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pak si vytváříme novou, už od dětství, Tak to je  
horší karmu (odplatu), a nezemřeli podle vesmírného zákona, 
horší činy, které zplodí  nebo neonemocněli podle mé skromné znalosti, 
špatnou odplatu. nebo nezemřeli brzy. že cokoli chceme, 
Proto jsme  Oni onemocněli. časem to získáme. 
napůl mrtví, napůl živí, Proto  Proto existuje rčení: 
dále žijeme stavíme tolik nemocnic. „Dávejte pozor, 
a bojujeme, dokud skutečně Většina lidí, kteří chodí  co si přejete.“ 
nevyčerpáme všechny  do nemocnic jedí maso,  Opatrně na svá přání. 
nashromážděné zásluhy. pijí alkohol, Protože, cokoli  
A špatná karma kouří cigarety si přejete, se nakonec  
(odplata), nebo užívají drogy. stane skutečností, dříve  
kterou jsme si vytvořili, Normální lidé,  nebo později. 
nás drtí. vegetariáni, I když si to nebudeme 
Pak jsme buď velmi, velmi tam často nechodí, přát vědomě ve své mysli, 
nemocní nebo zemřeme. nebo jen zřídka, nebo nikdy. ale naše související 
Pochopili jste mě? Ano. Tedy důvod, proč činy zajistí  
Pokud bychom neměli lidé, kteří dříve jedli určitý styl života 
nastřádané zásluhy, hodně masa hned nezemřeli, nebo jistou úroveň vědomí, 
nemohli bychom se  i když to může  pak náš život bude následně 
dokonce narodit jako lidé. zničit naše orgány, změněn nebo pozměněn, aby 
Člověk je velice  rychle přivodit potíže vyhovoval tomu druhu činu. 
komplexní fyzická struktura, se srdcem  Rozumíte mi? 
která v sobě skrývá nejen a plícemi a různé druhy  Je to přírodní zákon. 
fyzické, ale i nehmotné,  nemocí, což jak víte Pokud tedy naše činy 
emocionální, je vědecky dokázáno nesvědčí o důstojnosti 
duševní, a lékařsky také prokázáno, a postavení dětí Boha, 
duchovní těla důvod je ten,  pak mám obavu, 
a schopnosti atd., atd. a že jako lidé  že by Nebe jednalo 
nebeskou sílu k užitku. máme z minulého života podle našeho přání 
Ale vidíte, pokud  nashromážděno hodně a snažilo by se  
nenecháme zásluhy proudit, zásluh, abychom se  nám nějakým  
pak budeme zaraženi. mohli narodit jako lidé. způsobem vyhovět, 
Proto se mě někteří z vás  Proto musíme mít ještě  aby se naše přání splnilo. 
často ptají, nějaké zbylé zásluhy, Protože naše činy, 
proč někteří lidé umírají buď pro štěstí,  ať to byl záměr nebo ne, 
tak brzy, pro zdraví, pro bohatství vždy odrážejí 
někteří lidé umírají mladí. nebo cokoli jiného –  vnitřní vědomí, 
A zdá se, že ve svém  postavení ve společnosti, také podvědomí. 
životě neudělali  úspěch v nějakém směru. A podvědomí vždy vidí 
nic špatného. Musíme tedy dál žít, všechny bytosti  
Zřejmě je zabilo maso. přestože jíme jedy, a celý vesmír. 
Víte? abychom naplnili Pokud tedy děláme věci 
Nebo cigarety nebo drogy, náš záměr v životě,  pod naši úroveň, 
alkohol – „dávání a braní“. pak se nám změní život. 
to jsou věci,  Ale jelikož dále  Změní se situace, aby 
které pro nás nejsou dobré. nevytváříme  vyhovovala našim novým   
Pokud chceme žít,  další zásluhy a místo toho činům, nové volbě. 
nikdy bychom se neměli spotřebováváme Zřejmě se mě zeptáte, 
na takové věci ani podívat, všechny nashromážděné, proč lidé jedí maso,  
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Jen potřebujeme čas. a peníze jim vydrží déle. ani „podívat“. 
