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Říkala jsem vám, že jsou   

všichni lidé nevinní a dobří. 

Jen astrální bytosti  

přicházejí 

a dělají potíže. 

Proto se snažím 

lidem pomoci, 

protože vím,  

že jsou k politování. 

Jsou oběťmi 

tohoto hrozného světa. 

Tento svět je již 

velmi špatný a pak přijdou  

astrální bytosti 

a ještě dělají potíže. 

To je víc problémů, 

vidíte? 

Proto my lidé, pokud  

duchovně nepraktikujeme, 

jsme beznadějní, 

opravdu beznadějní. 

Maximálně můžete jít  

do astrální úrovně, 

když zemřete, to je vše. 

Není pro nás budoucnost. 

Ale celkově se to Mistryně 

zlepšuje 

a slýcháme teď dobré zprávy 

(Ano, ano.) 

a jsou tak povzbudivé. (Ano.) 

Zvolili jsme  

nového prezidenta… 

Drželi jsme palce. 

Tolik jsme se modlili 

a… 

Aby byl zvolen? 

Ano, aby byl zvolen. 

Proč? 

Tolik se vám líbí? 

Ano. Chce udělat   

pro zemi  

tolik dobrých věcí. 

Musel být ticho 

ohledně některých věcí, 

které hodlá udělat, 

před zvolením.  

Rozumím, rozumím. 

Nevystupoval  

a nemluvil veřejně. 

Když byl ale zvolen, 

už jsme ho viděli 

mluvit. (Ano, ano.) 

o životním prostředí 

a dokonce o tom, jak lidé  

musí jíst méně masa. 

Bravo! 

Říkal, že se dozvěděl, 

že je to dobré  

pro životní prostředí 

a že budeme muset 

učinit nějaké změny. 

Vzdát se ho, ano, to musíme. 

A říkal,  

že pro lidi vytvoří  

pracovní příležitosti, na  

podporu životního prostředí. 

A tolik dobrých věcí. 

Dobře, dobře. 

Jsem ráda. 

(Jsme tak vděční.) 

Jsem taky ráda. 

Děkujeme ví,! 

Myslím si, že kdo tak  

dovede vyhrát, musí být 

skutečně dobrý. Ano. 

Je to tak těžké. 

Musí být dobrý  

ve svém srdci, (Ano. 

Je to dobrý muž.) 

proto mu Nebe pomohlo. 

Jinak by to nebylo možné. 

Proto se modlíme  

za jeho ochranu,  

a aby mohl žít dlouho 

a udělat všechny ty 

dobré věci, co zamýšlí. 

Dobrá, pokud je tak dobrý, 

bude v pořádku. 

Pokud je tak dobrý, 

bude v pořádku. 
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Má tolik  

dobrých nápadů 

a rozumí logice  

tohoto světa. 

Když jsou ty věci pro  

životní prostředí špatné, 

musíme s nimi přestat. 

Ano, tak to je. 

Zatímco ostatní 

to jenom ignorovali 

a snažili se to umlčet. 

Ano, nevím,   

jak to mohou přehlížet. 

Nevím, jak mohou lidé  

přehlížet takové věci. 

Už je to skutečně zřejmé, 

že to jde se světem skopce 

a nevím, proč  

to ignorují. 

Každý den  

se dívám na nějakého  

důležitého, jak mluví o  

nové energii, 

výměně žárovek, 

snížení spotřeby nafty, 

používání udržitelných aut 

nebo elektrických aut… 

ale neslyším často  

o vegetariánství. 

Nerozumím. Proč? 

Nevadí. 

Měli bychom být trpěliví. 

Víte, Mistryně, 

stále slyšíme dobré zprávy 

o vegetariánství. 

Ano, ano. Teď. 

Můj manžel učí 

v armádním systému 

děti, jejichž rodiče 

jsou v armádě. 

Je obtížné  

v naší komunitě 

veřejně šířit letáky 

a podobné věci, 

ale jemu se povedlo 

najít zadní vrátka. 

Má klub,  

který je spojen  

s nadací Jane Goodall 

a oni mají projekt,  

který pomáhá zvířatům, 

životnímu prostředí 

a lidem. 

