne jen,
bakterie, které jsou
Děkuji Vám, Mistryně.
že bereme život zvířatům,
v tom kuse masa.
Vegetariánská strava
bereme životy
A všechny ty věci,
zahrnuje mnoho věcí.
našim bratrům a sestrám
které rozbouří ještě více
Je to velice jednoduché
ve světě, kteří
vaše hormony.
řešení, ale obsahuje většinu
si nemohou dovolit jídlo,
A je pro vás snazší
zásad dobra v životě,
protože to jídlo bylo
být vašemu partnerovi
to vám řeknu.
skrmeno zvířaty.
nevěrný nebo nevěrná.
Je v tom obsaženo
A oni dokonce musí
Nebo udělat dokonce
všech pět pravidel.
prodávat své jídlo,
nějaký sexuální přestupek.
První pravidlo,
bohatším zemím,
Takže některé sexuální
nezabiješ,
aby nakrmili zvířata.
útočníky také nemůžeme
jsme-li vegetariány,
Proto je cena potravin
nezabíjíme ani nepřímo.
zcela vinit.
vysoká a dokonce
Nikdo pro nás nebude zabíjet.
Společnost jako celek
ho ani nemají.
To je první.
musíme vinit, protože
Jídlo bude všude vyčerpáno
Druhé je,
je krmí různými věcmi,
skrmením zvířaty.
nehovořte nepravdy
které jsou skutečně šílené,
A nebude jim distribuováno
nebo říkejte pravdu.
škodlivé pro jejich těla,
v době, kdy to bude potřeba.
Jste-li vegetariány,
jejich duševní zdraví,
To je tedy další krádež.
jste pravdiví sami k sobě
ovládání duševních
Tím, že dodržujeme
a pravdiví
schopností, nad jejich
k zákonu vesmíru,
celkovou schopností.
vegetariánskou stravu,
například neberete druhým
Všechny tyto hrozné
dodržujeme také pravidla.
život, abyste udrželi svůj.
chemikálie a drogy
A další pravidlo,
Už i to si odporuje, že
se dostanou do masa
je dopouštět se cizoložství.
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po zbytek jejich života.
a pak do jejich těla,
prekrásny domov
Pokud tedy dodržujete jen
přivádí je k šílenství.
pre nás a pre naše deti.
vegetariánskou stravu,
Pre vnukov, pravnukov,
A pro normálního člověka
dodržujete všech pět pravidel.
je to již zázrak, že vydrží
je to prekrásne miesto,
Proto jsem vám říkala,
a zůstane v tomto
fyzicky povedané
že všechno tajemství
chaotickém světě zdravý.
a sú tu všetky podmienky
je ve vegetariánské stravě.
Masitá strava vám může
pre udržanie života.
Ano, Mistryně.
Ponúka nám tak veľa,
dokonce způsobit potíže
Děkuji Vám, Mistryně.
ve vašem vztahu,
tak veľa.
Jediná léčba je
Tak veľa zábavy,
s pravidlem cizoložství.
vegetariánská strava,
tak veľa krásy,
A poslední jsou
jediné tajemství.
tak veľa lásky.
návykové látky.
Pak zachráníme celý svět,
A aj keď je to
I maso vám způsobí návyk,
a pak budeme žít v Nebi.
len dočasný domov,
je to další druh drogy.
Děkuji Vám, Mistryně.
ale je to veľmi dobrý domov
Další druh drogy
Rádo se stalo, má drahá.
pre duchovné praktikovanie,
a oni do něho dávají
Chceli by sme vás poprosiť,
pre opätovné zapálenie
různé věci,
aby ste sa podelila
múdrosti v našom vnútri
které vás učiní závislými.
o svoje slová múdrosti
a pre praktikovanie,
Tedy jen tím,
a o svoje rady
aby sme sa stali vyššími
že jste vegetariány,
s nami a so svetom.
a vznešenejšími bytosťami.
dodržujete všech 5 pravidel.
Tá najlepšia rada, zlatko,
Je to pekné miesto na pobyt,
Jelikož lidé jedí maso,
je vlastný príklad.
pokiaľ nám dovolí náš čas,
nemohou dobře trávit.
Myslím, že máme dostatok
na duchovný rozvoj.
Potřebují tedy víno, alkohol
múdrosti z Marsu,
Alebo len tak pre radosť.
aby měli větší chuť
od Marťanov,
Pre radosť zo scenérie
a lépe trávili.
z toho, čo sa stalo im
a z toho, čo tu máme.
