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Také, když stan složíte, len zmena miestnosti. Rada by som vám 
země nebude holá Oni sa nám pokúšajú  veľmi pekne poďakovala 
a dešťová voda  povedať celé storočia, za vaše krásne knihy 
nesteče všechna dolů že by sme mali žiť vznešený o zvieracích priateľoch. 
nebo nevymele tu půdu. život, život podľa Čo sa týka 
A za nějakou dobu Ježišovho učenia globálneho otepľovania, 
bychom již neměli pohoří. a Budhovej náuky, ale dokážem si predstaviť, 
Ponechte tedy listy, len veľmi málo ľudí počúva. že zvieratá môžu tiež cítiť 
jsou čisté.  Oni stále hovoria to isté, rýchle klimatické zmeny. 
Listy jsou velice  hovoria rovnaké veci, Dokážem cítiť, 
čisté a velmi měkké a krásné. hovoria to, čo ja. že oni sa tiež obávajú 
Pro vaše nohy jsou  Buďte vegetariáni. tejto naliehavej situácie. 
měkké jako koberec. Žite ekologicky. Len ma zaujíma, 
Viděla jsem mnoho míst, Zachráňte svoje duše. či sa zvieratá tiež pokúšajú 
kde kempujete, Když parkujete, dať nám nejaké posolstvo, 
odklízíte všechny listy, snažte se, nevrazit do stromu. čo sa tohto týka. 
to je velmi nemoudré. Nesrazte ho. Oni nám ho posielajú 
Měli bychom se snažit Stromy jsou tady  po všetky tieto storočia 
užívat si přírody a chránit na krásu a pro ochranu. ale nikto nepočúva. 
přírodní prostředí. Jsou dobré pro vaše auto, Nielen teraz. 
Jsou pro nás vždy dobré. když je v létě příliš horko. Oni sa neobávajú 
Proto nedovoluji nikdy  A když hodně sněží, klimatických zmien 
lidem kácet stromy, zadrží to nějaký ani nemajú strach 
kde to není nutné. sníh, ten se zachytí o svoju vlastnú bezpečnosť 
Počasí se na mnoha  a nepadá na vaše auto. či niečo také. 
místech drasticky  Jsou velice dobré. Viac sa obávajú o to, 
změnilo, protože  A vítr a to všechno. akým spôsobom ľudia 
lidé kácí příliš mnoho stromů Jsou dobré pro vaše auto degradujú sami seba. 
a nerostou dost rychle, a dobré pro vás. A odrazu toho do klimatickej 
aby je nahradily. A nesnažte se tragédie a poškodenia 
A podnebí se změnilo všechny je srazit. životného prostredia 
a déšť odteče, místo toho, My se je snažíme chránit a možno zničenia 
aby byl zachycen v půdě. a také je využíváme. celej planéty. 
Protože stromy přitahují vodu Proto si myslím,  Spolu s tým, 
a také vodu udržují. že toto parkoviště je nejlepší. je to stav ľudí, 
Ta stéká dolů pomalu A později, bude-li to nutné, stav ich srdca. 
a taky udržují pohoří, to můžeme posypat  Zvieratá a obávajú o to, 
potůčky  nějakým štěrkem. o degradáciu, 
a řeky a to všechno. Když je ale půda o zničenie ľudskej 
Vykácíme-li stromy, dost pevná, a nedělá to potíže vznešenej kvality. 
budeme mít nedostatek vody a můžeme to nechat tak. Oni nemajú strach 
a počasí se drasticky změní, A taky, když si  o svoj život či smrť, 
to bychom nevydrželi. stavíte svůj stan, prosím,  neobávajú sa toľko 
Proto je na mnoha místech, neuklízejte listy. života či smrti  
v mnoha zemích  Suché listy poslouží takým spôsobom ako my, 
nedostatek vody. vašemu stanu, pretože väčšina z nich 
Někdy proto, ochrání ho před vlhkou zemí. je v spojení 
že náhodně kácejí stromy, Je to měkké, ve vašem stanu s ich vnútorným ja, 
nepřemýšlejí, jaké  to bude měkké, jako na s Božským ja vo vnútri 
to bude v budoucnu. koberci, to je pro vás dobré. a zomrieť je pre nich 
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nechávám kácet. a vaše kůže je hladší Protože také naše děti  
Je náročné než vyroste strom,  a nálada se vám zlepší. musí žít, oni budou  
ale snadné ho pokácet. To vše díky přírodě, žít dál, až my zemřeme. 