Proto ukázal jeho dětem 

jedno z oznámení  

Supreme Master TV 

o globálním oteplování 

a jednu novou ukázku 

„11. hodina“  

a jeho dětí  

se to dotklo 

a říkaly: „Můžeme s tím  

něco dělat?. 

Musíme být vegetariány. 

Musíme mít  

ve školní jídelně  

vegetariánské jídlo.“ 

Nevěděly to, 

jinak by to udělaly. 

Všechny děti jsou  

velice, velice čisté 

a jsou velice chytré. 

A proto ty děti chtěly 

dostávat ve školní jídelně 

vegetariánská jídla. 

Můj manžel je  

povzbuzuje. 

Proto napsaly dopis 

lidem, kteří mají   

na starosti systémově toto 

a ukázalo se, 

že dáma, která má 

na starosti všechny školy, 

americké školy, 

vojenské školy  

po světě, 

že zrovna den předtím 

byla na nějaké šou  

nebo konferenci nebo něčem, 

kde měla příležitost  
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ochutnat  

vegetariánské jídlo. 

Chutnalo jí! 

A řekla,  

že byla tak ohromená… 

a chutnalo jí. 

A říkala, že přemýšleli  

o tom, že to udělají, 

že nabídku zavedou  

do škol po celém světě. 

Můj manžel byl tak šťastný. 

Byli jsme tak šťastni, 

protože měl dlouho pocit, 

že tluče hlavou o zeď 

a nic se neděje 

a pak nejednou se to otevře. 

(Jen tak se to stane.) 

Je to povzbudivé. 

Ano, já vím, 

jen je to příliš pomalé. 

Dobré je, že se to děje. 

Ano, děje se to. 

V Americe teď jedí  

méně masa. Říkají, 

že teď velmi, velmi málo, 

že je menší produkce masa 

a méně jedlíků masa. 

Samozřejmě, já mám ale  

stále pocit, že to nestačí. 

Rychle, můj Bože! 

Dva tisíce ostrovů  

se potápí, 14 se jich už  

potopilo, dalších 40  

je už napůl potopených, 

dalších 2 000 se potápí. 

To je teď,  

možná jich bude víc, 

to ještě nevíme. 

Některé ostrovy  

jsou neobydlené 

a nikdo to ani neoznámí 

nebo je jim to možná jedno 

nebo to někteří lidé   

neoznámí. Například,  

kdybychom neměli Supreme 

Master Television, 

nikdy bychom nevěděli, 

kolik lidí se muselo  

z různých zemí odstěhovat 

na jiný ostrov, 

a pak se ty ostrovy také  

potopily, 

a teď se musí přestěhovat 

na jiný ostrov. 

To bychom nikdy nevěděli, 

vidíte? 

Možná by to věděl jeden 

nebo dva lidé, ale  

jen někdo tu a tam, 

nikdo by nesesbíral 

všechny informace  

do jednoho zdroje, aby  

se na ně mohli všichni,  

každý den podívat. 

Už jsem říkala, 

že to prozkoumáme 

a dáme to na  

Supreme Master  

Television, aby se 

na to mohl každý podívat. 

Jen proto,  

že to nepostihlo je, 

neznamená to,  

že to ještě nepůsobí. 

A taky dokonce 

pobřeží Anglie 

a přímořské oblasti Aljašky 

erodují, nejen  

nějaký ostrov někde, 

ale protože je jich hodně 

na různých místech, 

lidé si toho ani nevšímají. 

Víte, co myslím? 

Všichni nežijí 

v pobřežních oblastech 

a všichni nežijí 

na ostrovech, tak si myslí, 

že jsou v bezpečí.  

Moc o tom nevědí. 

Ale jak jsou v bezpečí? 
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Není to jen  

o klimatické změně, 

ale o jejím vlivu 

a následcích,  

jestli nic neuděláme. 

Nejen ty ostrovy. 

Dobrá, dobrá. 

Zatím,  

pokud máte zahradu, 

vysazujte zeleninu. 

Ano, Mistryně. 

Vysazujte co je jednoduché, 

snadné, ale výživné, 

jako fazole a takové věci 

nebo ovocné stromy. 

Cokoli, co je snadné 

a rychlé,  

abyste si zvykli to dělat 

a pak budete mít  

svoji potravu. 

