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děti Boha. v jiných životech Dobrá, ptáte se mě 
Musíme žít, jak se hodí než jste sem přišli  proč musíme  
na královské členy. nebo v tomto životě, bude  dávat duchovní body, 
Prosím, buďte vegany. To  určovat vaše činy například,  
vám vydělá dost zásluh,  a pokračovat dál abychom měli v Izraeli  
abyste pomohli celému světu stejnou cestou. a Palestině mír, 
a nastolili mír Jestliže spadnou do  na to se mě ptáte, ano? 
na planetě. určitého karmického vzorce, Ano. 
Jste-li ctnostní, pak se tam přilepí a nebudou Ano, dobrá. 
vše bude se moct dostat ven. Vidíte? Řeknu vám proč, pane. 
ctnostné. Takže potřebují duchovní Stejně jako chudý člověk 
Jsem velmi poctěn, že Vás palivo, sílu, aby potřebuje peníze, 
mohu pozdravit. se z té situace dostali, a aby se zase postavil 
Mistryně, když budeme ze struktury  na své nohy, 
víc a víc duchovní fixního karmického vzorce,  vláda mu dává  
a budeme rozumět tomu, do kterého jsou lapeni – nějakou podporu nebo  
že všechny bytosti jsou dětmi víte, co myslím? mu sousedé dávají  
Boha, můžeme Stejně, jako když dáme  nějaké peníze, dokud 
s nimi komunikovat. nějakým lidem peníze, znovu nenabude své síly,  
Některé duše mají dost když potřebují. aby pracoval, nebo aby 
štěstí, že komunikují Lidi, kteří jsou  získal zpět finanční stabilitu.  
se zvířaty a rostlinami. ve válce je třeba litovat Jestli vám to vrátí 
Můžeme taky  a modlit se za ně, nebo nevrátí  
komunikovat se  ne je obviňovat je jedno. 
silami přírody a kritizovat. Protože lidé, kteří jsou 
a pokud ano, jak si můžeme Musíme jim pomoct. ve válce jsou vyčerpaní 
vyvinout schopnost Musíme se za ně modlit, co do postavení, situace, 
mluvit s vodou, zemí, ne jenom  duchovních bodů, 
větrem, ohněm atd.? ústně slovy, ale  duchovních zásluh, 
Kromě toho, duchovní silou a našimi buď proto, že se museli  
můžeme mluvit duchovními zásluhami. postarat o svoji zemi 
s tornády a hurikány, Musíme se dělit  a rozhodli se jít  
abychom je zastavili? s celým světem, z nějakého důvodu do války  
Můžeme mluvit  a abychom se mohli dělit, a přišli o svoji zásobu 
s dušemi jedlíků masa musíme nejdřív mít. duchovních bodů 
na duchovní úrovni Rozumím. nebo jsou v době kritického  
a požádat je, aby se změnili? Děkuji Vám. nedostatku  
Dobrá otázka. Ano. duchovních bodů,  
Máte pravdu, pane. Mír rozsahu  jako my jsme v kritické době  
Můžeme komunikovat  Afghánistánu a Izraele nedostatku vody 
s jinými bytostmi, stojí ziliony zilionů nebo někdy máme  
když si vyvineme duchovních bodů, aby se  nedostatek peněz. Dobrá. 
naše duchovní spojení  uklidnily a já vyzývám celé Takže ti, kteří mají víc  
s vesmírem. lidstvo, aby se probudilo. musí dát, aby on 
Prvky přírody  Prosím, probuďte se. mohl změnit vzorec 
nejsou bez života, Prosím, žijte způsobem,  jeho karmické struktury, 
nejsou to nehybné věci. kterým máte žít. ano, karmické struktury, 
Mnoho forem  Jste  karmický vzorec – 
v přírodě je zhmotněním  dětmi Boha. to znamená, 
velkého Nebeského  Vy jste budoucnost, že cokoli jste udělali 
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a dokázat to. požádáni,aby se modlili  vědomí, jako  
Navíc, když jíme maso, za skupinu těchto  hory, moře, 
těžkou, násilnou, hospitalizovaných pacientů,  řeky, planety, 
substanci plnou utrpení, aniž to pacienti věděli – slunce, hvězdy atd. 
blokuje to naši  a vědci tomu říkali,  Vyzařují lásku 
schopnost komunikovat „léčivý záměr“ – a kvalitu laskavosti,  
mezi sebou a zdraví pacientů,  aby prospěli všem stvořením 
telepaticky, za které se modlili  na této planetě. 
dokonce mezi sebou, se zlepšilo Můžeme s nimi mluvit 
člověk s člověkem. mnohem víc než a slyšet jak k nám mluví, 
Proto stále potřebujeme u skupiny pacientů, pokud je  
poskytovat  za které se nemodlili. naše úroveň vědomí  
fyzické informace Všechny studie zjistili dost vyvinutá. 
a používat mluvené slovo tento účinek i na rostlinách Ve skutečnosti jsme všichni 
a psané slovo pro lidi, a biochemikáliích spojeni s každým 
aby zpracovali pravdu. v testovacích zkumavkách. bytím ve vesmíru. 