Potřebujeme čas na to, Nebo můžete investovat  Když pečujeme o své tělo 
než přijdou všechny tyto  v bance. a chceme být zdraví 
vynálezy, aby fungovaly  Tak si vyděláte nové zásluhy, až do dne, 
pro velký trh. místo, abyste vše utratili. kdy přijde náš čas a  
Víte, co myslím? Dobrá. Teď znáte všechny odejdeme, pak bychom nikdy 
Potřebujeme čas odpovědi, ano? neměli ani zmínit slovo 
a abychom měli čas, Dobrá. „alkohol“, „drogy“, 
musíme nejdřív Mistryně, v USA, „maso“, „cigarety“ – 
zachránit planetu. ve státě Oklahoma, tyto věci nás rychle zabíjejí. 
A abychom zachránili  vědci přišli na to Ale důvod, proč se mě  
planetu, musíme být vegany, a zmínili se o tom,  hodně lidí ptá: 
musíme být soucitní, že 20 % melounů „Proč někteří lidé  
milovat zvířata, zůstává po sklizni na polích. kouří, a žijí déle 
abychom nejedli maso. Ano. a někteří lidé 
Milovat lidi světa, Obsahují asi nikdy nekouřili, 
abychom chtěli sedm až deset procent a žijí kratší život?“ 
zachránit lidi světa. oligo-cukrů, které   Proto, že je zabijí 
I kdybychom se museli se mohou recyklovat ostatní faktory. 
obětovat, uděláme to. na bio palivo, (Ano.) Možná jedli příliš  
Ale vzdát se masa  které můžeme používat hodně masa 
to není oběť. v budoucnu pro vozidla.  nebo pili alkohol 
Je to věc,  Ano. nebo užívali drogy nebo jiné  
která prospěje i nám. Což je skvělá, věci nebo si libovali 
Nejdříve ze všeho, prospěje skutečně skvělá zpráva. ve špatném negativním  
nám to, když jsme vegany. To zjistili Američané. přesvědčení, myšlení nebo se 
Nevím, proč  Ano, jistě. jejich zásluhy pro lidský  
tak jednoduchá věc  Doufám,  život vyčerpaly 
trvá lidem tak dlouho, že celý svět začne využívat a nevydělali si další. 
než ji přijmou, těchto bio pohonných hmot… Proto. 
dokonce i lidem,  Sázením melounů.  Nebo je zničili… 
kteří už o prospěchu  Melounů je spousta. možná. 
vegetariánské stravy To jsou ty, které  Jako když máte 100 dolarů 
a o tom,  dokonce nevyužijí. a měly by vám  
že škodí jíst maso, vědí. Ty, které zůstávaly  vydržet na tři dny, 
Nevím proč venku na polích, ale když je všechny utratíte  
je tak obtížné vzdát se ty nevyužívali. za pět minut, 
toho kusu masa Nějak kazové. to je možné, 
a místo toho si dát kus tofu  Využívají šťávu  za minutu, to je také možné. 
nebo zeleninového proteinu, z toho melounu, Mistryně, Když jste ale spořivější 
místo masa. (Skvělé.) a víte, 
Je to skutečně jen otázka aby vyrobili bio palivo. jak žít hospodárně, 
zvyku. To je dobré! vydrží vám možná 
Pokud ho neuvidíte,  Dobrá zpráva. Dobrá zpráva. déle než tři dny. 
za několik týdnů  Nejen vodní melouny, Někteří lidé   
vám nebude vůbec chybět. je mnoho jiných  si kupují drahé věci 
Možná vám bude chybět  melounů nebo šťáv, které se nebo nevědí, 
jeden nebo dva týdny,  také mohou přeměnit. co by si ještě koupili,  
ale pak, už ho neuvidíte, Dokonce odpad, tráva,  a pak ty peníze promarní. 
nebudete chtít. opravdu cokoli. Někteří lidé to umí 
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Nebude vám chybět, 
ani ho nebudete chtít, 
pak to bude snadné. 
Hlavní bod je tedy, 
nekupovat maso. 
