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Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Další povzbudivý trend, 
který jsme viděli je, 
kolik velice známých  
osobností,  
ať ze zábavního průmyslu, 
sportu, vlády, 
přešlo na  
vegetariánský způsob života. 
Oni také užívají  
své slávy, aby obrátili  
pozornost na důležitost 
stát se vegetariánem. 
Mistryně, mohla byste  
prosím vysvětlit důvod, 
proč se zdá, že jsou  
tyto osobnosti přístupnější 
soucitné stravě? 
Je to kvůli zdraví 
nebo je to spojeno   
s duchovnem nebo mají  
lepší přístup k informacím? 
A jak jinak by mohli 
pomoci rozšířit  
toto poselství? 
Děkuji Vám. 
Nejdříve ze všeho  
je to zdraví 
nebo je to spojeno  
s duchovnem nebo mají 
lepší přístup k informacím, 
že známé osobnosti 
veřejně podporují 
vegetariánskou stravu 
a přecházejí na ni. 
Je to vše dohromady. 
Protože duchovně bylo 
vědomí naší planety 
nějak pozvednuto 
a tito lidé myslí na své zdraví. 
A také získávají mnoho  
informací z internetu atd. 
Všechny tyto faktory  
k tomuto trendu  
v poslední době přispívají. 
Například Joaquin Phoenix, 
Alicia Silverstone, 
Faye Wong v Číně. 
Dokonce olympijská hvězda 

Carl Lewis, tenisová hvězda 
Martina Navrátilová 
a atleti atd., atd., 
kulturisté 
a dokonce fotbalista 
Lawrence Phillips. 
A politici,  
dlouhodobý vegetarián 
a senátor, 
kandidát na presidenta 
Dennis Kucinich, 
on je opravdu skvělý muž. 
Je velice spravedlivý a férový 
k cizincům, ne jen 
k Američanům. 
Je zarytým zastáncem  
míru v Iráku, například. 
Je pro mír ve světě 
v každém případě, 
je to mírumilovný člověk. 
Nepřekvapí vás,  
že je dlouho vegetariánem. 
Dokonce dlouho veganem 
a i Elizabeth Kucinich, 
jeho žena. 
Bývalý indický ministr 
životního prostředí Maneka 
Gandhi, nynější starosta 
New Delhi, australský  
senátor Andrew Bartlett 
atd., atd., atd. 
Na politické scéně 
mnoho lidí přešlo  
na vegetariánskou stravu 
nebo veganskou stravu. 
To je velice, 
velice dobré znamení. 
Je to pro nás slibné znamení. 
A nyní, odpověď zní, 
že je to proto, že jsou  
tito lidé chytří. 
Jsou velice chytří. 
Můžete to zpozorovat 
podle způsobu jejich řeči. 
Jak přemýšlejí, 
vyjadřují jejich vlastní 
individuální názor, 
víte, že jsou to  
velice chytří lidé. 
Takto chytří lidé  