Lidé jsou většinou Fyzicky  Proto vše, co děláme,  
dobří. Jen jsou reagují různě říkáme a myslíme si  
příliš zaneprázdnění, aby se na myšlenky lidí. ovlivňuje atmosféru 
vůbec zastavili a přemýšleli  Proto  a ty kolem nás. 
o tom, odkud pochází jejich buddhistické učení říká, „Komunikujeme“ 
jídlo a jak to ovlivní je abychom si udržovali čisté už vibracemi, 
i planetu, myšlenky, řeč i činy. které vysíláme 
mnohem méně myslí na to, Proto Ježíš Kristus každý den, pozitivní 
jak procesy masného  řekl: „Nesuďte, nebo negativní 
průmyslu ohrožují  abyste nebyli souzeni,“ energií, kterou vysíláme, 
jejich životy „Dělejte druhým  protože jsme taky stvořeni  
a jejich jedinou planetu. to, co chcete, aby druzí z vibrací a z energie. 
Proto se můžeme v nitru  dělali vám,“ Velmi jednoduchý příklad 
modlit, aby se lidi   protože náš záměr je, že víme, že naše mysl 
změnili, je ale taky  vyvolává reakci. ovlivňuje zdraví našeho těla. 
důležité,  Jak jste navrhla,  Pokud přemýšlíme  
abychom převedli bylo by krásné mluvit příliš negativně  
naše vznešené záměry  s dušemi jedlíků masa nebo jsme rozzlobeni 
ve hmatatelné činy, aby a požádat je, aby se změnili. nebo si děláme starosti, 
se změnila mysl lidí Nicméně, přestože je  máme bolesti hlavy, 
a jejich srdce. lidská duše čistá, vysoký krevní tlak, 
Co se týče mluvení  byla pokryta někdy nás „bolí 
s tornády a hurikány, velkým množstvím „prachu“, v krku“, jak říkáme 
musíme rozumět tomu,   tím jsou naše zvyky a máme vředy v žaludku. 
že takové přírodní katastrofy a mylné informace,  Někteří vědci teď  
jsou následkem  které jsme nashromáždili odhalili, že naše  
negativní energie za náš život –  mysl dovede ovlivňovat  
v naší atmosféře. nebo ve skutečnosti  taky fyzické zdraví druhých. 
A tato negativní energie po mnoho životů, kdybych Umíte si to představit? 
v naší atmosféře je viděli do minulých životů. Takže, například,  
tvořena našimi pocity, Ve skutečnosti, jen za  existuje mnoho studií 
našimi myšlenkami a činy, speciálních okolností nebo  na nemocničních pacientech 
jako nenávisti, násilím pod hypnózou mohou lidé  s nemocemi srdce nebo  
a zabíjením  taky vidět své minulé životy  AIDS, atd. Někteří lidé byli  
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tolika lidských 
a nevinných zvířecích životů. 
I kdyby se nám podařilo 
mluvit s jedním z nich 
a zastavili bychom jednu  
vichřici, jak bychom zastavili  
další a další? 
Kdybychom nezměnili 
naše plození pohrom, 
provokující způsoby, 
pak by katastrofy  
nikdy neskončili. 
Taky pláču,  
kdykoli se vyskytne  
přírodní katastrofa 
kdekoli na světě. 
Srdce mě bolí  
kvůli utrpení lidí. 
Cítím, co cítí oni 
a jsem velmi, 
velmi smutná. 
Můžeme katastrofy ale  
zastavit jednou  
a navždy, když zvládneme 
problém u kořene, to je 
zastavením  
zabíjení lidí 
a hromadného vraždění 
nevinných zvířat. 
Jen když budeme 
po Zemi kráčet 
v míru a lásce, 
Země a příroda nám  
odpoví mírumilovně. 
„Jak zasejeme, 
tak sklidíme,“ to se  
píše v Bibli. 
Jen když budeme soucitní 
a vegany – to znamená, 
že nebudeme  ubližovat 
žádnému stvoření – můžeme  
být ochráněni od ublížení. 
Budeme-li chránit ostatní, 
budeme chráněni. 
A jak se víc lidí 
stane vegany,  
duchovní vědomí  
lidstva se může  
pozvednout. Brány  
komunikace  

s dalšími bytostmi přírody 
se v té době  
mohou otevřít, 
jak by se vám líbilo. 
Ale nejdříve se snažme 
dotknout se srdcí a mysli 
lidí, 
aby přešli   
na veganský životní styl 
a aby milovali vzácná zvířata 
a naši uznávanou planetu. 
Pak se mohou stát  
v našem světě změny 
mnohem překvapivějším  
tempem, než si myslíte. 
Děkuji vám, 
pane Torrez Valadez. 
Bůh vám žehnej za to, 
že jste veganem. 


