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aby oslavovali, keď prišli do môjho domu. Majsterka, 
veľmi to uškodí tomu páru A raz si môj manžel  mám jednu otázku. 
a veľmi to uškodí pomyslel: Zaiste. 
budúcej matke „Chudáci ľudia, Týka sa to jedenia mäsa. 
a tiež novo narodenému stále jedia len Keď máme oslavu 
dieťaťu. vegetariánske jedlo. a máme hostí, 
Je lepšie byť stále Mali by zjesť mäso, ktorí požadujú mäso 
vegetariánom. inak zomrú.“ namiesto vegetariánskeho  
Neprivodí to zlú odplatu. Alebo niečo podobné. jedla, je v poriadku 
Ako môžete byť takí A kúpil ponúknuť im mäso? 
šťastní, mať šťastný deň, nejaké ryby a mäso, Môj syn 
svadobný deň no nikto to nechcel jesť, sa bude čoskoro ženiť 
je najradostnejší deň chceli vegetariánske jedlo, a švagrovci jedia mäso. 
vášho života chutilo im viac. Viem od  
a vy zabijete Hovorili, nastávajúcej nevesty, 
nejakú inú bytosť? že majú radi zmenu. že jej rodičia 
Mali by ste ju nechať žiť. Takže môžete  dávajú prednosť tomu, 
Aj ona chce byť šťastná. navrhnúť to isté. aby ich hosťom a príbuzným 
Mala by sa radovať Povedzte: „Fajn, jeme mäso bolo servírované mäso. 
z vašej svadby už každý deň. A mojim hosťom ponúknem 
a blahoželať vám Ponúknem vám niečo len vegetariánske jedlo. 
vo svojom srdci. vzrušujúcejšie, Ale nechcem ich uraziť. 
Prečo jej podrežete hrdlo nový spôsob života, Áno, samozrejme ponúknite 
a zjete ju? nové menu, vzrušujúce vegetariánske jedlo. A tí 
Je radosť byť ženatý, vydatá. a veľmi pestré, chutné ostatní, ak chcú mäso, 
Je to radostný deň. a všetci to naraz vyskúšate nech si sami ponúknu mäso. 
Každý by a mal tešiť a potom uvidíte, Ďakujem, Majsterka. 
a byť veselý. či vám to chutí alebo nie. Vy sa stráňte krvi. 
Nie je to logické A ak sa vám to nebude páčiť, Udržte svoje ruky 
niekoho zabiť, mäso na vás aj tak čaká bez krvi. 
spôsobovať utrpenie, v chladničke, Takže svojim hosťom 
keď máte najšťastnejší deň keď sa vrátite domov.“ dám vegetariánske jedlo? 
vo svojom živote. A ak to potom všetkom Ponúknite vegetariánske 
A predpokladajme, že budú aj tak nebudú chcieť, jedlo a ak niekto chce mäso, 
chcieť, môžu si priniesť môžu si priniesť povedzte, že si ho môžu 
svoje vlastné mäso. vlastné mäso. priniesť so sebou. 
Vaše ruky budú čisté, Dobre. Ďakujem, Majsterka. 
nebudú od krvi. Svadba je veľmi dôležitá. Vegetariánska strava 
Vy musíte ovplyvniť ľudí, Je raz za život človeka. je taká chutná. 
nedovoľte ľuďom, V budhistickej sútre, Existuje vegánska šunka,  
aby ovplyvnili vás. v sútre Bodhisattvy vegánske kurča, všetko. 
Od teraz chcem, pozemského bohatstva, Ľuďom to bude veľmi chutiť. 
aby ste vy všetci Bodhisattva pozemského Ani nebudú vedieť, 
boli oveľa silnejší bohatstva hovorí, že to je vegetariánske. 
vo vašom názore. že keď matka Spomínate si na príbeh 
Silnejší vo svojom postoji porodí deti, z doby, keď som bola 
k životu. keď ste manželia vydatá a mala domácnosť? 
