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Před dávnou dobou že mladí lidé jsou  Naprosto jasně podporuji  
byly Mars a Venuše speciálně zranitelní  soucitné  
hodně podobné naší planetě. vlivy toxinů vegetariánské řešení, které  
Měly vodu, život z pesticidů. s láskou navrhujete. 
a lidé byli podobní jako my. Proto je bio veganská strava Mohla byste vysvětlit víc: 
Ale občané   mnohonásobně prospěšná. Je bio veganský 
Marsu a Venuše si Lesy hrají také životní styl   
zničili své vlastní nesmírnou roli nejefektivnějším  
planetární domovy, při absorbování CO2. řešením 
protože chovali  Například, lesy v oblasti  k záchraně planety, 
příliš hodně dobytka tichomořského severozápadu i vizí vznešeného 
a uvolňované plyny USA životního stylu v budoucnu, 
spustily nevratný jsou schopné absorbovat když se lidé Země sloučí 
skleníkový efekt, všechny emise  s jinými osvícenými bytostmi  
plus jedovatý státu Oregon, USA. v galaxii? 
sirovodík Proto bychom měli  Ráda slyším, že podporujete  
v případě Marsu. chránit i naše lesy, veganské řešení. 
Proto vidíme  speciálně před kácením To je pravé řešení, ano,  
jen stopy charakteru  kvůli pastvinám pro dobytek a je nejefektivnější 
terénu a oceánů, a kvůli krmivu pro dobytek, způsob k záchraně planety. 
které tam bývaly. protože tyto aktivity dokonce Důvod je založen 
A na Venuši vydávají zpět mnohokrát  na významném, 
se atmosféra  víc skleníkových plynů. planetu ochlazujícím efektu 
tak zahřála Nejvíc odlesňování se při odstranění metanu  
a zamořila se CO2 – v našem světě provádí z atmosféry, 
oxidem uhličitým – kvůli chovu dobytka, což se stane, 
vědci to nazvali „splašeným zabírá ohromnou  když přejdeme  
globálním oteplováním“, jednu třetinu celkové  na bio veganskou stravu. 
a říkají, že to může  půdy na zeměkouli. A kromě,  
být budoucnost  Tak, a vy se ptáte odstranění škodlivých  
Země. na vizi spojení emisí metanu, 
Takže neskončeme jako Země s dalšími galaxiemi – organické metody obdělávání  
Mars nebo Venuše, to je velká vize. mohou ve skutečnosti  
naše sousední planety. Potřebujeme se jen  uskladnit 40 % uhlíku 
Když přestaneme podívat na naše  zpět do půdy. 
zabíjet, sousední planety, Proto je být veganem nejen  
budeme taky generovat Mars a Venuši, abychom  způsob k výraznému  
víc milující energie viděli, že je ta vize smutná, snížení emisí, ale taky 
a lákavou atmosféru  katastrofická,  dokonce k absorbování 
pro vznešené bytosti pokud teď  ještě většího množství 
v galaxii, neuděláme správnou  metanu z atmosféry. 
aby se k nám možná připojili volbu, správnou změnu.  Organický přístup 
nebo byli s námi v kontaktu. Všichni planetární vědci  taky nepoužívá  
Ale bez ohledu na  vědí,  škodlivé chemikálie,  
kontakt s jinými bytostmi, že Mars a Venuše prošly které jsou používány 
lidstvo musí udržovat  v minulosti dramatickými v konvenčním zemědělství. 
jemnější, vyšší standard  atmosférickými  Toto je velmi uklidňující 
pro Zemi,  změnami, podobnými,  pro všechny, kteří mají děti, 
pokračovat v podpoře života. které začínáme obzvlášť, 
Tato větší ctnost  zažívat právě teď my. když nedávná studie ukázala,  
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Samozrejme, pýtali ste sa vonkajších síl? je naprosto nutná 
túto otázku z lásky. Vonkajších síl, ako sú  k tomu, aby bylo  
Rozumiem tomu. rozvinutá technológia svědomí v klidu. 
Aj ja mám veľké obavy, od bytostí z vyššej úrovne Takže navíc  
ale to je tá jediná vec, alebo modlitbou. k fyzickým věcem, jako  
ktorú môžeme urobiť. Nie. Nie. Nie. je metan a toxické  
Môžeme pomôcť  Ak sme my nemorálni, chemikálie, musíme  
Zemi a sebe tým, naše modlitby nie sú  brát v úvahu taky duchovní  
že presvedčíme ľudí, veľmi užitočné. následky zabíjení. 
aby zmenili svoj životný štýl Áno, Zabíjení je krádež života, 
a žili svoj život pretože sme sami nejvzácnějšího daru 
s vedomím a láskou. urobili zlé skutky, jakékoli fyzické bytosti. 
Predstavte si, že by  musíme to sami zlepšiť. Zvířata jsou zabíjena  
mimozemšťania prišli Dajme tomu, že som nejaký  kvůli konzumaci masa 
pomôcť  našej Zemi zastaviť mimozemšťan, ktorý má nejkrutějšími způsoby.  
globálne otepľovanie, ale veľkú moc a veľa To činí lidi  
cítiace bytosti by sa ďalej rozvinutej technológie nejkrutějšími bytostmi  
navzájom zabíjali a prídem do Penghu ihneď  na planetě. 
bez svedomia a lásky pomôcť vám a ostatným. My jsme nejkrutějšími  
a zvieratá by ďalej trpeli, Čo sa potom stane? bytostmi na planetě. 
potom neskôr, Zem bude ďalej existovať Nevím, jestli bychom  
keď títo ľudia zomrú, a ľudia sa budú naďalej  si měli říkat civilizované, 
aj tak pôjdu do pekla. navzájom zabíjať, nejvyšší bytosti. 
