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A kdyby to všichni zkusili, včetně vedoucích osobností Vlády mohou veřejnost 
jejich sousedé by to zkusili, a vládních činitelů, informovat o prospěchu, 
jejich přátelé by to zkusili, těch co jsou u moci. který můžeme získat 
pak bude přítomna  Oni všichni své děti milují. vegetariánskou stravou. 
podpůrná energie. Musí to tedy udělat teď. Musí to všude zveřejnit. 
A celý svět se změní. Není jiná volba. Musí dát lidem ke čtení 
Nemohu se dočkat dne,  Víte, musejí vydat  prospekty, 
kdy si všichni budeme  veřejné prohlášení. udělat z toho veřejnou věc. 
užívat lásky, spokojenosti A uvědomit všechny  A pak pořádat lekce 
a osvícení. o prospěchu vegetariánského vaření, 
A kdy budeme žít v míru. vegetariánské stravy. přístupné pro lidi zdarma 
Jak můžeme být dobrým Musí vytvořit  ve školách, večerních školách 
obyvatelem této planety, webové stránky a podobně. 
zatímco jsme tady? s vegetariánským menu, Já jsem vyučovala 
Děkuji Vám. vše zdarma, hodiny  vegetariánství na večerní  
Je to velice snadné. vegetariánského vaření, škole v Německu, zdarma. 
Buďte vegetariány, buďte  vegetariánský klub. Jsou lidi, kteří by tam 
ekologičtí, buďte dobří.  Zveřejnit to. rádi zdarma vyučovali. 
Stále se zlepšujte, Pak to všichni budou  Vlády to jen musí podpořit 
hledejte osvícení. následovat  a umožnit to, 
Zdravím, Mistryně. jako šťastný trend,  učinit z toho veřejně známou 
Zdravím. nějaká nová změna ve světě. záležitost pro všechny. 
Jsme velice vděčni, A oni musí lidem více Pak to všichni  
že Vás tady vidíme. vysvětlit vážnost změn, budou následovat. 
Je milé vás vidět. kterým právě teď čelí, Nakonec, jsou to  
Moje otázka zní: nebezpečí, kterému  tzv. vůdci, ne? 
Když propagujeme  jsou vystaveni a seznámit Jsou prezidenty. 
vegetariánství, je s nejhoršími následky, Jsou vůdčími osobnostmi  
lidé si myslí, pokud něco neuděláme, států. 
že vegetariánské jídlo nebudeme-li následovat  Povedou-li tedy,  
je zdravé a chutné, vegetariánskou stravu lidé budou následovat. 
ale někteří lidé si stále myslí, a nesnížíme-li emise. Proto je volili,  
že vegetariánské jídlo Mohou také na maso  aby je následovali. 
není zdravé  uvalit vysoké daně Jsem si tedy jistá, 
a že není dost výživné. nebo úplně zakázat že lidé budou následovat 
A v tomto bodě vláda zabíjení zvířat co vlády navrhnou, 
a média ještě neudělala moc, a zasvětit lidi zvláště, když vědí, 
aby tyto lidi vzdělala.  do zcela nového, vzrušujícího že je to pro ně dobré 
Podle vašeho názoru tedy, způsobu života. a dobré pro planetu, 
jak bychom měli  Řekněte jim, aby dělali dobré pro budoucnost  
tuto situaci zlepšit? jinou práci, jejich dětí. 
Dobrá,  dejte jim nějakou jinou práci Protože oni nechtějí 
nejste-li spokojeni  a vysvětlete jim prospěch  své děti zabít. 
se službou vlády nebo tisku, nového způsobu života, Kdyby byla planeta  
můžete jim napsat. který je pln zdraví, poškozená, zničená nebo  
Napište vládě, napište tisku. síly, míru, lásky a štěstí. špatná, neobyvatelná  
Řekněte jim, co si myslíte. Všichni by se na to měli těšit. z jakéhokoliv důvodu, 
Já jsem udělala, co jsem  Alespoň by to měli zkusit. zasáhlo by to jejich děti. 
mohla, stále to dělám, A když to zkusí, A já si myslím, že všichni 
vy tedy udělejte svoji část. budou vědět, že to funguje. milují své děti, 
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o svoj život či smrť, piť ten vegánsky šejk, Věc se má tak,   
neobávajú sa toľko ktorý odporúčal že tisk se o tom musí také 
života či smrti  a potom zomriete, nejdříve dozvědět, 
takým spôsobom ako my, odporučila by som vám, vláda ohledně toho musí  
pretože väčšina z nich aby ste ho pili. A jedli to. získat nějaké zkušenosti, 
je v spojení Zomriete čestne. Bez toho, než o tom řeknou lidem. 
s ich vnútorným Ja, aby ste niekoho zabili. Tak jako vy jste se stali 
s Božským Ja vo vnútri Zomriete pre dobrú vec. nejdříve vegetariány. 
a zomrieť je pre nich Áno, Majsterka. A praktikujete  
len zmena miestnosti. Rada by som vám morální životní styl 
Oni sa nám pokúšajú  veľmi pekne poďakovala a soucitnou duchovní praxi, 
povedať celé storočia, za vaše krásne knihy pak můžete jít ven a říci 
že by sme mali žiť vznešený o zvieracích priateľoch. lidem: „Podívej se sem, 
život, život podľa Čo sa týka já vím, že to funguje. 
