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s ostatními lidmi tím lépe pro vás. Zdravím, Mistryně. 
nebo s většinou lidí Lidé, kteří jsou Zdravím. 
a štěstí v rodině na nižší úrovni třetí úrovně Drahá Mistryně, 
a to vše. Je to přirozené. vědomí, například  mám pocit, že většina 
A také budete ochráněni od u druhé úrovně nebo mezi, lidí na Novém Zélandu 
některých malých katastrof. nebo na hranici, je dost upřímná, 
Ještě nemusíte jít blízko, někdy je vlídná a také se dost  
nahoru na vyšší  ještě může obtěžovat  věnuje charitě. 
úroveň vědomí. druhá úroveň vědomí, Vláda je také velice  
Ale tím, že budete pohybují se nahoru a dolů. čistá a demokratická. 
dodržovat 5 pravidel, Jako u sousedících zemí, Správně. 
i když nebudete  mohou chodit sem a tam. Myslím tedy, že jako národ  
duchovní praktikující, Ale uprostřed třetí úrovně jsme byli doteď velice  
když budete dodržovat je obtížné, aby vás   požehnáni, i když je tady 
pět pravidel, negativní síla dostala, jen malé procento  
když bude mocný,  pokud nesejdete někdy dolů. vegetariánů. 
žijící Mistr na Zemi, Pokud se stabilizujete  Přemýšlela jsem tedy, 
ve stejné době,  alespoň uprostřed třetí, jestli existuje nějaké spojení 
kdy vy žijete na Zemi, pak budete ve větším bezpečí. mezi morálkou  
může vás on nebo ona Budete více chráněni a duchovností? 
pozvednout do třetí úrovně, před tímto druhem špatných  Dostávají morální lidé 
alespoň nižší třetí úrovně. kolektivních následků. také stejné požehnání a  
Protože jste dost dobří, Při velkém stupni ničení ochranu jako duchovní lidé? 
Mistr má důvod vám pomoci. budou lidé, kteří jsou Děkuji Vám, Mistryně. 
Ale nicméně, uprostřed třetí úrovně a výše Stejné ne drahá, stejné ne. 
není to na 100 % jisté, jistě ochráněni. Morální lidé  
jako když vy sami  Ale lidé, kteří budou níže ne. jsou nějak ochraňováni, 
praktikujete spojení s Nebem. Nyní navíc, ale méně než  
Víte, že vlastníte auto, morální standardy světa,  duchovní lidé, protože 
a můžete jet kamkoli budete jako například, duchovní lidé jako vy 
chtít, kdykoli budete chtít. nezabiješ, nepokradeš, jsou spojeni s vyšší úrovní 
A stopaře, který vás zastavil,  nebudeš se vědomí. 
můžete vzít s sebou. dopouštět cizoložství Proto se vás nižší úroveň  
Samozřejmě, že můžete. a nebudeš požívat návykové  vědomí těžko může dotknout. 
Nemůžete ho vozit látky a podobně,   Posunete-li se do  
kam chce 24 hodin denně, to jsou lidské morální normy. třetí úrovně, 
7 dní v týdnu. Budete-li dodržovat tyto alespoň doprostřed třetí, 
To je ten rozdíl. morální normy, nemyslím nižší třetí. 
Ano, drahá? například 5 pravidel,  Na nižší třetí se vás ještě  
Děkuji Vám mnohokrát, které jsem vám dala: mohou někdy dotknout, 
děkuji Vám. nezabíjejte, protože jste ještě spojeni 
Rádo se stalo. nekraďte, s druhou úrovní. 
Jen jsem o tom přemýšlela, nehovořte nepravdy, A druhá úroveň je  
protože mám pocit, nedopouštějte se cizoložství, vedle astrální úrovně. 
že lidé na Novém Zélandu neužívejte omamné látky, Astrální úroveň 
jsou skutečně docela vlídní, jako drogy, alkohol vedle fyzické úrovně. 
ve srovnání s místy, a cigarety atd., Proto, 
kde jsem byla. pak povedete v tomto  čím výše jste, 
Ano, jsou. životě zdravý život. čím dále jste od  
Proto jsem se na to ptala. Budete mít dobré vztahy fyzické a astrální úrovně,  
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Pište jí znovu, znovu a znovu. Kolik předsedů vlády Samozřejmě, samozřejmě. 