Nerobte to, alebo niečo také, Vždy som ponúkala 
čo nie je dobré ak ľudia vždy susedom vegetariánske jedlo, 
a vy viete, zabíjajú zvieratá, každý víkend,  
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negatívna informácia Rada by som vedela, že zabíjanie nie je dobré. 
už zakorenila či sa tieto predpovede Zastavte to. 
do ich spôsobu života. skutočne splnia? Zastavte to tam, kde ste. 
Takže boli veľmi, Ak thajský ľud Zastavte to na svojom stole. 
veľmi zle vedení. bude robiť dobré skutky Zastavte to vo svojom dome. 
Preto ich teraz musíme a minimalizovať Neprepáčte už  
znovu informovať, efekt zabíjania, potom žiadne vraždenie. 
znovu im pripomenúť, sa tomu môžete vyhnúť. Neprepáčte už  
že to nie je spôsob, akým Ak nie, neviem. žiadnu krutosť. 
by sme mali žiť naše životy. Práve teraz sa po svete Nepodporujte už 
Spôsob, akým by sme deje veľa katastrof, viac utrpenie nikoho, 
mali žiť náš život, častejšie, než predtým či už priame alebo nepriame. 
je s láskou, súcitom a sú dokonca ničivejšie. Nech mier začína u nás. 
a mierom so všetkými  Je to preto, že sila Dobre? 
bytosťami, vrátane zvierat. negatívnej odplaty Áno. 
Takže musíme pokračovať z karmických dôsledkov Ďakujem, Majsterka. 
v našej práci zabíjania Už je dosť, 
informovať ľudí. je zrelšia než predtým. že nasledujeme všetky trendy 
Povedať im, aby boli Takže veľmi trpíme v spoločnosti, len aby 
vegetariánmi, aby  po celom svete. sme vyzerali spoločensky 
minimalizovali všetok tento  Ľudia veľa trpia, a aby sme vyzerali ako oni. 
zlý vplyv. Aj keď tu sedím nielen v Thajsku. Nie. Už viac nechceme 
a hovorím vám, Preto pracujem vyzerať ako oni. 
že uragán príde, veľmi tvrdo My chceme, aby oni  
alebo že nepríde, a prosím aj vás,  vyzerali ako my, pretože 
čo dobrého to prinesie? aby ste sa pripojili k úsiliu naša cesta je vznešenejšia. 
Ak ten uragán nepríde, informovať ľudí, Je to správne, 
príde iný uragán že príčinou je to súcitné, 
alebo nejaká iná katastrofa, všetkého nášho utrpenia je to milujúce 
ak nezmeníme spôsob, je zabíjanie, a zachraňuje to životy 
akým žijeme náš život, jedenie mäsa. a zachráni to planétu. 
ak sa nezmeníme a nebudeme Pretože Áno, Majsterka. 
žiť v súlade keď nebudeme jesť mäso, Urobte to. 
s harmonickým systémom nikto kvôli nám nezabije, Dobre. Ďakujem. 
vesmíru, aby nám ponúkol mäso. Ďakujem vám 
potom sme s ním v rozpore. Takže vegetariánska strava za všetky vaše otázky 
A keď sme mimo zminimalizuje všetky  a vašu podporu 
tohto ochranného katastrofy a všetko vyčistí. a za to, že kráčate 
harmonického cyklu vesmíru, Ak sa len ľudia cestou lásky. 
sme mimo ochrany. obrátia vo svojom srdci, Musíte byť teraz silní, 
A preto sa také veci dejú. budú súcitní, milujúci, pretože planéta 
Preto sa dejú zlé veci. ako skutočná ľudská bytosť, závisí na nás, 
Ak sme vo vnútri pretože ľudia sú  planéta závisí na vás. 
univerzálneho vesmírneho  vo svojej podstate Všetky životy na planéte 
kruhu, v prírodnom zákone, veľmi súcitní a milujúci. závisia na vás. Dobre? 
potom sme chránení Je to len tak, Dobre. 
na 100 %. že boli zle vedení. Počula som niekoho 
A nebojte sa. Po dlhý čas neboli predpovedať,  
Ak ste cnostní, ste chránení. informovaní že nastanú katastrofy 
Ja nemôžem chrániť každého, a zlý zvyk, v oblasti Thajska. 
