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Knih o míru možná 100, ty knihy, Pokaždé, když řeknete něco 
ale jeden set těch čtyř. chceme po nich jako „vepřové“, „hovězí“, 
Jeden nebo dva, aby  myšlenku nebo básničku musíte říct „veganské  
ho mohli dát do knihovny nebo poezii, něco  hovězí“, „veganské vepřové,“  
a společně je číst,  o změně klimatu „veganské kuře“. Ano? 
záleží na tom,  nebo veganství, takže jsme  Ano, Mistryně. 
kolik jich máme, ano. skutečně získali krásné věci. Ale protože my víme,  
Dobrá, dobře. A můžeme odměnit  že jsou všechny veganské, 
Děkuji Vám. těchto 15 lidí všichni vždy říkáme: 
Kniha o míru  nebo možná 20 lidí, kteří   „Vezmi si nějaký hamburger, 
je důležitá. měli nejhezčí úvahy. vezmi si nějaké kuře, 
Každý by měl mít jednu. To je dobré. To je dobré. vezmi si nějakou rybu“, víte? 
Dnes nás navštívila Dobrá. To je moc dobré. Ale lidi venku 
velmi nadšená mladá žena, Děkuji Vám. to nevědí 
protože od konání akce v Není zač. a když někdo uslyší  
(informační) vesničce, Je pozdě, jste lidi unavení jen tyto věty, 
stala se vegankou nebo ne? Jste v pořádku? budou si myslet, že jíme  
a říká, že se cítí Celý den pracujete zvířata. Ano, ano. 
velmi, velmi šťastná, a teď tady sedíte? Snažte si vzpomenout, 
velmi zdravá a velmi ráda Dobrá, dobrá. Velmi dobře. jak to jen půjde. 
by se dozvěděla něco  Když jsem dnes  Na tom místě teď 
o nás a o Vás. volala, abych se spojila  dáváme knihy, 
Dnes nás taky  s jednou novinářkou, „Psi v mém životě“, 
navštívila  která pracuje  „Ptáci v mém životě“ 
mladá žena,  v informační agentuře, a „Vznešená divoká zvířata“, 
která se stala vegankou, když jsem se jí zeptala, a řekli jsme lidem,  
od té doby, co nás potkala kolik lidí tam pracuje, že je dostanou, 
ve vesničce změny klimatu. řekla mi, že jen dva, když složí  
Říkala, že se cítí velmi ale že učí  básničku nebo citát 
šťastná, velmi dobře. na univerzitě, kde se  o globálním oteplování 
Ano.  pořádají veganské kursy. nebo o výhodách  
Tak se o Vás chce  Dnes jsme  veganství 
dozvědět víc a  kontaktovali novinářku a získali jsme krásné 
víc se od Vás naučit. a když jsem se jí zeptala básně a citáty – 
Naučit se víc o veganství kolik lidí je v její  mám je sebou – 
a míru. To je dobře. kanceláři, odpověděla: a slíbili jsme,  
To je dobře, „Jen dva, že rozdáme knihy 
že jste přesvědčili  ale pracuji na univerzitě, 15, 20, 25 lidem – 
alespoň jednoho člověka,  Technologické univerzitě“ – myslím, kolika budeme moci 
o kterém víme. kde jsme pořádali – zítra ráno. 
Jsem si jistá, že víc. Jsem si  veganské kursy vaření – Tímto způsobem je  
jistá, že jich bylo víc a požádala mě, jestli  odměníme a získali jsme 
přesvědčeno, že? jí můžeme dát knihy velmi krásné materiály.  
Ve vesničce. i pro ně, Na stánku taky  
Do teď, kohokoli  že tam bylo 100 lidí. rozdáváme knihy 
jsem potkala a mluvila s ním,  Je tam 100 učitelů. „Ptáci v mém životě“, 
slíbil, že bude veganem. Učitelům můžeme taky dát, „Psi v mém životě“, 
Lidé jsou tady velmi  ano, alespoň knihu o míru. a „Vznešená divoká  
otevření. Stejně, dobrá práce. Ano, ano. zvířata“. 
Dobrá práce. A jeden set, ano? Aby získali  
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Duchovní požehnané dráhy Cancún je  Pracujete dobře, 
udržují planetu velmi, velmi požehnaný. jsem na vás pyšná. 
v míru. Kamkoli jdu,  Mistryně, jen jsem Vám 
Ano, udržují ji v rovnováze. narazím na  chtěla říct, že dnes   
Všechny hvězdy a planety duchovní požehnanou dráhu, vypadáte skutečně skvěle. 
mají taky Duchovní to vám řeknu. Opravdu? 
požehnané dráhy, aby je Jen v Cancúnu. Ano. Vaše oblečení 
udržovaly v rovnováze, Cancún je  a váš obličej a vaše oči, 
ano, čím víc, tím lépe.   malá oblast, ano? jsou velmi zářivé. Krásné. 
