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že by Bůh nechtěl, abyste si  za tryskáč, dvou sedadlový Kdybyste nechtěli 
toho všeho užívali. ztratíte 10 %. ztratit nic z blízkosti Boha, 
Je to jen proto, že většina A nevím, jestli  pak žijte na ovoci 
z nás, nemá dost síly, to chci říkat, a kokosových ořechách. 
abychom pili kávu je to ale o našich dětech. Například, na ovoci, 
a nevěnovali  I když máte jedno  které spadne na zem. 
pozornost  dítě, ztratíte 2 %. Pokud jíte jedno jídlo denně, 
chuti, Není to proto, různé věci, 
radosti  že by byl Bůh žárlivý. které jíte, 
z té kávy. Je to proto, že věnujeme veganské jídlo jednou denně, 
A pak ji chceme tomu dítěti pozornost pak ztratíte  
znovu a znovu. a zapomínáme  jen 1,5 až 2 %. 
Proto, kdykoli většinou na Boha, nebo  Já ale mluvím   
věnujeme něčemu v tomto často, proto. o meditujících Quan Yin, 
materiálním světě pozornost, Stejné je to se psy, ne o jiných lidech. 
zapomínáme v tom  kočkami i ptáky – Nemohu to říci všem, 
okamžiku na Boha, přestože nám žehnají, protože jsou jiní. 
proto se nějak  odvádí taky naši  Žijí jinak, 
od Boha oddělujeme. Ano? pozornost od Boha. jedí maso 
Záleží na tom,  Proto je tady něco jako, dá  a tím už ztrácí 
jak velké potěšení to je, a dostane, víte? hodně duchovních zásluh. 
jak velká posedlost. (Ano, Mistryně.) Tam to není potřeba počítat. 
Jinak je   Dají vám 8 %, ale  Bylo by toho moc. 
Bohu jedno vy ztratíte 1 %, například. Kdybyste měli auto, 
co vlastníme Stejně je to ale dobrý obchod. například, moje auto, 
nebo dokonce, co jíme Stejně je to dobrý obchod. Toyotu na hybridní pohon,  
nebo pijeme. A když máte dítě, ztratíte 1 % z blízkosti  
Proč, když  svaté dítě, nebeské dítě, k Bohu. 
jíme utržená jablka, pak vám dítě  U velkého Lexuse, ztratíte 
nejsme tak blízko Bohu? dává požehnání zpět.  1,5 % blízkosti k Bohu. 
Protože se musíme  Ztratíte 2 %, ale dítě  A u Mercedesu, 
podělit o naše zásluhy vám zase požehná, samozřejmě, 
s tou jabloní,  je-li to nebeské dítě. ztratíte 4 %. 
z které jsme je utrhli, A podívejte se, U auta na elektřinu 
protože ta jabloň pokud vlastníte člun, ztratíte jen 0,5, 
byla v té době nervózní. s motorem, u Rolls Royce 
Když spadnou na zem,  čtyřsedadlový, se čtyřmi sedadly, 
nikdo nic necítí. ztrácíte 6 %. ztratíte 6 %, 
Ano? I když vlastníte  u Bentley se čtyřmi sedadly,  
To jsou ale  ledničku, taky 6 %. 
velmi minimální ztráty rodinnou 1 %, Například, takto.  
duchovních zásluh střední velikosti 0,5 %, Za další auta, 
nebo blízkosti k Bohu. samozřejmě. Ferrari, například, 
Ale některé melouny, I když pijete Coca-Colu, normální Ferrari 
když ta rostliny ztratíte 0,03 %, nebo Lamborghini, 
melounu už zemřela dokonce čaj, ztratíme 0,01 %, ztratíte 7 nebo 8 % 
a meloun leží šálek kávy vám  blízkosti k Bohu. 
s uschlou rostlinou, odečte z blízkosti u McLaren ztratíte 5 %, 
pak je to taky v pořádku. k Bohu 0,001 %. u helikoptéry, pokud ji  
Pak neztratíte žádné  Není to proto,  vlastníte, ztratíte 9 %, 
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Nejšlechetnější, Mistryně. je podobné fyzickému  zásluhy ani další blízkost 
mnohokrát Vám děkujeme, nebo finančnímu vyjednávání k Bohu. 