jsou stejně často úspěšní. 
Proto jsou úspěšní. 
A vy víte,  
že jelikož jsou úspěšní, 
že jsou chytří. 
A chytří lidé si zvolí  
soucitný způsob života, 
zdravý způsob života. 
Jak nějaký britský vědec 
již dokázal, 
že chytré děti  
přejdou časem  
na vegetariánství, 
když jim bude kolem třiceti. 
A tito lidé mají vyšší IQ než 
ostatní lidé, kteří nepřešli 
na vegetariánskou stravu 
v první třetině jejich života. 
Jsou to tedy velice  
chytří lidé. 
A my máme tyto informace 
na naší TV a na internetu  
o chytrých lidech, 
kteří si zvolili  
vegetariánskou stravu. 
A oni jsou do určité úrovně 
duchovně vyzrálí. 
Zvolili si vegetariánství 
ze svého milujícího srdce 
a ze soucitu k nevinným 
zvířatům, 
našim spoluobčanům. 
A přejí si ukončit utrpení 
a žít svůj život bez  
krve na svých rukách, 
oni vědí, že mír  
začíná na našich stolech.  
A chtějí přispět míru 
a živit lásku  
mezi všemi druhy. 
Mohli by mít vše, 
přesto si berou jen to, 
co potřebují a co přináší  
radost a přátelství, 
ne to, co ubližuje a ničí. 
Musíte vědět,  
že jsou to svatí na Zemi 
v rouchu smrtelníků. 
Buddha jednou zmínil, 
že je-li člověk movitý 
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nebo v mocném postavení 
a zvolí si soucitný, 
charitativní způsob života, 
jako je vegetariánská strava, 
pak bychom měli vědět, 
že jsou to inkarnovaní svatí. 
Je to pocta a požehnání 
někoho takového poznat. 
Oni jsou tady, 
aby požehnali světu 
jejich vznešenými činy, 
chováním a příkladem. 
Děkuji Vám. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Zdravím Mistryně. 
Pokaždé nás informujete 
o dalším a dalším zlepšení 
v probuzení světa. 
Získali jsme čas a více lidí 
se stalo vegetariány. 
Nicméně, 
jak Matka Tereza 
jednou řekla: „V tomto životě 
nemůžeme dělat velké věci. 
Můžeme dělat jen malé  
věci s velkou láskou.“ 
Když uděláme jeden krok, 
zdá se, že milosrdné Nebe   
udělá sto kroků, 
aby se s námi setkalo. 
Je to tak, Mistryně?  
Je. Je to tak. 
Sice, jak jinak –  
vy to již zažíváte  
ve svém životě –  
jak jinak by bylo možné, 
když se otočíme o několik 
stupňů, že se staneme  
tak moudrými a tak zářivými, 
vidíme Světlo Nebe 
a slyšíme Zvuk hudby 
nebeských sfér 
a cítíme takové požehnání  
v našich životech, i když  
tak dlouho nemeditujeme, 
někteří dokonce jen  
několik let  
nebo několik měsíců, 
a vidí, že se udála v jejich   
životech neuvěřitelná  

a neskutečná změna. 
Nebe sešlo dolů,   
aby se s námi potkalo, 
jdeme-li nahoru, abychom 
se setkali s úrovní Nebe. 
Co vám říkám  
je vždy pravda. 
A kdyby to všichni  
mohli udělat 
a jít dětskými krůčky, 
vlastně udělat jen jeden krok, 
jeden velice důležitý krok, 
který rozhodne 
o osudu naší planety, 
to je krok k vegetariánství, 
vše ostatní k nám přijde, 
aniž bychom žádali. 
Budeme-li milosrdní 
budeme plodit milosrdenství. 
Vesmírný zákon  
nikdy nezklame. 
Musíme se stát vegetariány. 
Všichni obyvatelé planety 
musí dbát této jedné  
a jediné rady, kterou  
dávám z celého mého srdce. 
A to být vegetariánem. 
Být veganem by bylo lepší.   
Ale vegetarián je již  
velice dobrý. 
A vegan je ještě lepší. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Děkuji Vám. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Mistryně, zvířata musí být  
smutná, protože  
mnoho druhů muselo 
opustit jejich oblasti biosféry, 
protože se nemohou  
dost rychle adaptovat 
na změny. 
Doufám, že je budeme moci  
požádat o odpuštění. 
Z jejich perspektivy, 
jaké jsou jejich naděje 
a přání pro Zemi v této době? 
Jim je jen líto lidí, 
protože vědí, kam směřují, 
ale většina lidí to neví. 