Když to není nutné,  stromům a vzduchu, Až my zemřeme, 
tak proč? který vydechují, toto centrum tady ještě bude 
Nesnáším to, je to kruté, dávají nám kyslík. a vaše děti budou přijíždět. 
bezohledné. Proto je velice nutné Není to tak, že máte užívat  
Snažte se to pochopit, zachovávat přírodu  nějaké místo jeden nebo  
nejen tady, nedotčenou, jak je to možné.  dva dny. Musíte ho  
ale kamkoli jdete, Máme velký pozemek, zachovat pro budoucnost. 
snažte se chránit přírodu. můžeme si dovolit  To vše je jen pro vaše dobro. 
Je to plýtvání časem, plýtvání parkovat mezi stromy. My musíme ochraňovat  
přírodními krásami, Protože když parkujete  věci, kterých si užíváme. 
plýtvání silou a někdy mezi stromy, Musíme myslet  
plýtvání penězi. někdy se vám nechce  na budoucnost, 
Řežete strom hned odcházet, ne jenom, „Och, já to  
a někdy se vám pokazí pila. vidíte kamaráda, používám dnes.  
Já velmi chráním  můžete si stoupnout  O zítřek se nestarám.“ 
stromy, zvířata, trávu, vše, pod strom vedle  A všechno zničit. 
jsem velice ochraňující, svého auta  Takto lidé zničili  
protože cítím bolest, a prohodit spolu pár slov. mnoho krásných míst 
když jsou ničeni.  Je to lepší než stát a vykáceli mnoho stromů 
I když je to odůvodnitelné na rozpáleném betonu a zabili hodně zvířat. 
je to dost špatné. a povídat si Zvířata jsou zde  
Nemůžeme ale být a pak si také spálí hlavu, z nějakého důvodu.  
směšně striktní. jejich hlavy se spálí, Jsou to také obyvatelé 
Nemůžeme však jen je pro vás velice  Země. Nemáme žádné  
náhodně kácet stromy. nepříjemné stát na betonu. právo je zabíjet. 
To ukazuje Myslím si tedy, že je lepší   Někdy jsem slyšela, 
na naši chladnokrevnost, zachovat stromy, někteří lidé říkali, 
to není dobré. nejen kvůli mně, že jejich výzkum udává, 
Když jsem byla  ale kvůli všem,  že zvířata  
o něco mladší, kvůli Americe, kvůli světu. léčí někdy nemoci lidí, 
asi před 15 lety, Všude kam jdeme,   pravděpodobně  
sázela jsem hodně  měli bychom se snažit díky jejich lásce. 
pokojových rostlin, ochraňovat přírodu, Proto se mnoho lidí 
aby to vypadalo svěže a  zvláště teď, když jsme  rádo stará o psy, kočky,   
zeleně, protože ve městě tak zvanými meditujícími, protože jsou tak milující 
nemáte nic. jsme velice citliví a zřejmě je tak  
Snažte se to tedy zkrášlit, k životnímu prostředí nějak uklidňují, 
vy víte, jak miluji krásu a k potřebám ostatních lidí. proto se cítí dobře  
a snažte se  Trvá to možná 20 let a nechávají si je. 
věci naaranžovat  než vyroste takový strom. Stejné je to se stromy, 
podle situace, Velmi zřídka  vodou a lesy, také léčí. 
abyste vylepšili  dovolím vykácet velké  Necítíte se lépe,  
povahu toho místa. stromy, jen když jsou  když se chvilku projdete  
Nicméně bylo tady  úplně v cestě. po lese? Ano? 
hodně rostlin  I pak, jen,   Vašim očím se uleví, ne? 
a byly krásné, krásné, když je to naprosto nutné, Ano. 
vůbec žádný problém, jinak je nerada  Vaše plíce se cítí dobře 
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Děkuji Vám, Mistryně. jsou bezmocné, až ten hoch si vymyslel, 
Rádo se stalo. jen tam stojí že je lepší pro rostliny, 
Mistryně, a pomalu jsou takto páleny. když mají ultra fialové, 
ve zbývajícím čase, Ten pocit je hrozný, fialové světlo 
ve kterém radíte lidstvu, jako by to byli lidé, nebo něco takového. 
aby využilo příležitosti tak jsem to cítila. Koupil tedy tak velké, 
a změnilo Zemi, Jsem velice ochraňující. ohromné fialové lampy, 
budou se přírodní katastrofy To už jsem byla dvě nebo tři 
vyskytovat častěji  předtím, než jsem začala a strašidelně je instaloval 
nebo nebudou tak časté? Metodu Quan Yin. takto před rostliny. 