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Je to rovnaké, ako so  aby mohli ísť hore pretože oni nerobia to, 
zákonom v našej krajine. do vyššej úrovne čo im hovorím, aby robili, 
Ak zabijete, budete  vedomia v Nebi. a čo by mali robiť. 
vo väzení alebo mŕtvy. Alebo prinajmenšom Ale vy robíte to, 
Zákon vesmíru je teda  sa narodia čo som vám poradila, 
podobný;  na lepšej planéte, čo je pre vás ochranou. 
zabíjanie bude plodiť  aby mohli pokračovať Vy potom budete v poriadku. 
zabíjanie a utrpenie. vo svojej duchovnej ceste Viete to už. 
Nedá sa tomu nijako ujsť. už z vyššej úrovne. Prežili ste mnohokrát. 
My sa pokúšame Takže teraz skoncujte Prežijete znovu. 
o tom ľudí informovať, s vaším pesimizmom. Už sme o tom predtým 
pripomenúť im  Čokoľvek robíte, diskutovali. 
zákon vesmíru. zachráni to životy. Nie je to len 
Pripomenúť im ich Možno nie život o záchrane planéty. 
skutočné, veľké, súcitné, na fyzickej úrovni, Je to o záchrane duší 
milujúce Ja. ale večný život, vašich bratov a sestier 
A potom je to už na ľuďoch. a to je veľmi vznešený účel. na Zemi. 
My v tom budeme  Nie je treba obávať sa, Ak títo ľudia  
pokračovať a čakať. či bude Zem porozumejú naliehavosti 
Len robte to, čo robíme zničená alebo nie. globálneho otepľovania 
a buďte trpezlivý. My žijeme večne a budú chcieť v srdci 
Dobre, zlatko? a ak môžeme zachrániť životy 
Želám si, aby som mala zachrániť akékoľvek duše, na tejto planéte, 
čarovný prútik, zamávala ním aby žili večne potom taký človek, 
a elá-hop, všetci by sa v šťastí a požehnaní, ktorý má také srdce, 
stali vegetariánmi, mali by sme to urobiť. bude zachránený, 
planéta by bola zachránená. Ďakujem, Majsterka. ich duše budú pozdvihnuté 
Ale tak to nie je. Nemáte vôbec za čo. do vyššej úrovne. 
Oni sa musia prebudiť sami. Buďte ale pozitívni, Pokúšajú sa o vegetariánstvo 
Musia praktikovať súcit. možno to môžeme zvládnuť. preto, že chcú zachrániť 
A potom súcit bude  Mal by existovať spôsob, životy na planéte, 
plodiť súcit, ako prebudiť celé ľudstvo. dúfajú, že zachránia životy 
láska bude plodiť lásku. Možno sú katastrofy na tejto planéte;  
Ak ich budem nútiť, len posolstvom, aspoň sa pripoja k úsiliu 
aby sa stali vegetariánmi, aby zatriasli stuhnutou o záchranu ostatných ľudí, 
nie je to to isté. mysľou a zvykmi ľudí záchranu zvierat, 
Chápete to? a aby sa svet zmenil? záchranu života na Zemi. 
Rozumiem, rozumiem. Už robíme, čo môžeme,  A čo viac, Zem samotná 
Áno, veľmi dobre. zlatko. je tiež bytosť. 