Použijte jakékoli spojení, ve světe by to udělalo? Jsou velice milí a dobří.  
abyste ji poznali a dali Ano, ona se vždy snaží A vláda je velice dobrá, 
o tom vládě vědět. starat o potřebné a chudé. proto jí musíte pomoci. 
Ano, ano. Ano, já vím. Proto jim pomáháme. 
Pomozte jim, protože  Musíte to tedy říct vaší vládě, Spustili jsme televizi. 
oni jsou dobří. Děkuji Vám. řekněte jí více o pravdě, Šíříme informace, 
Děkuji Vám mnohokrát,  možná byla příliš  aby věděli, 
děkuji Vám. zaneprázdněná, aby se to  že jste tak dobří, 
Zdravím, Mistryně. dozvěděla, protože někdy, že si zasloužíte něco lepšího. 
Zdravím. jako hlava státu, Prosím, rozumějte tomu, 
Když byla většina lidí  musí jezdit často sem, tam. že maso, které jíte, 
na planetě A nemá dostatek času pro vás není dobré. 
pozvednuta na vyšší  prostudovat všechny Není pro vás dobré teď, 
duchovní úroveň, informace. a nebude pro vás dobré  
co se stane s lidmi,   Někdy dokonce podřízení později, až zemřete. 
kteří zemřou teď informace zadrží, Není dobré pro celou planetu. 
a v budoucnu? než se k ní dostanou, Není dobré pro vaši zemi. 
Půjdou tam, kam patří. protože si myslí, Není dobré vaši  
Kam chcete, aby šli? že nejsou důležité. další generaci. 
Jsou-li již velice  Že je to naléhavější  Proto musíme tvrdě pracovat, 
vysoce duchovně rozvinutí, někde jinde. abychom pomohli 
pak budou dokonce  Válka v Súdánu, těmto dobrým lidem. 
pozvednuti výše. válka v Iráku, Protože jsou dobří. 
Pak půjdou na třetí úroveň, válka kdekoli jinde. Zaslouží si znát pravdu, 
alespoň třetí úroveň. Nebo ji přijede navštívit zaslouží si 
Na nízkou třetí úroveň nějaký jiný předseda vlády. poznat něco lepšího. 
nebo na střední třetí úroveň, Nějaký prezident  Proto, ano? 
záleží na tom, ji navštíví atd., atd. Pokud si myslíte, že jsou   
jak reagují v životě, Oni si možná myslí, dobří, víc pro ně pracujte. 
jak vedou svůj život že je to důležitější, Ano, ano. Děkuji. 
a jak duchovně rozvinutí než informace  Taky si myslím, že máme 
byli během  o vegetariánské stravě. velice dobrou předsedkyni 
jejich života na Zemi. A myslí si, vlády. Děkuji Vám. 
Ti, kteří poslouchají, že je to mnohem důležitější  Ano, já vím,  
kteří alespoň dodržují  než škodlivost masité stravy, ona je dobrá, dobrá. 
morální standardy, a že způsobuje  Uvádíme ji často v naší 
kteří mají dobré srdce globální oteplování, Supreme Master Television, 
a upřímnost a že způsobuje lidem  protože je dobrá. 
a nemají žádný záměr  každý den utrpení a smrt. Sledujete  
někomu ublížit, Ona má další lidi,  Supreme Master TV 
alespoň po dobu života, kteří pro ni pracují, na satelitu D2? 
jsou pozvednuti na  asistenty a podobně. Ano, ano. 
třetí úroveň. A někdy jejich úsudek  Pak víte, že jsme vysílali 
A tam odtud potom není úsudkem vaši předsedkyni vlády, 
budou muset pokračovat   předsedkyně vlády. protože se snažila  
na své duchovní cestě Oni věcem stanovují priority, oživit turistického průvodce 
nebo se možná vrátí  které nejsou vždy správné. ve vysokých horách. 
ne nějakou lepší planetu Pomozte, jak budete moci. V tak zoufalé situaci. 
a budou pokračovat Mluvte přímo s ní. Dokonce to dělala osobně.  