Ježišovho učenia globálneho otepľovania, Vím,  
a Budhovej náuky, ale dokážem si predstaviť, že je vegetariánství zdravé. 
len veľmi málo ľudí počúva. že zvieratá môžu tiež cítiť Já stále žiji, cítím se dobře. 
Oni stále hovoria to isté, rýchle klimatické zmeny. Vím, že je pro vás duchovní  
hovoria rovnaké veci, Dokážem cítiť, praxe dobrá, věnuji se jí 
hovoria to, čo ja. že oni sa tiež obávajú a mám z toho prospěch.“ 
Buďte vegetariáni. tejto naliehavej situácie. Nejdříve to tedy  
Žite ekologicky. Len ma zaujíma, musíme vyzkoušet sami. 
Zachráňte svoje duše. či sa zvieratá tiež pokúšajú Ale můžete  
Ďakujem, Majsterka. dať nám nejaké posolstvo, napsat své vládě  
Dobrý deň, Majsterka. čo sa tohto týka. a vašemu tisku 
Dobrý deň! Ako sa máte? Oni nám ho posielajú a říci jim co si myslíte. 
Ľuďom sa zdá po všetky tieto storočia Možná svou politiku  
veľmi ťažké  ale nikto nepočúva. přehodnotí a pomohou  
spojiť si Nielen teraz. planetě. Dobrý nápad. 
jedenie mäsa Oni sa neobávajú Majsterka, John Robbins 
a globálne otepľovanie. klimatických zmien napísal knihu 
Zaujíma ma, ani nemajú strach „Diéta pre novú Ameriku“ 
prečo je to tak? o svoju vlastnú bezpečnosť v roku 1987. 
Prečo? či niečo také. Sú tie fakty 
Pretože nie sú  Viac sa obávajú o to, stále aktuálne? 
dobre informovaní. akým spôsobom ľudia Je to veľmi dobrá kniha 
Nie sú dobre informovaní. degradujú sami seba. a on napísal všetko o 
Preto hovorím, A odrazu toho do klimatickej vegetariánskej a vegánskej 
že keby vláda tragédie a poškodenia strave, nemalo by na tom 
a média spojili svoje sily životného prostredia byť nič nesprávne, 
a informovali ľudí a možno zničenia nič nesprávne, nikdy. 
deň za dňom, pretože celej planéty. Nikdy nebude nič nesprávne 
informácií je veľa Spolu s tým, na vegetariánskej 
a ľudským mozgom je to stav ľudí, alebo vegánskej strave, 
zaberie nejaký čas stav ich srdca. je to večné. 
stráviť to. Zvieratá a obávajú o to, Netreba sa na to pýtať. 
A teraz, keďže sme o degradáciu, Aj keby bola jeho kniha 
neboli informovaní o zničenie ľudskej zastaraná, 
po celý tento čas, vznešenej kvality. možno sa budete stravovať 
len veľmi málo kanálov Oni nemajú strach vegetariánsky, 
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nejmocnější věc v životě a vlády. to z času na čas robí, 
a nejmocnější   Dúfam, že to využijú noviny uverejnia nejaký  
v celém vesmíru. práve teraz pre najlepšiu článok sem tam, 
Ale většině lidí v dnešní době a vznešenú vec. nie je to dosť silné. 
chybí tato láska. Dúfam, že to využijú. Nie je to dosť informujúce, 
Lidstvo musí ukázat  Ďakujem, Majsterka. a nestačí to 
více lásky, než dříve. Dobrá otázka. pre pokračujúce úsilie, 
Musíme milovat dokonce Zdravím Mistryně. takže ľudia nie sú 
i naše nepřátele, Světová náboženství mají oboznámení  
naše sousedy, zvířata od pradávna  so všetkými týmito vecami. 
a životní prostředí  velký vliv  Nemôžete obviňovať ľudí. 
kolem nás, pak můžeme na celou společnost. Sú zaneprázdnení, 
překonat tuto krizi Co by měly teď dělat, chcú si užívať svoje životy. 
a žít mírumilovný život. aby přispěly  Takže ak vláda, 
Láska se musí projevit ke zlepšení podmínek ktorú si zvolili, 
navenek. globálního oteplování? ich neinformuje 
O lásce se nemůže  Děkuji Vám, Mistryně. a nenájde pre nich 
jen mluvit, ale musí se Samozřejmě, dobré riešenie, 
ukázat v činech. náboženští vůdci potom si myslia, 
To znamená jíst  musí jít svým  že nie je ich úlohou urobiť to. 
vegetariánsky, konat dobro  přívržencům příkladem. Spoliehajú sa na vládu, 
a chránit životní prostředí. Nejdříve, samozřejmě, že ich bude informovať 
Děkuji Vám, Mistryně. musí povzbudit o všetkom, čo je pre nich  
Rádo se stalo. své přívržence, dobré.  