Pak už zemědělci  
nebudou produkovat maso. 
To je vše. 
A pak mohou být všichni  
šťastnými vegany. 
„Och, proč jsme to  
neudělali dřív? 
Cítíme se teď tak dobře!“ 
Ano, ano. Jste zdraví, máte  
víc energie, čistší mysl 
a cítíte ve svém srdci  
více lásky. 
Když uvidíme zvířata, 
budeme cítit tolik lásky, 
že nás ani nenapadne  
jim ubližovat, 
natož jim  
skutečně ublížit. 
Budete je velice milovat. 
Skutečně je to tak. 
Když mluvíme o zvířatech, 
stále častěji  
se všude setkáváme  
se zvířecími komunikátory.  
(Ano.) 
Také jsme některé během 
posledních 2 týdnů natáčeli. 
Jeli jsme do Salzburgu, 
abychom natočili 
zvířecí komunikátorku. 
Chtěla jsem se podělit o to,  
že jeden z jejich psů nám  
předal vzkaz 
a řekl, že ví o potížích,  
která má planeta. 
Samozřejmě, že ví. Ano. 
Řekl ale, nedávno  
došlo k nějakým změnám  
a že si teď myslí, 
že to dobře dopadne. 
Ano. Já mám stále   
tuto trochu naděje –  
malou trochu naděje, 
že se všichni stanou  
vegany, alespoň vegetariány. 

Mám ji stále. 
Ti psi… on tedy řekl, 
že to bude v pořádku? 
Máme naději? 
On vidí budoucnost? 
Ano. Nedávno došlo 
ke změně a on si myslí, 
že to zvládneme. 
Zvládneme to? 
Každý to zvládne? 
Ano. 
Dobrá. Dobrá. 
Mám tiež jednu otázku. 
Rada by som sa spýtala, 
či je v poriadku nechať  
sa zaočkovať proti prasacej 
chrípke. Počula som, 
že pôvodná vakcína 
nie je vegánska. 
Nie som si istá, 
aký spoľahlivý je tento zdroj, 
ale môžem potvrdiť, 
že testovanie na zvieratách 
je veľmi používané 
pri vývoji a výrobe vakcín. 
A tiež som počula, 
že niektorí lekári hovoria, 
že vakcína proti prasacej  
chrípke by mohla byť 
škodlivá pre naše zdravie 
a že nebola  
náležite testovaná. 
Áno! 
To sa práve teraz povráva. 
Áno. 
Preto polovica rodičov 
v rôznych krajinách 
nechce riskovať 
a dávať deti zaočkovať 
touto vakcínou, pretože 
nie je otestovaná 
a podľa toho, čo testovali, 
hovoria, že vakcína 
má veľmi zlé následky, 
dokonca ochrnutie,  
poškodený nervový systém... 
To nie je dobré, že? Vravela 
som vám. Za prvé, nie, 
nemyslím si, že ako duchovní 
praktikujúci by sme si to mali 

dať. Ale samozrejme, je to  
váš život a život vašej rodiny, 
urobte to, čo chcete vy. 
Nezasahujem do toho  
a nehovorím áno ani nie. 
Urobte to, čo chcete vy, ja 
si myslím, že by sme nemali. 
Aj ja som tomu vystavená, 
ale nedám sa zaočkovať. 
V prvom rade tomu neverím. 
Za druhé, kvôli tomu, že je to 
testované na zvieratách, 
nemám to srdce, 
aby som to urobila. 
Nemôžem podporovať 
takéto zaobchádzanie. 
A za tretie, ak je pravda, 
že vedľajší efekt 
je taký traumatický, 
potom kto by to chcel? 
Okrem toho, 
aj tak nemajú dosť vakcín, 
chápete? 
V každom prípade. 
Vidíte, najskôr  
konzumujeme zvieratá 
a spôsobujeme, že trpia  
a splodíme takýto vírus. 
A teraz spôsobujeme, 
že trpia ďalšie druhy zvierat, 
ako testovacie subjekty, 
opäť trpia kvôli tomu, 
aby sme vyrobili 
a otestovali liek. 