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Každá země tedy  utrpením projít, na jejich duchovní cestě 
musí mít dost lidí,  aby porozuměli. tam odtud. 
aby dosáhla této kritické Ano, Mistryně. Ale lidé, kteří jsou 
masy a pak to půjde samo. Je mi to tak líto, že někteří skutečně nemorální, 
Vliv pozitivní energie lidé jsou na tom tak. kteří směřují  
probudí ostatní lidi Proto se tak snažíme opačným směrem od dobra, 
kolem nich. je zachránit, ne kvůli jejich  ti se budou muset 
A pak se více a více fyzickému životu, svoji lekci učit znovu 
lidí bude přidávat  ale kvůli  někde jinde. 
k vegetariánské stravě. velikosti jejich duše, Kde je více utrpení. 
A pak bude planeta která je závislá  Více bolesti. 
touto pozitivní, laskavou  na jejich fyzickém životě. Dokud se neprobudí. 
energií zachráněna. A kdybychom jim nedali Dokud se naprosto neočistí  
Děkuji Vám, Mistryně. více času k probuzení, od negativních věcí, 
Rádo se stalo. trpěli by ještě více. na kterých jsou závislí, 
Zdravím, Mistryně. Ano, Mistryně. jejich podvědomí bude 
Zdravím! Já tedy doufám, že muset být zcela vyčištěno 
Mistryně,  všichni budou zachráněni a než se budou moci znovu  
pokud se stane více lidí  budou mít více času přemítat narodit jako lidé 
vegetariány nebo vegany, o své velké přirozenosti. nebo dokonce nebudou moci. 
a bude dosaženo  Děkuji Vám, Mistryně. Nebo budou možná 
kritického množství, Chcete-li jim pomoci, divokými zvířaty, 
budeme stále potřebovat,  distribuujte letáky, dokud se skutečně nenaučí 
aby se 2/3 populace  představte  být opět jejich velkým Já, 
stala vegetariány Supreme Master Television což trvá dlouho, dlouho. 
kvůli záchraně planety? a mluvte s vládou, Proto se musíme  
A dosáhneme-li  mluvte s lidmi, pokusit je zachránit, 
kritického množství, dělejte, co můžete. zatímco žijí, dát jim 
jak rychle si zbytek  Děkuji Vám. více času, aby se navrátili 
populace světa uvědomí Děkuji Vám, Mistryně. ke svému velkému Já, 
potřebu stát se vegetariánem? Rádo se stalo, můj drahý. více času, aby vyrazili 
Bude to rychlé probuzení? Rádo se stalo. ctnostným směrem 
Děkuji Vám, Mistryně. Zdravím, Mistryně! do vznešeného života. 
Kritické množství  Zdravím! Protože, kdyby zemřeli teď,  
znamená jen začátek. Můžete nám prosím říct, kdyby zemřeli  
A my stále budeme  kolik času zbývá do  na takové nízké  
potřebovat, aby se minimálně  dosažení kritické masy, úrovni vědomí, 
2/3 planety staly vegetariány, přešlo dostatečné množství nešli by nikam. 
aby se změnil směr  lidí na vegetariánství, Nikdo by jim nemohl  
vývoje klimatu, abychom zachránili planetu? pomoci, až by zemřeli. 
aby se na Zemi obnovil řád, Děkuji Vám, Mistryně. A více by trpěli, 
napravily se újmy, které Kritické množství  viděli by hrozné věci, 
jsme planetě způsobili. je jen začátek. které udělali 
Takže stále potřebujeme  Není to konec. během všech svých životů 
tyto 2/3. „Kritické množství“ a v tomto životě. 
Já jen doufám, že po tom, znamená, že máme  Tolik by trpěli, tolik, 
co dosáhneme kritického dost vegetariánského ducha, duchovním utrpením, 
množství, možná během dost energie vegetariánů, že by je dokonce  
2,5 nebo 3 let,  abychom probudili nikdo nemohl uklidnit, 
bude populace planety ostatní lidi kolem nich. protože by museli tímto 
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z největší části ovlivněna  
energií této kritické masy 
a pak můžeme být šťastni. 
Doufám, že to bude rychle. 
Ještě jsme nedosáhli  
kritické masy, 
ale jsem šťastná, že vám  
mohu říci, že jsme téměř tam. 
Děkuji Vám mnohokrát, 
Mistryně. 
Pracujte více, 
každý den více nových  
vegetariánů, každý den, 
každý den. 