že s námi oslavujete v tomto světě. Proto nám  
tento požehnaný Nový rok Vše, co v tomto  někteří mistři dávných  
(Děkuji vám.) světě chceme, dob radili, 
a že se s námi dělíte  musíme zaplatit. abychom ani neničili stromy 
o své vzácné vhledy, Ne bojem, dokonce ani netrhali  
abyste pomohla  ne modlitbami, ale našimi ovoce ze stromů. 
pozvednout vědomí lidstva. duchovními zásluhami. Když máme kukuřici, 
V tomto Novém roce Představte si, kdyby celý svět a ta rostlina je již suchá 
s veškerou moudrostí a  praktikoval meditaci a hnědá, 
láskou, kterou jste nám dnes a toužil po Bohu a vezmete si kukuřici, 
požehnala, upřímně  a vzdal by se násilí, je to v pořádku. Ano? 
jsme se rozhodli k první  vzdal by se obtěžování, Nula překážek. 
změně, zlepšit sebe zneužívání jiných bytostí, I když pijete pivo 
v práci na jakými jsou zvířata, (nealkoholické) 
zlepšení světa. pak bychom ho měli  nebo 7-Up nebo Sprite 
Modlíme se, abychom okamžitě. taky to něco stojí, 
byli dobrým nástrojem, Ale nevadí, 0,1, 0,2, 0,3,  
abychom opravdově Nebe poskytne například. Záleží na tom. 
vyjádřili naši hlubokou alternativu. Dobrá. To je vše. 
vděčnost a zasloužili Konec seznamu. 

Děkujeme mnohokrát, 
Mistryně. 

Ve skutečnosti 
si vaši speciální lásku. je již světový mír 
Děkuji vám,  částečně viditelný, že? 
děkuji, že jste mne pozvali.  Ano, Mistryně. Řekla byste nám, Mistryně, 
Děkuji, Potřebuje ale ještě kolik stojí 
že mi důvěřujete. hodně zillionů. mír ve světě? 
Děkuji, že jsem vám mohla  Já jen doufám, Mír ve světě, říkala jsem vám  
být přítelem že budu mít dostatek času. to, modlitbami   
a pomocníkem, Vyžaduje to nějaký čas. ho nezískáme. 
vaším asistentem, Vyžaduje to hodně času, Poskytnou nějakou 
všechny ty roky hodně úsilí, podpůrnou atmosféru, 
a budu jím dále. ale není to nemožné. ale všechny bytosti  
(Děkujeme Vám, Mistryně.) Dobrá,  na Zemi se stejně  
Děkuji vám, za vaši důvěru. nějaké další otázky, modlí za mír, 
Bůh vám všem žehnej. drahoušci? ale síla je  
A já děkuji vám Báječní lidé? velmi minimální. 
a moc vás miluji Mistryně, Proto Nebe řeklo, 
za vše co děláte, mnohokrát děkujeme,  že mír ve světě  
za vaši oddanost že jste se s námi podělila potřebuje vyjednávání, 
a vaši oběť. Děkujeme Vám o duchovní diář (Ano.) duchovní ztrátu, 
mnohokrát, Mistryně. a také Vám děkujeme,  nebo dar, jedného milionu 
Mistryně, že jste nám řekla  zillionu zillionů 
jen bych Vám chtěla  o plánu B, plánu C duchovních bodů. 
poděkovat za tak radostný a plánu D. Vy víte, že trvá  
začátek roku 2011. Skutečně nám to dává naději, dlouho, to vydělat. 
Když začínáme nový rok že může být planeta  Teď rozumíte? 
zahrnuti vaší láskou zachráněna. Děkujeme  (Ano, Mistryně.) 
a laskavostí,  mnohokrát, Mistryně. Vyjednávání. 
jsme tolik naplněni nadějí, Dobrá, taky v to doufám. Duchovní vyjednávání 
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za každý skutek, podle toho, Není to jejich chyba, jak jsem již říkala dříve, 
jak dobrý byl. že měli zavázané oči díky plánu B, plánu C  
Když budeš mít 100 bodů, a byli tak utlačovaní, a plánu D. 
dostaneš se dovnitř.“ že zapomněli, Děkujeme Vám mnohokrát! 