Nečekejte, 

až bude nedostatek jídla 

nebo nečekejte, 

až se něco stane. 

Buďte připraveni. 

Ano? Dobrá? 

Buďte připraveni. 

Nezacházejte moc daleko, 

jen tak jak můžete. 

Jen si na to trochu zvykněte. 

Řekněte si, že můžete  

fungovat i bez jídla, 

kdybyste museli, ale 

vysazujte si potraviny, ano? 

A jen si zvykněte  

na jakoukoli situaci. 

Obeznamte se s tím. 

Nečekejte, ano?  

Mistryně, mohu říct  

ještě jednu věc? 

Jen bych chtěla říct,  

že víme, že všechny dobré  

změny se dějí  

jen díky  

vašemu požehnání. 

A jsme tak vděční  

za každou dobrou věc, 

která se nám v tomto světě 

přihodí 

nebo za dobré změny, 

které se dějí v tomto světě. 

Víme, a není pochyb 

v našich srdcích, 

proč se přihodily 

a jsme Vám prostě  

tak vděčni za vše, 

že jste přišla do tohoto světa 

a že nám teď pomáháte. 

Mnohokrát Vám děkujeme! 

To je v pořádku. 

Všichni děláme, co můžeme, ne? 

Je to také díky vaší pomoci. 

Vy chodíte ven, 

rozdáváte letáky 

a překládáte pro  

Supreme Master Television, 

schraňujete informace pro 

Supreme Master Television, 

všichni pomáhají. 

Ano, 

ale děláme to díky Vám. 

Já vím. Někdo  

musí být tou hlavou. 

Jsem tady jen … 

myslím, jako vedení 

a pak všichni pomáhají. 

Ukázala jste nám, co dělat. 

Protože  

ve svém srdci miluji lidi. 

Chci, aby byli pozvednuti, 

ne jen zachránit jejich životy, 

ale zachránit jejich duše. 

Pokud se skutečně vzdají 

toho kusu masa, aby 

zachránili planetu, pak budou 

jejich zásluhy nesmírné. 

Nemusejí se mnou  

praktikovat, nic. 

Jen nechat maso být, 

to je vše. 
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To je jediné, co máme dělat. 

Pak jim budu moct pomoci 

ještě víc. 

Vy jste ale tady, vidíte? 

Pomáháte mi 

šířit tyto informace. 

To pomáhá. Všichni  

pomáhají. Vidíte? 

Pomůžete jedné osobě 

a ta osoba pomůže  

další osobě 

a ta osoba… 

je to dobré. Jsem tak šťastná. 

Je to ale příliš pomalé, 

aby se mi to líbilo.  

Zatím mnoho lidí trpí. 

Víte co myslím? 

Hodně lidí trpí. 

Právě teď máme  

vystěhovaných 25 milionů  

lidí kvůli klimatické změně. 

Jsou to uprchlíci, 

ale nikdo je za uprchlíky 

nepovažuje, 

to je ten problém. 

Mají problém, 

nikdo jim nepomáhá. 

Víte, co myslím? 

Jsou jako lidé  

bez své země. 

Všem se to snadno říká: 

„Dobrá, jsou to uprchlíci.“ 

Ale pro ně je to peklo. 

Žijí každý den  

bez domova, 

bez země, 

bez jisté budoucnosti. 

Nejen pro ně, 

ale pro jejich děti. 

Mají děti a vnoučata 

a to všechno. 

Je to hrozné  

pro všechny, 

muset to vydržet. 

A nemuseli by to snášet! 

Mohli jsme to změnit. 

Proto čím dříve to změníme, 

tím lépe pro všechny. 

Proto někdo z nás  

musí něco dělat. 

Nemůžeme čekat na lidi, 

kteří mají moc to změnit, 

musíme něco dělat. 

Musíme dělat, co můžeme.  

Vzpomeňte si na malého  

ptáčka, který plival vodu, 

aby uhasil oheň v lese? 

Děláme, co můžeme, 

protože není jiná  

volba, že? 

Nemůžeme jen zavřít oči 

a nechat lidi umírat 

a takto trpět. 

Musíme se prostě pokusit 

přesvědčit, koho můžeme. 

O jednu trpící rodinu méně, 

to znamená jednu šťastnou  

rodinu. Víte, co myslím? 