Oni milují život stejně 
jako my, ale nevisí  
na něm tak jako lidé. 
Oni se moc smrti nebojí. 
Je to jen přirozená reakce, 
že chtějí žít, 
ale když musí zemřít, 
zemřou, protože vědí, 
že se vrací tam, 
odkud přišli, což je Nebe. 
Proto jsou vždy spokojeni, 
za jakékoli situace. 
Oni znají život tady 
i na onom světě  
a znají Stvořitele. 
Přejí si, aby lidská rasa  
viděla, co vidí oni, 
věděla, co vědí oni 
a zastavila všechno to  
šílenství zaměřené na 
přechodnou dobu na Zemi 
a zaměřila se více 
na věčný život. 
Oni si přejí, 
aby byl život bezpečný. 
Ale to není o  
záchraně planety, 
ale o návratu lidí 
ke ctnostnému životu 
a soucitnému srdci. 
A všechny věci budou  
v pořádku. Oni to vědí. 
Budou-li lidé soucitní, 
pak bude svět zachráněn, 
jako vedlejší produkt. 
Budeme-li žít  
podle zákona lásky, všechny 
věci budou v pořádku. 
Zvířata to vědí, 
a ona by si opravdu  
přála, aby lidé tomuto 
konceptu rozuměli, 
jedinému konceptu na kterém 
záleží, konceptu lásky. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Děkuji Vám. 
Zdravím, Mistryně. 
Nejmilosrdnější Mistryně, 
aby se nám naši  
mimozemští přátelé 
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ukázali a pomáhali nám, 
podělili se s námi o vše, 
o co se chtějí podělit, 
kolik obyvatel Země 
musí být vegetariány 
a jaké duchovní pozvednutí 
a změny chování  
jsou nutné? 
Vysvětlíte nám to Mistryně? 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Dobrá, alespoň 70 % 
populace světa 
se musí stát vegetariány, 
aby odvrátily situaci 
globálního 
oteplování na Zemi. 
Kdyby se všechny lidské  
bytosti staly vegetariány, 
vůbec bychom nepotřebovali 
mimozemšťany. 
Měli bychom se modlit 
k naší vnitřní Všemohoucí  
síle, místo toho, abychom  
mysleli na jiné lidi. 
Mimozemšťané  
jsou taky lidské bytosti. 
Mohou mít vyvinutější  
technologii, 
ale ne všichni jsou  
na vyšší duchovní úrovni. 
My všichni máme  
vnitřní všemocnou sílu, 
aby nás ochraňovala. 
Hlavní věc je ta, 
že musíme mít  
vysokou morálku, 
být pilní  
v duchovním praktikování 
a nesobecky přispívat, 
pak budeme sami v pořádku. 
A změní-li všechny lidské   
bytosti na Zemi svá srdce, 
budou milovat zvířata 
a stanou se vegetariány, 
bude to stačit.  
Když přejdeme  
na vegetariánskou stravu, 
atmosféra se změní 
a všichni budou  
inteligentnější. 

Vynalezneme mnoho 
vynálezů  
a naše věda a technologie 
budou mnohem vyvinutější. 
Bude to mimo  
naši představivost 
o kolik bohatší, 
pohodlnější a perspektivnější 
bude náš život. 
Nemějte tedy obavy. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Rádo se stalo. 
Zdravím, Mistryně. 
Podle zprávy 
Taiwanských národních 
laboratoří  
aplikovaného výzkumu, 
odborníci objevili 
velká podmořská ložiska 
metanu na mořském dně 
jihozápadně od Formózy 
(Taiwanu), což patří mořské  
oblasti Penghu. 
S naléhavostí  
globálního oteplování, 
pokud se včas nevyvinou  
technologie 
ke zpracování ložisek metanu 
pod oceánem, aby ho  
přeměnily v užitečný přírodní  
plyn k lidské potřebě, 
co můžeme udělat, abychom  
se vyhnuli katastrofám 
způsobeným uvolněním 
metanu z oceánu 
a jím otrávenému vzduchu? 
Prosím vysvětlete nám to. 
Děkuji Vám, Mistryně! 
To není snadné. 
Čelíme stejnému problému 
všude, ne jen v Penghu 
nebo na Formóze (Taiwanu). 
Kdyby obyvatelé Země 
obecně měli hodně zásluh, 
naše technologie by byly 
mnohem vyvinutější 
a vědci by byli schopni 
přemýšlet o způsobu, 
jak získat plyn ku  
prospěchu lidí, 