Majsterka, aby jedli vegetariánsky, Spoliehajú sa na noviny, 
s cieľom, aby sa 80 % konali dobro že im dajú všetky správy, 
svetovej populácie a vyhnuli se zlu, ktoré sú nevyhnutné 
stalo vegetariánmi povzbudit je k ochraně a dôležité pre ich život. 
a inými cieľmi, ako je životního prostředí. Preto čítajú noviny, 
modlenie sa, ekologický  Budou-li náboženští  preto míňajú peniaze 
život, moderná technológia vůdci podporovat, na ich nákup alebo si platia 
pre záchranu sveta, aby jejich stoupenci televízne kanály. 
je to veľmi ťažké dělali tyto věci, Pre priemerného človeka, 
ak nie nemožné pak bude jistě Zemi ako môžu získať 
dosiahnuť to. zaručeno bezpečí všetky informácie, 
Prečo Boh a bude zachráněna, aby ich média 
neusporiada iné planéty, protože mír začíná urobili dostupnejšími 
aby na nich mohli ľudia žiť na našich talířích. alebo aby k nim vláda 
podľa ich Mír začíná na našich mala väčší prístup? 
duchovných úrovní, jídelních stolech. Nie je to úlohou ľudí, 
aby každá bytosť mala šancu Zdravím, Mistryně. informovať samých seba, 
rozvinúť sa duchovne, Zdravím Vás. len pár ľudí to robí. 
radšej než sa pokúšať Láska má velkou sílu Ale normálne 
zachrániť túto planétu? změnit lidi oni čítajú noviny 
Ďakujem, Majsterka. a pozvednout jejich životy. a veria tomu, 
Takže proste necháme Zem, Jakou roli bude hrát láska čo je tam napísané. 
aby bola zničená? při záchraně planety? Takže ak to tam nie je 
Netreba ju zachrániť? Láska, samozřejmě, napísané, nevedia o tom 
Samozrejme, je velice mocná. alebo tomu neveria. 
ako som už povedala, Láska je  To je moc médií 
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vo vesmíre 
je mnoho planét. 
Ľudia rôznych 
duchovných úrovní, 
keď opustia tento svet, 
pôjdu na iné planéty, 
podľa svojej 
duchovnej úrovne. 
Samozrejme je to tak. 
Nezachraňujeme Zem 
pre seba, 
ako som už povedala, 
ale aby tu bol dôvod 
pre ľudí 
na tejto Zemi 
duchovne sa transformovať, 
stať sa vznešenejšími, 
stať sa dobrými, 
to znamená, aby oni chceli 
zachrániť Zem, 
aby zachránili ľudstvo. 
Ten dôvod ich urobí 
vznešenými. 
Keď majú dôvod, 
to znamená keď budú chcieť 
zachrániť Zem, 
stať sa vegetariánmi 
a robiť dobro 
pre záchranu Zeme, 
potom je ich cieľ 
veľmi vznešený. 
Tento ich vznešený cieľ 
pozdvihne 
ich duchovnú úroveň 
z veľmi nízkych úrovní 
do veľmi vznešených úrovní, 
aby sa neskôr mohli  
vrátiť späť do Neba 
a pripojiť sa ku sféram 
svätcov. 
Nie je to tak, 
že sme pripútaní 
k tejto Zemi, 
či už má alebo nemá  
byť zachránená. 
Nie je to tak. 
Je to len dôvod pre ľudí, 
aby pozdvihli  
svoju úroveň vedomia. 
Ak bude tento svet zničený, 

sú iné svety. 
Neobávame sa. 
Duchovní praktikujúci, 
samozrejme, 
po opustení tohto sveta 
pôjdu do vysokých 
alebo nízkych Nebies, 
podľa ich úrovní. 
Nie 80 %, 
ako som povedala 
ale musí to byť 100 %. 
Ale naši ľudia, 
ktorí sú vegetariáni, 
pridávajú percentá na viac. 
60 a niečo % je skvelé. 
A vegetariáni, 
ktorí praktikujú 
Metódu Quan Yin, 
jeden z nás je ako 
1000 iných vegetariánov. 