O jednoho trpícího člověka  

méně, to už je  

jeden šťastný člověk. 

Jen to musíme dělat, ano?  

Dobrá. 

Děkuji mimochodem  

vám všem. 

Děkuji vám všem za to, 

že pracujete tak usilovně 

a pracujete se mnou, 

protože jeden člověk  

neudělá nic. 

Myslím tím, že fyzický svět  

je jiný, víte, 

jiný systém. 

Musíme pracovat fyzicky. 

Proto vám děkuji, 

že chodíte ven, 

rozdáváte letáky 

tomu člověku  

tam tomu člověku 

a děkuji,  
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že překládáte to a tamto 

do vašeho jazyka 

a poskytujete to  

vašim lidem 

a děláte, co můžete. 

Než jdu sama ven, 

také mívám hodně věcí, 

SOS, alternativní život, 

jak ubližuje alkohol, 

prospěch vegetariánské  

stravy atd., 

a kolik lidí  

se stravuje vegetariánsky, 

které VIP osoby jsou 

vegetariány atd. 

Dávám to, komu můžu. 

Ne tolik, kolik bych ráda, 

ale také to dělám. 

Vy to děláte lépe, 

protože jste volnější než já. 

Můžete jít volněji ven,  

volněji můžete jednat 

a jste volnější  

v kontaktování lidí. 

Mistryně, prosím, 

ráda bych položila  

několik rychlých otázek. 

Možná tyto otázky 

zlepší moje praktikování. 

Zaprvé, jak ovládat 

svoji těkavou mysl. 

Myslím, že vám to mohou 

říct vaši sousedi, 

oni mají stejný problém. 

Mají víc zkušeností než já. 

Řekněte jí to. 

Prostě, kdykoli (mysl)  

odejde, vraťte ji zpět. 

To je vše. 

To je jediný způsob. 

Kdykoli zjistíte,  

„Och, kde jsi? 

Vrať se sem zpátky!“ 

Dobrá? Pokaždé, 

„Vrať se sem.“  

Pokaždé. 

Někdy jen pokroutím 

hlavou: stop! 

Ano, to je ono! Ano, ano. 

„Hej, vrať se.“ 

Ano. A zase se vrátí. 

Ano, to je ono. 

To je vše co dělají celý den. 

Nevidíte, že se jim hlavy 

zvětšují, protože s nimi  

třesou celý den. 

Vždy, když meditují, 

třesou s ní tak jako vy, 

„Vrať se! Přestaň s tím! 

Pusťte si v pozadí 

video Mistryně, 

tiše 

a snažte se poslouchat 

a pak zklidníte svoji mysl. 

Dokonce hudbu Mistryně, 

přednes poezie, 

dokonce i smutné poezie, 

je to jedno, pokud  

je to můj hlas, 

budete poslouchat 

a vaše mysl se zklidní. 

A i kdybyste  

nerozuměli poezii, 

je to dokonce lepší. 

Nebudete tam sedět 

a říkat: „Och, můj Bože, 

to je opravdu krásné!“  

Když tomu ale nerozumíte,  

je to dokonce lepší. 

Jen poslouchejte, cokoli. 

Nebo kazety, mluvení, 

přednášky, poezii, 

hudbu, jen poslouchejte. 

Zkoušela jsem to, 

ale někdy  

ty opice stále skáčou 

do Hollywoodu, 

do Bollywoodu. 

Samozřejmě, samozřejmě! 

Z jižního pólu 
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na severní pól. 

Jistě, jinak  

už byste 

sem nemusela jezdit. 

Mockrát Vám děkuji. 

Vrátím se později, ano? 

Prostě  

to musíme vydržet, dítě.  

Kdybyste neměla  

tento problém,  

měla byste jiný. 

Někteří lidé mají 

problém s přítelem, 

někteří lidé mají  

problém s domem, 

někteří mají  

problém s matkou. 

Uvidíme se znovu,  

nebojte. 

Dobrá, Mistryně. 

Miluji Vás, Mistryně.  

Miluji Vás. 

Sbohem, Mistryně. 

Uvidíme se brzy! 

Děkujeme Vám, za vaši  

lásku, Mistryně. 

Není zač. 
 