místo toho, aby jim ublížil. 
Závisí to na našich zásluhách, 
ne jen na technologii. 
Nemáme-li dostatek zásluh, 
nebudeme schopni vyvinout 
tyto technologie. 
Naším nejdůležitějším  
úkolem je prosazovat  
vegetariánskou stravu 
a morální aspekty. 
A pak to bude záležet   
na situaci. 
Já si také přeji, 
abyste se svojí prací uspěli, 
aby mnoho lidí vědělo o tom,   
že vegetariánství je řešení. 
Takto by se věci  
zlepšovaly a zlepšovaly. 
Jen pokud budeme  
vegetariány a morální,  
vyhneme se katastrofám. 
Pak můžeme vyvinout 
více dobrých technologií. 
Jinak, budeme-li dále 
ubližovat jiným lidem 
a zvířatům, 
je jedno, jak vyvinuté  
jsou naše stroje,  
objeví se další problémy. 
Děkuji, Mistryně. 
Nemáte za co. 
V noci, keď som sama 
a myslím na všetky  
tieto situácie, 
myslím na všetky zvieratá, 
ktorým je zima a sú hladné, 
na všetky ľudské bytosti, 
cítim sa skutočne, skutočne 
taká smutná, taká smutná. 
Spôsob, akým sa správame 
k sebe navzájom, 
spôsob, akým sa správame 
k našim spoluobyvateľom, 
nie je skutočne ideálny. 
Nie ak naozaj chceme 
mať šťastie 
na tejto planéte, 
nie ak skutočne chceme 
mať mierumilovný svet 
v ktorom sa budeme tešiť. 
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Takže niekedy nerozumiem 
ľudskej mentalite, 
tomu ako rozmýšľajú, 
a ako to funguje, 
spoločenský systém a 
politika na planéte celkovo. 
Každá krajina 
je trochu odlišná 
ale niektoré krajiny sú na tom 
lepšie než iné. 
Ale aj tak môžete nájsť 
aj v tých najbohatších 
krajinách takéto problémy, 
že ľudia sú bez domova, 
nemajú kam ísť, 
rodiny sú rozdelené, 
pretože nemajú kam ísť. 
Deti sú hladné, 
nemôžu ísť do školy, pretože 
nemajú žiaden domov, atď. 
Je to proste niekedy veľmi, 
veľmi bolestivé, nepríjemné, 
pozerať sa na to. 
Robím, čo môžem, 
ale nikdy to nie je dosť 
kvôli systému, ktorý máme 
na tomto svete. 
Nie je to len 
jeden dva prípady, 
je to celý systém. 
Dúfam len, že jedného dňa, 
ak sa všetci navrátia 
ku svojej veľkosti, 
budú premýšľať o tom,  
ako veľmi chcú sami seba  
reprezentovať na tejto  
planéte, potom možno 
budeme mať lepšiu  
spoločnosť. Nie je to len 
o zdieľaní potravy, 
je to o zdieľaní všetkého, 
technológie, 
pomáhať ľuďom, 
aby si pomohli. 
A keby sme nejedli mäso, 
svet by sa už tak stal lepším. 
Znamenalo by to, že  
spoločnosť ako celok 
sa stala súcitnejšou. 
Potom bude ten systém iný, 

zmení sa. 
Zmení sa mentalita, 
zmení sa politika planéty 
a potom si budeme 
navzájom pomáhať. 
Nielen distribuovať jedlo 
ako charitatívny čin, 
ale deliť sa o technológiu, 
zdroje, pomáhať si 
so všetkými vecami, 
uchovávať všetky 
zdroje planéty, 
aby mal každý možnosť 
používať ich 
a pomáhať si. 
Myslím, že každý by 
sa rád sám obslúžil, 
nielen chcieť brať almužny 
niekde v útulku, 
špinavom, chaotickom, 
bez vody, bez jedla, 
len každý deň čakať 
na almužny. 
To nie je spôsob, 
akým by niekto chcel 
žiť svoj život. 
Nie je to dôstojné. 
Preto sa ten systém 
musí zmeniť. 
A začína to  
vegetariánstvom. 
Začína to vegetariánstvom, 
pretože ak chcú ľudia 
zachrániť planétu, 
ak chcú zachrániť zvieratá, 
potom prichádza súcit. 
A keď súcit obalí 
celú planétu, 
potom sa úplne  
zmení energia. 
Každý sa v tom bude kúpať 
a každý deň budú ľudia 
premýšľať inak, 
budú konať inak 
a ich myseľ bude 
viac vyčistená. 
A dokážu vymyslieť 
lepší systém, 
ako rozdeliť 
bohatstvo a zdroje, 

ktoré aj tak prináleží  
všetkým. 
Či už žijete v Afrike, 
narodili ste sa v Etiópii 
alebo ste sa narodili 
v Anglicku, je to to isté. 
Nepriniesli sme si so sebou 
žiadne zdroje v deň, 
kedy sme sa narodili. 
Takže svetové zdroje 
patria všetkým. 
Ale my ich nerozdeľujeme 
dobre. 
Tí schopní si berú viac, 
než dávajú, 
to je ten problém, 
viac berú, než zdieľajú. 
Takže dúfam, že jedného dňa 
sa celá planéta prebudí 
a bude premýšľať o tom, 
ako chceme žiť náš život. 
Nie život,  
aký sme žili doteraz, 
myslím jeho väčšiu časť. 
Nie je to vždy niečo, 
na čo môžeme byť hrdí. 
A keď zomrieme, 
aj tak nič nemáme. 
Prišli sme s ničím, 
odídeme s ničím. 
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