Při zasvěcení  Ale i tady – neuvěřitelné. Děkuji mnohokrát. 
je to vaše vlastní světlo, Je to skutečně neuvěřitelné. Moc děkuji. 
Nebeské Světlo, Cancún má tři, Pokračujte s prací, dokud 
které má každý. ale jiné oblasti taky mají. nebudete muset odjet domů. 
Světlo Duchovních  Ano,  Taky jsem měla  
požehnaných drah je stejné. jsou tady velmi dobré oblasti. dnes odjet. 
Je jen pro  Tady je  Přeobjednala jsem si  
požehnání planety, ano to velmi požehnaná oblast. mnohokrát letenku. 
a pak  Proto tady možná Stále ji měním. 
vaše Světlo je vaše. lidé staví domy, Ano, skutečně, opravdu, 
A Světlo z Nebe velké hotely a všichni  dnes už jsem  
je, aby vás dvojnásobně  sem jezdí na dovolenou, měla odjet. 
chránilo, zvláštní podpora, protože  Myslím, už jsem měla odjet  
když děláte nějakou  jsou šťastní, šťastní. před mnoha dny 
těžkou práci nebo Jinak, a pak další dny 
nebezpečnou práci. Ano? pláže máme všude, a další dny 
Dobrá. Děkuji, Mistryně. že? a dnes jsem měla odjet 
Ano. Nejen v Cancúnu. a změnila jsem si  
Samozřejmě, že už  Téměř celé Mexiko letenku. 
máte uvnitř Světlo je jako poloostrov Dobrá, uvidíme, 
od zasvěcení – a je obklopeno plážemi, kolik ještě dní. 
zasvěcení probudí  ale lidé jezdí  Každý den  
vaše Světlo, znovu ho otevře, hodně do Cancúnu, ano. jsou jiné informace, ano. 
jste znovu spojeni – ale Mistryně, (Ano?) Každý den  
navíc Světlo z Nebe, zmínila jste se  se karma (odplata) 
protože je tam  o nebeském světle. (Ano.) lidí  
taky někdy setkání  Ano, jako na Haiti, tak rychle mění. 
Bódhisattvů, svatých, říkala jste, že je to Někdy jsem z toho taky  
neviditelných  požehnané nebeské světlo, zmatená. Jsem zmatená, víte? 
nebo andělů. aby nám žehnalo a chránilo  Protože žijeme společně, 
Víte, co myslím? nás. Jaký je  víte, na této planetě. 
Takže vidíte, tato Světla rozdíl mezi  Vzájemně nás ovlivňuje 
jsou od nich. všemi těmi světly?  chování ostatních 
Chápete?  Například, když jsme  nebo karma (odplata) 
A Duchovní požehnané dráhy zasvěcení, získáme světlo nebo myšlení. Ano? 
jsou čistou esencí požehnání,  a co je světlo DPD? To je ten problém. 
aby požehnaly celé planetě. Je jiné. Dobrá, proto není  
Dobrá? Hodně jich Jsou ze stejného  stále nic definitivní. 
všude křižuje, místa nebo…? Přijdu vás navštívit každý  
jako balón, Ne, už jsem vám to říkala: den, téměř každý den 
který je opleten dokola, je z Páté úrovně. nebo kdy budu moct, ano. 
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ano, aby  
udržely planety  
v rovnováze, v míru. 
Už jsme jich ale příliš 
mnoho zničili, ano. 
Ještě některé 
zůstaly. 
Snažím se je opravit, 
posílit, ano? 
Aby se posílily 
a prodloužily 
nebo dorostly, 
abych uzavřela, co je možné, 
kdy je to možné, abychom  
si mohli ponechat planetu 
trochu déle, 
dokud se lidé nezmění 
k soucitnějšímu  
přírodnímu životnímu stylu. 
Protože lidská přirozenost 
by měla být milující a vlídná, 
víte, co myslím? 
Nebyli jsme všichni  
milující a laskaví 
a narušili jsme nebo jsme  
zničili mnoho Duchovních  
požehnaných drah, 
a kdybychom tak  
pokračovali, pak by 
žádné nezůstaly. 
Ano? Ano, snažím se. 
Snažím se nějaké opravit, 
abychom nějaké měli. 
Jako když jsou vaše šaty 
roztrhané, a já se 
snažím je spravit, ano? 
Opravit je, ano?  
Jsou lepší než roztrhané. 
Když nemáte nové  
šaty,  
alespoň jsou vaše šaty  
zpevněné a spravené, ano? 
Tak si  
můžete krýt tělo  
před živly, 
před chladem, větrem 
a deštěm. Dobrá. Dobrá. 
Jsou všichni šťastní? Dobře. 
Pokračujte v práci, 
ano? Ano. 