Zachraňovať pominuteľné  viesť vojnu Degradující praktiky  
ľudské životy a pritom jeden proti druhému zabíjení musí přestat.  
nechávať ich duše v pekle a ubližovať zvieratám. Zabíjení musí přestat 
na veľmi dlhý čas, Páči sa vám takáto Zem? a my ho nahradíme  
nemyslím si, Nie, nepáči. ctnostnými způsoby života, 
že je to vhodné. Dobre. O to ide. které jsou taky mírumilovné 
Preto aj keby nám Dokonca aj keby tu bola a vlídné. Kdyby se 
mimozemšťania mohli  vonkajšia sila, celé lidstvo obrátilo 
pomôcť, neurobia to. aj tak by sme sa mali k takovému standardu, 
Ďakujem, Majsterka. spoliehať na seba. tento svět  
Ako som povedala Ostatní nám môžu pomôcť by se skutečně transformoval, 
na videokonferencii v Taipei, na chvíľu. ohlásil by  
mimozemšťania sa nás Ak sa my nezmeníme, skutečný Zlatý věk 
tiež boja. naše srdcia, naša zlá karma harmonie a štěstí 
Boja sa, že keby prišli dole, (odplata) pro všechny bytosti. 
zabili by sme ich skôr, sa nezmení a naša morálka Modleme se,  
než by nás mohli zachrániť. sa nezmení. aby se to tak stalo. 
Mali by sme sa spoliehať Áno. Majsterka, čo sa týka 
na naše vnútorné Ja. Chcem, aby cítiace bytosti súčasnej krízy, 
Naše vnútorné Ja má všetko. zmenili  ktorej Zem čelí, 
Naše vnútorné Ja  svoje vlastné svedomie. okrem prebúdzania ľudstva, 
má Všemohúcu silu, Ak bude táto Zem zničená, aby zmenili svoj životný štýl 
Božiu silu. sú aj iné planéty. a začali jesť vegetariánsky 
Ak sa obrátime k nášmu Ak ľudia nemajú svedomie, a chránili životné prostredie, 
vnútornému ja, budeme nezáleží na tom, kam pôjdu, je možné pomôcť Zemi 
dodržiavať vegetariánsku  aj tak ho nebudú mať. prejsť toto kritické obdobie 
stravu, budeme morálni  Ďakujem, Majsterka. pomocou iných  
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a skutočne dobrí ľudia, 
môžeme zaiste zachrániť 
čokoľvek, čo chceme. 
Rád bych, abyste se  
s námi podělila o vaše  
vnitřní vize o tom, jak může 
vegetariánská strava 
ve skutečnosti pomoci 
zasít semínka pro 
dlouhodobý mír v oblasti 
Středního východu 
Děkuji Vám. 
Ano. To chceme všichni. 
To chceme všichni, ano. 
Mír začíná  
na našich talířích, Tony, 
všichni to víme 
a je to jednoduché. Proč? 
Proč vegetariánská  
strava pomáhá 
zasít semínka míru 
ve Středním východě, 
se ptáte? 
Ano. Je to jednoduché.  
Je to jen zákon 
podobné přitahuje podobné. 
Když šetříme životy, 
náš život bude ušetřen. Ano. 
Vegetariánská strava  
může pomoci, protože je to  
nejmírumilovnější čin 
na Zemi, 
který si můžeme zvolit. 
Tím, že se lidé  
na Středním východě  
stanou vegany, dávají  
sílu jejich činů  
do svých modliteb za mír 
a Bůh udělá zbytek. 
Já jsem ale řekla delegátovi  
OSN, který přišel   
na naši gala večeři minulý  
večer, že mír nepřijde 
jen modlitbami. 
Vše má svou cenu. 
Stejně, jako v našem světě 
máme vyjednávání 
za vše, co chceme, 
mír vyžaduje taky  
vyjednávání, 

jak víte. 
Fyzicky řečeno, 
například,  
mír v Izraeli, 
aby se znovu nastolil 
mírový proces, 
Izrael přislíbil  
mnoho letadel. Ano? 
Myslím, že to jsou obranná  
letadla a taky  
miliardy dolarů – 
podle tisku. 
Já jsem tam nebyla. 
Nechci vám  
říkat, že je to 
má znalost. Dobrá. 
My teď, podobně, 
musíme duchovně  
vyjednávat. 
Musíme vydělat mír, 
protože jsme  
mír poškodili. 
Zničili jsme  
atmosféru míru tím,  
že jsme vytvářeli, podíleli se 
nebo podněcovali války 
víc než desetiletí. (Ano.) 
Cena za mír je Tony  
příliš vysoká. 
Já sama jsem dala vše, 
co jsem měla, 
duchovní body, 
a stejně mi několik 
zilionů chybí. 
Po tomto, 
po všech těch konferencích 
se budu muset znovu  
zavřít do stanu 
a pokračovat ve vydělávání 
dalších zásluh, 
abych mohla dát víc. 
A vy, vy všichni  
tam venku, prosím, pomozte  
mi tím, že budete vegany, 
že budete ctnostní, 
že budete laskaví, 
aby byla atmosféra 
vhodnější 
pro mír, kromě  
duchovních zásluh, které  

musíme vydělat, 
abychom je mohli dát, stejně  
jako peníze, které musíme  
vydělat, abychom je mohli  
dát nebo utratit. 
Já utratím velmi málo 
peněz, které vydělávám 
stejně tak duchovních 
bodů, které vydělávám. 
V případě, že bych dala vše, 
řeknu vám to upřímně,  
nebyla bych schopna  
jít do Nebe. 
Pokud půjdete do Nebe 
přede mnou a uvidíte mne  
tady ještě pobíhat, 
v poslední minutě, 
pomozte mi, prosím.  
Opravdu. 


