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Mistryně, nejrychlejší 
způsob, jak zastavit globální 
oteplování je, že alespoň 2/3 
světové populace 
musí přejít 
na vegetariánskou stravu. 
V tak krátké době 
je to velice obtížné. 
Abychom zlepšili situaci, 
udělalo by nějaký rozdíl, 
kdyby zasvěcení na světě 
meditovali 
a modlili se společně? 
Prosím, objasněte nám to. 
Děkuji, Mistryně. 
Samozřejmě. 
Modlíme-li se za svět 
hodně to pomáhá. 
Ale lidé světa musí 
být ochotni změnit 
své uvědomění. 
Musí se vyhnout špatnému 
a dělat dobré. 
Musí se navrátit 
k nebeskému způsobu života, 
pak budou moci vidět Nebe 
a být Nebem ochraňováni. 
Ti, kteří jedí 
jsou ti, kdo budou nasyceni. 
Ale samozřejmě, 
můžeme jim to připravit, 
pozvat je, 
oznámit, že jídlo je dobré, 
pak samozřejmě budou 
motivováni přijít a jíst, 
ale oni sami musí jíst, 
aby se nasytili. 
To znamená, že my můžeme 
sedět a modlit se za ně jeden 
nebo dva dny nebo 
každý den. My to 
dokonce již dlouho, 
každý den děláme. 
Meditujeme každý den, 
a naše dobré vibrace 
ovlivňují celý svět. 
Ale lidé světa se musí 
změnit sami. 
Oni sami musí 
vědět, že konat dobro 

a vyhýbat se zlu 
je něco, co musí 
následovat každý, 
pak je to lepší. 
Ale toto je velmi dobré. 
Když máte dobré srdce 
a chcete se za lidi modlit, 
to je velmi dobré. 
Takové přání je velmi dobré. 
Je-li to možné, 
můžete zorganizovat 
jeden speciální den. 
Meditovat společně 
například jeden den. 
Skupina z celého okresu 
bude ten den meditovat. 
Můžete tedy říci, 
že všichni v ten den 
budeme společně meditovat, 
abychom se modlili za svět, 
za snížení globálního 
oteplování nebo 
za změnu uvědomění 
lidí ve světě. 
Chcete-li, můžete to udělat. 
Ale nejlepší je, modlit se 
jen za to, aby se všichni 
stali osvícenými. 
Vážená Mistryně, 
hlavní příčinou 
80 % globálního oteplování 
je chov hospodářských zvířat. 
Co by měly vlády, 
politici, manažeři a vědci 
udělat, aby co nejefektivněji 
pomohli lidstvu 
uvědomit si potřebu 
zastavení konzumace masa, 
abychom zachránili 
tuto nádhernou planetu? 
O tom jsem již dávno 
mluvila, že vláda musí 
všechny veřejně informovat 
o nebezpečí, 
kterému dnes svět čelí. 
Na druhé straně, 
musí všem sdělit příčiny. 
globálního oteplování. 
Mohou všechny informovat 
o tom, jak omezit 

globální oteplování 
a zachránit svět. 
Samozřejmě, 
vlády a vědci to musí udělat. 
Ale zda to udělají nebo ne, 
musíme počkat a uvidíme. 
Mistryně, abychom zvítězili 
nad globálním oteplováním, 
lidstvo musí vědět, 
jak harmonicky spojit 
vědu a duchovnost, 
ale většina zemí ve světě 
se zajímá jen o vědu, 
duchovnu věnují jen 
malou pozornost. 
Jak je tedy možné 
zachránit tuto krásnou 
planetu, když lidé ještě 
nespojili v harmonii 
vědu a duchovnost? 
Náš svět je takový. 
Mnozí lidé se ještě 
nestali osvícenými, ano? 
Proto někdy nevědí, 
jak to dělat. 
Oni nevědí, 
že být vegetariány 
zachrání svět i jejich duše. 
Oni o těchto věcech 
nepřemýšlí, protože 
tyto věci nejsou často 
zmiňovány. 
Mnoho jiných lidí 
je nezmiňuje. 
Nejsou tedy na tento 
druh logiky připraveni. 
My můžeme jen 
distribuovat letáky 
nebo využít přátelství 
s nimi, abychom jim 
to vysvětlili. 
Trochu každý den, 
pak doufejme, že jednoho 
dne se celý svět 
probudí s pomocí vlády, 
vědců, médií, 
těch kteří mají smysl pro 
zodpovědnost a 
těch, kteří mají moc 
tyto věci udělat. 
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My se tedy jen modlíme 
a doufáme v ten den. 
Zatím musíme dále 
vysílat zprávy, 
dále informovat lidi 
o novinkách o stavu Země, 
o nebezpečí, 
kterému začínáme čelit 
a o způsobech jak řešit 
současné nebezpečí, 
kterým je globální oteplování. 
Musíme jim vše vysvětlit. 
Můžeme vytisknout 
tyto speciální dokumenty, 
aby lidé, kteří chtějí tyto 
informace mít, 
se o nich mohli dozvědět. 
Ti, kteří jsou již trochu 
probuzeni, budou rozumět 
okamžitě. 
Těm, kteří ještě spí 
to bude trvat trochu déle. 
Musíme být trpěliví. 
Zdravím, Mistryně. 
Projeví se ničení 
různou intenzitou 
v různých zemích a oblastech 
různých duchovních úrovní? 
Budou zachráněny země, 
kde většina obyvatel jsou 
vegetariány? 
Prosím, vysvětlete nám to. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Samozřejmě, 
v zemích 
s vyšší duchovní úrovní 
bude méně katastrof. 
Zda budou zachráněni 
nebo ne, to bude záležet 
na duchovnosti 
lidí těch zemí. 
Budou-li jíst  
všichni vegetariánsky, to je 
100 % populace, 
pak samozřejmě, 
bude ta země zachráněna. 
Mistryně, svatá písma 
mnohých náboženství často 
odkazují na poslední epochu, 
jako na konec životního 