„Dobrá“, řekl muž. jak velcí jsou. Ano. 
„Chodil jsem každou  Není to jejich chyba. Všichni musíme mít naději,  
neděli do kostela,“ Jsem ochotna udělat cokoli, protože to je vše,  
„To je dobré“, ujít jakoukoli vzdálenost, co teď máme. 
říká Svatý Petr, abych pomohla těmto Mistryně,  
„za to jsou dva body“. nešťastným bytostem, ano? nechť je to rok, 
„Dva body?“, zvolal muž. Není na tom skutečně nic. kdy se lidi na celé planetě  
„Dával jsem 10 %  Nemám pocit, že jsem něco   stanou vegany.  
svého platu velkého nebo speciálního. Ano, pracuji na tom. 
na kostel“. Mám prostě pocit, že je  Děkujeme Vám, Mistryně. 
„Podíváme se“, normální to dělat. Och, ano. 
odvětil Petr. Jsem jen šťastná,  To je to, co mám na mysli 
„To je za  že to Nebe povolilo. Ano? a co zahrnuje plán C. 
další dva body. Ano, Mistryně. V plánu C. 
Udělal jsi ještě něco dalšího?“ A jsem velmi, velmi šťastná, Ano, aby se  
„Dva body! že mám vaši podporu svět stal veganským 
Pane bože! Co toto: a vaši lásku a vaši důvěru. a aby se zachránila planeta. 
Otevřel jsem ve městě Jsem velmi, velmi šťastná. Plán C. Dobrá? 
kuchyň na polévky Vaše důvěra mě  Pracuji na tom. 
a pracoval jsem v útulku velmi těší, ano? Modlete se za mne. 
pro veterány bez domova.“ A vaše láska mě  Budeme, Mistryně.  
„To je skvělé, to si jistě  taky velmi těší. Mistryně, naše víra  
zaslouží jeden bod“, Milujeme Vás, Mistryně.  se vždy obnoví, 
řekl Svatý Petr. Já vás taky miluji. když si vzpomeneme  
Muž řekl: Jestli mohu, na váš bezpodmínečný   
„Hmmm… byl jsem ženatý ještě bych rád řekl další soucit 
se stejnou ženou  novoroční vtip, a neúnavnou oddanost, 
50 let a nikdy ten taky dost souvisí abyste zajistila mírumilovný 
jsem jí nebyl nevěrný, s duchovními body, a milující svět 
ani v mém srdci.“  o kterých jste  pro všechny bytosti 
„To je skvělé!“ nám říkala  a budoucí generace. 
řekl Svatý Petr: při minulé konferenci,  Dobré přání, dobré přání. 
„To je za tři body!“  Mistryně. Není to ale nic, 
„TŘI BODY!!!“ Na Nový rok skutečně. 
zvolá rozzlobeně zemře muž Nemyslím si,  
muž: a jde do Nebe. že bych dělala něco velkého. 
„V takovém případě,  Svatý Petr se s ním setká  Prostě se cítím velmi šťastná, 
bych se mohl dostat do Nebe u Perlové brány. když to dělám. 
jen s milostí Boha!“ Svatý Petr říká: Říkala jsem Nebi, 
Nakonec Svatý Petr řekl: „Tady to funguje tak. že jsem šťastná a ochotná 
„To je pravda! Potřebuješ 100 bodů, dát cokoli mohu, 
Pojď dál!“ aby ses dostal do Nebe. abych pomohla lidem,  
Buďte požehnaní, buďte  Řekni mi všechny dobré pomohla taky zvířatům, 
milovaní, ušlechtilí,  věci, které jsi udělal protože nevědí, 
jako vždy. Zatím ahoj. a já ti dám protože nevědí,  
Ahoj, Mistryně. Šťastný  náležitý počet bodů co vím já. 
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veganský Nový rok! 
Šťastný veganský Nový rok! 