A pak jsou víno, alkohol
a čo sme zistili telepaticky,
Máme tu prekrásne kvety,
také návykové látky,
a čo sme zistili telepaticky,
exotické vtáky,
a mohou je vést k dalším
ako aj vedecky.
neuveriteľné rastliny.
hrozným činům,
Vedci zistili,
Máme tu úžasné stromy,
jako řízení v opilosti
že Mars je celý mŕtvy
pohoria a veľké vodné
nebo rvaní se
a neobývateľný
plochy, ktoré podporujú
s dalšími lidmi v baru
ale tak isto zistili,
toľko života,
a na ulici
že pred dávnym časom
energií a vyživujú
a snižování jejich důstojnosti,
tam bola voda.
všetky bytosti.
různé věci nebo
Voda znamená
Je to také krásne miesto.
potyčky, hádky mezi
podporu života.
členy rodiny,
Ak sa len všade prejdeme
Takže čo sa stalo
bití manželek a dětí.
a pozrieme sa na stromy,
všetkým týmto masám vody?
Většina domácího násilí
predstavte si, že by
To je pre nás veľmi, veľmi
pochází z požívání alkoholu
jedného dňa boli preč.
dôležitá otázka.
a drog.
Rýchlo si privoňajte
Z Marsu sa teda môžeme
Maso tedy může lidi
ku kvetom, pretože
vést k jinému druhu
čoskoro možno budú preč.
poučiť, aby sme predišli
návykových látek.
Dotknite sa trávy,
tomu, aby sa takáto katastrofa
Zdvojnásobí svůj vliv
pretože možno bude tiež preč.
nestala na našej planéte.
a uvede muže
Predstavte si, že všetka
Moja rada teda je
nebo ženu v šílenství,
táto krásna scenéria,
pozerať sa na Mars
že udělají mnoho věcí,
vegetácia, ľudia a zvieratá,
a nezabudnúť.
kterých budou litovat
predstavte si,
Nezabudnite, že tu máme
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Želám si, aby som ich
že to všetko je preč.
Ďakujem vám všetkým.
mohla prebudiť, a aby
Ako by ste sa cítili?
Ďakujeme, Majsterka.
sme sa obrátili. To je všetko!
Preto musíme chrániť
Môžeme zachrániť planétu.
toto krásne miesto,
Všetko, čo treba urobiť,
ktoré nazývame Zem,
je byť vegetariánom.
pretože je domovom
Nič iné už nie je
nielen pre nás
skutočne dôležité.
ale aj pre mnohé iné druhy
Len byť vegetariánom.
a životné prostredie,
Takýmto spôsobom môžete
prekrásnu flóru a faunu.
zachrániť planétu za noc!
Je to skutočne
Želám si, aby každý počúval.
neuveriteľné miesto.
Dobre, ľudia,
Trvalo to trilióny rokov
ďakujem za váš čas
vytvoriť takúto planétu.
a za všetko, čo robíte.
A vyžaduje si to mnoho
Chcem, aby všetci vedeli,
záslužných, cnostných
že ešte stále môžeme
skutkov ľudských bytostí,
zachrániť planétu.
zvierat alebo iných bytostí,
Ešte môžeme.
aby sa zhromaždila
Stále máme nejaký čas,
takáto energia, a aby sa
ale musíme sa obrátiť rýchlo.
vytvorila takáto planéta.
Pretože práve teraz
Nie je to nejaký darček,
ideme ničivým smerom.
ktorý si môžete kúpiť
Ak sa jednoducho obrátime,
a niekomu ponúknuť.
potom to znovu bude
Nie je to hračka,
konštruktívny smer,
ktorú môžeme použiť
pozitívny smer.
a zajtra odložiť.
Je to veľmi jednoduché.
Nie je to vec, ktorú si
Ak nejdeme na sever, to
môžeme kúpiť, aj keby
znamená, že ideme sa na juh.
sme mali trilióny dolárov.
Otočíme sa
Nech máme akékoľvek
a pôjdeme na sever,
množstvo peňazí, nemôžeme
ak je to smer,
si kúpiť túto planétu.
ktorým chceme ísť.
Je taká prekrásna,
Je mi ľúto,
výnimočná, unikátna,
že na to nemám väčšie slová,
nádherná.
pôsobivejšie slová,
Nie každá planéta je taká
neuveriteľné vety,
nádherná ako naša planéta,
na záver nášho stretnutia,
aj keď existujú aj
alebo aby som mohla
ďalšie krásne planéty.
zapôsobiť na obyvateľov
Ale nie všetky z nich
planéty a presvedčiť ich
sú také krásne
nejakým spôsobom.
ako naša planéta.
Len dúfam, že pocítia,
Niektoré planéty
že to čo hovorím,
nie sú také krásne.
je pravdivé a úprimné
Nie všetky obývané planéty
a skutočne si želám, aby im
sú také krásne ako táto.
naďalej zostala táto planéta,
Želám si,
aby každý pochopil,
aby sme ju zachránili
o čom hovorím.
pre nasledujúce generácie.
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