cyklu a v té době 
Bůh často posílá 
na Zem posly, 
aby zvěstovali lidem, 
že mohou změnit 
svůj způsob života, 
ale pro tyto posly je 
velice obtížné zasáhnout 
celé lidstvo 
a také v to velice 
málo lidí věří. 
Tudíž, očistný proces 
bude stejně probíhat. 
Měli by tedy ti, 
kteří jsou požehnáni 
znalostí a vírou v Boha 
mnohem naléhavěji 
kultivovat své vznešené 
vlastnosti a lidské normy 
a obětovat se, 
zříkat se více 
a stát se osvícenějšími, 
aby byli vytrvalí 
a užiteční v době po očistě? 
Ano, to je pravda. 
Samozřejmě, tak to je. 
Musíme se tedy snažit ještě 
více, abychom všem 
tyto zprávy donesli.  
Čím více lidí o tom bude 
vědět, tím lépe, 
budou se moci probudit, 
aby se zachránili 
a zachránili Zemi. 
Děkuji Vám, že tuto práci 
celou tu dobu děláte. 
Zdravím, Mistryně. 
Aby se zastavilo globální 
oteplování, státy ve světě  
se budou muset vzdát 
svého zisku z ekonomického 
a společenského rozvoje. 
Existuje nějaké řešení, 
které by pomohlo 
zemím efektivně 
vyřešit tento problém, 
aby zůstal nepoškozen 
jejich ekonomický 
a společenský rozvoj 
a stabilita? 

Prosím, vysvětlete nám to. 
Oni se nemusí vzdát 
žádného ekonomického 
a společenského rozvoje. 
Jedná se jen o změnu prací. 
Jen přejdeme na jiné práce, 
budeme realizovat 
jiné ekonomické plány, 
a stále to bude obchodníkům 
přinášet zisk, jako obvykle. 
Vlády budou pomáhat 
těm, kteří mění práci. 
Není potřeba se ničeho vzdát. 
Důkazem jsou ti, 
kteří rozjeli 
ekologické společnosti, 
ti velice profitují. 
Nikdo se nemusí 
ničeho vzdát. 
Je to jen nová práce. 
Přejděte na novou práci. 
Dělat něco nového je 
jako nosit nové oblečení. 
Je hezčí, líbivější. 
Čeho bychom se 
museli vzdát? 
A kdyby byli všichni 
duchovně pozvednuti, 
to by znamenalo, že budou 
všichni vegetariány, 
budou chránit zvířata, 
ochraňovat životní prostředí 
světa a projevovat 
svoji lásku všem bytostem, 
pak samozřejmě, 
v takové atmosféře 
bude přicházet k lidstvu 
hodně dobra, 
a budou se automaticky 
objevovat nové 
podnikatelské projekty. 
Lidé budou mít 
všechny vymoženosti 
a vše co potřebují. 
Důležité je, 
aby se změnila 
vibrace lidstva, 
pak se vše ostatní 
změní k lepšímu. 
Bude-li se energie lidstva 
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každý den zlepšovat, 
bude-li tam láska, 
mír a uctívání Nebe, 
pak samozřejmě, 
tato energie přinese všechny 
nepřestavitelné úkazy, 
všechny dobré věci, 
které si často nedovedeme 
představit, se budou 
v tomto světě dít. 
Bude-li se duchovní 
úroveň lidstva měnit, 
poroste-li, 
bude-li každý den vyšší, 
vznešenější, více milující, 
pak tato energie přinese 
veškeré dobro, 
které je v tomto světě 
nepředstavitelné. 
Není se čeho bát. 
Kdyby věřili všichni v Boha, 
pak se není čeho bát. 
Čím více věří, 
tím větší výhody získávají, 
objeví se mnoho 
prospěšných věcí. 
Ta nejděsivější věc 
pro lidi je, 
když nevěří v Boha. 
Ta nejděsivější věc je, 
nemít víru. 
Ničeho jiného 
se nemusíte obávat. 
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