Viem, že rozumiete, Teraz je to na ľuďoch. Takže to nie je o záchrane 
no vysvetľujem to trochu viac Obzvlášť je to vás, vašich životov. 
pre prípad, že by niekto iný na vláde a médiách, Nie je to len o záchrane 
tomu nerozumel. aby pomohli životov, je to o záchrane 
Ide o to, že to musia zmierniť túto situáciu. duší ľudí, 
urobiť sami. Ak sa neobrátia pozdvihnutí ich vznešenosti, 
Takže potom ich súcit, k súcitnému spôsobu života, prebudení ich 
láska v ich srdci potom neviem, kto to urobí. vyššieho vedomia. 
budú plodiť súcit z Neba, Zákon príčiny a následku Takže len hovorím, že aj keď 
lásku z Neba, sa musí uskutočniť, či už nezachránime planétu, 
a takto to funguje. sa nám to páči alebo nie. zachránime mnoho duší, 
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Povedzme, 
že zachránim všetkých ľudí 
na planéte práve teraz, 
predpokladajme, že by som to 
dokázala, chceli by ste, 
aby som to urobila? (Áno.) 
Samozrejme, chceli by ste, 
dobre. Aj ja by som chcela. 
Ale ide o to, 
čo sa stane našej planéte? 
Premýšľajte o tom. 
Oni budú naďalej 
navzájom bojovať. 
Budú naďalej vo veľkom  
masakrovať zvieratá. 
Ani potom nebudú  
žiť vznešeným spôsobom. 
Čo je dobrého na tom, aby 
táto planéta existovala takto? 
Je to ako peklo! 
Pre masy zvierat 
a ľudí vo vojnovej zóne 
je to ako peklo. 
Takže je dôležitejšie, 
aby sa ľudia prebudili 
a  boli súcitní a vznešení 
a potom bude planéta 
zachránená sama. 
Viem, že si robíte starosti. 
Aj ja. 
Ale toto je jediný spôsob, 
toto je správny spôsob. 
Ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Pretože milujem ľudí 
ale milujem aj zvieratá. 
A páčilo by sa mi, keby ľudia 
boli viac pozdvihnutí. 
Teraz i v budúcnosti. 
Pretože ini si myslia: 
„Ach, nič sa nedeje. 
Aj keď ďalej žijeme 
škodlivým spôsobom, 
ďalej zabíjame a robíme 
čokoľvek, čo nie je dobré, 
a aj tak stále žijeme šťastne, 
tak prečo nie?“ 
Rozumiete mi, zlatko? 
A to pre nich nie je dobré. 
Pretože život pokračuje. 

Keď skončia svoj život tu, 
bude ich život pokračovať 
niekde inde. 
A ak ich zásluhy  
nie sú dobré, 
ak majú zlú karmu (odplatu), 
keď zomrú, dostanú ešte 
horšiu odplatu. 
Takže nechcem, 
aby sa im to stalo. 
Preto záchrana ich fyzického 
života nie je taká dôležitá 
ako záchrana ich duší. 
Ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Drahá Mistryně, jak se máte? 
Dobře. Jak se máte vy? 
Mám se dobře, děkuji Vám.  
Mám dvě otázky. 
První je, 
když získáváme  
k záchraně planety  
více a více času, 
a budeme dále dělat  
naši práci, znamená to, 
že se konečná katastrofa  
nestane? 
Pokud se závěrečné  
katastrofy stanou, 
bude tím rokem stále r. 2012? 
To záleží na chování lidí. 
Pokud většina populace  
nezmění způsob svého života 
a nezmění špatnou karmu 
(odplatu) planety, 
pak bude muset přijít odplata. 
Ale pokud se stanou  
vegetariány a přestanou  
spolu bojovat 
a budou soucitní a vlídní, 
pak samozřejmě, 
to zastavíme tam kde to je, 
a konečná  
katastrofa nenastane. 
A závěrečná katastrofa 
nebude roku 2012. 
Vůbec nebude! 
Ano, děkuji Vám. 