Prosím, vysvětlete nám to.  Tak můžete chápat to, že  Já jsem je varovala, 
Přejdou-li všichni na  teď musí být moje pocity  že jsou velice silné, 
vegetariánskou stravu ještě mnohem silnější, chcete-li je tam dát, dejte je   
a budou více ochraňovat mnohem citlivější. dále a jednu, 
životní prostředí, budou-li Doufám tedy, že rozumíte protože to stačí. 
všichni pokorní a ctnostní, tomu, když vám  Protože necháváme  
a budou se modlit k Nebi, nedovolím kácet stromy. i ve dne tyto neonové 
pak bude přírodních Zdravím, Mistryně. lampy svítit, 
katastrof méně. Probíhají ve vesmíru další   protože je to pro ně také 
Jak jich ubude, to záleží změny a transformace druh světla 
na karmě (odplatě) lidstva. nezávisle na  a dobře rostou, 
Budou-li jíst  lidské činnosti? neztěžují si, jsou zelené, 
více vegetariánsky a budou Například věci jako změna tak bujné a žádný problém, 
více ochraňovat životní  z věku Ryb  velmi zářivé. 
prostředí, pak samozřejmě, do věku Vodnáře. Někdy je otírám. 
přírodních katastrof ubude Má to také vliv na  Stříkám vodu. 
a snad, pokud budou jíst naše životní prostředí? Nedovolím si  
všichni vegetariánsky, Ne nemá. na ně nalít celý vodopád, 
nebudou  Nemá to vliv  ale jen je postřikuji, 
přírodní katastrofy vůbec. na naše životní prostředí. aby byly zamlžené 
Uznávaná Mistryně, Životní prostředí  a jim se to moc líbí. 
jakou roli hrají je ovlivňováno Dokud tam ten chlapec 
zasvěcení po celém světě naší činností,  nedal tu fialovou lampu. 
v probouzení  činností obyvatel, Říkala jsem mu,  
a přecházení lidstva  ať jsou to lidé nebo zvířata. aby to nedělal, 
na vegetariánství? Předpokládejme, že teď  oni ale neposlechli 
Děkuji Vám, Mistryně. lidé na této planetě nežijí a mnoho mých rostlin 
My musíme  a žijí zde teď jen zvířata, spálili tak, že odešly.  
oznamovat zprávy  a kdyby nebyli ohleduplní  Plakala jsem. Tak mě  
o globálním oteplování, k jejich životnímu prostředí to bolelo, když jsem  
aby o tom všichni věděli. a zabíjeli se navzájem, tak viděla ty rostliny, 
Čím více lidí o tom  pak by zlá karma (odplata) skoro jsem padla na kolena. 
bude vědět, tím lépe. narůstala Cítila jsem takovou bolest,  
Vysvětlete jim,  a planeta  protože rostliny byly  
jak zachránit  by byla také zničena. poškozené. Cítila jsem se, 
celou planetu, to je vše, Takže změny postavení nebo jak bych se cítila, 
ať jsou vegetariány, nálada planety  kdybych byla spálená sama? 
jsou dobří nemá nic společného   Rozumíte mi? 
a chrání životní prostředí, s kalamitou, A speciálně rostliny, 
ale musí se také modlit které čelíme. nemohou mluvit, 
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k Nebi o ochranu.  
Děkuji, Mistryně. 
Kdyby dnes byl naživu 
Alláh, Buddha a Ježíš, 
byli by zelení? 
Zelený je někdo, 
kdo se zajímá 
o životní prostředí. 
Rozumím. 
Je to nová strana 
která ochraňuje  
životní prostředí, ano? 
Částečně zřejmě ano. 
Měli bychom  
ochraňovat zeleň 
jak je to jen možné, 
pro svůj prospěch. 
Měli bychom ji ochraňovat, 
jak nám to  
prostor, čas a osídlení dovolí. 
V tomto případě, by tedy 
pravděpodobně Ježíš a Alláh, 
kdokoli, byli pro to. 
Já jsem také  
ochránkyně přírody, 
a naši praktikující 
nesmí, není-li to nutné 
kácet stromy. 


