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Ohrozené druhy a poľnohospodárske Zdravím. Ako sa máte? 
alebo už vyhynuté, plodiny na Zemi. Ako sa máte, Čoko? 
už nikdy viac neuvidíme, Potom prišli zvieratá. Mám sa dosť dobre. 
pretože oni sem prišli Potom sme začali Moja otázka sa týka stromov. 
pomáhať, navzájom viac bojovať Majsterka, 
ale my sme im  kvôli jedlu a prežitiu, predtým ste hovorili, 
namiesto toho škodili. pretože sme spoznali že stromy majú dušu, 
Takže nebo im nedovolí chuť jedla (Áno.) 
vrátiť sa. a potom museli zísť dole a mnoho stromov 
A čím menej zvierat, aj ďalšie zvieratá, teraz zomiera kvôli 
tým menej atmosféry lásky aby vyvážili atmosféru globálnemu otepľovaniu. 
na našej planéte, a tiež našej planéty, pretože Takže moja otázka je: 
ak vytvoríme viac nenávisti zvieratá prinášajú lásku Môžete nám prosím povedať, 
spôsobom, akým žijeme, na túto planétu. či sú stromy ako zvieratá, 
potom budeme mať problém. Tam, kde sme my strácali v tom, že sú bližšie k Bohu, 
Rozumiete mi? lásku, tam ju zvieratá musia a keď zomierajú, 
Áno, Majsterka. doplniť, v tomto prázdnom idú okamžite do Neba, 
Majsterka, chcem len priestore našej lásky,  alebo je to tak, 
porozprávať zážitok, ktorý ako sa naša láska zmenšuje, že majú odlišný vývoj 
som mal so stromami, (Áno.) zmenšuje a zmenšuje, ako zvieratá? 
keď som bol v Belgicku. pretože navzájom bojujeme, Áno, každý z nich 
(Áno.) pretože sa dostávame má iný vývoj, samozrejme. 
Žil som  navzájom do nesúladu, Ale stromy, ktoré zahynuli 
vo farmárskej oblasti (Áno.) kvôli nedostatku alebo pri pomoci ľudstvu, 
a tam bolo veľa kvôli lakomosti za jedlom, pri tienení horúcej planéty, 
zalesnených oblastí. a potom kvôli jedlu pôjdu samozrejme 
(Áno.) alebo ostatným potrebám rovno do Neba. 
Jedného dňa som sa a z ostatných potrieb, V každom strome je duša 
prechádzal jednou takou viac kvôli moci a ovládaniu. a tá duša pôjde späť tam, 
lesnou oblasťou Takže strácame odkiaľ pochádza. 
a cítil som, že tie stromy tam viac a viac z kvality lásky Naša planéta prišla o mnoho 
boli ako živé, ako vytvárame  druhov zvierat 
vzduch bol vlhký viac nenávisti, súťaživosti a tie sa už nevrátia. 
a bolo to, akoby a žiarlivosti Dôvod, prečo sem zvieratá 
všetko bolo nažive do atmosféry, prišli bol v prvom rade ten, 
a malo to očistný vplyv, v ktorej žijeme. pretože sme potrebovali 
pretože keď som vyšiel von, Takže viac zvierat sa musí ich pomoc. 
cítil som, akoby som sa inkarnovať na našu planétu, Na začiatku 
práve prechádzal aby nám to pomohli vyvážiť, sme nemali veľkú potrebu, 
cez inú dimenziu ale dnes zabíjame pretože väčšina ľudí 
alebo niečo také. mnohé z nich boli breathariáni – 
A potom som si pomyslel takmer každý deň. kedysi veľmi, veľmi dávno. 
„Páni!“ a začal som Dvesto, tristo druhov Potom neskôr, keď sme si 
viac vyhľadávať lesy, je stratených každý deň rozvinuli viac chuť  
a prechádzať sa v nich. a tie sa už nevrátia. na mnohé jedlé veci 
To je pravda! Áno. Aj keby sa chceli, na tejto Zemi, potom sme 
(Áno.) Áno, áno. nebude im dovolené viac potrebovali zvieratá, 
Mali ste pravdu. vrátiť sa späť. aby rozširovali semená 
Preto sa mnohí ľudia radi Preto vidíme toľko zvierat a ovocie, prevzdušňovali zem 
prechádzajú po lese. Áno? vyhynúť. a rozptyľovali rôzne semená 
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Takže ak tomu každá vláda sú to škodlivé priemysly Áno. 
porozumie, potom a majú veľmi mocné  Po čínsky sa tomu hovorí 
môžeme niečo povedať. lobistické skupiny „lesné kúpanie“. 
Pretože skutočne, a tak vláda, dokonca Je to skutočne tak, pretože 
vlády sú služobníkmi ľudí. aj keď vie, že to nie je dobré, zažívajú niečo podobné, 
To len v súčasnosti to pre ich občanov, ako ste zažili vy, 
nefunguje takým spôsobom. dovolia im naďalej očistný efekt stromov. 
Ale od vlády sa očakáva, predávať ich produkty. Nie kvôli kyslíku, 
že bude služobníkom ľudí. (Áno.) ktorý vydávajú, 
Mali by vedieť, Možno na to dajú dane, ale z lásky od nich; 
že pracujú pre ľudí! ale aj tak im stále pretože oni nikdy  
Mali by vedieť, dovolia pokračovať v vo svojej bytosti nepoznajú 
že to ľudia im zverili predávaní týchto produktov. žiaden zámer škodiť. 
túto vznešenú Čo spôsobí, Vidíte, všetko čo majú, 
a mocnú úlohu. aby boli vlády dosť silné je len láska a ochrana. 
Mali by robiť svoju prácu. povedať nie Áno. 
Áno? týmto spoločnostiam a týmto Áno. Preto som pre ne 
Áno. Súhlasím. produktom, Majsterka? nedávno napísala báseň. 
Ďakujem vám, Majsterka. Vy ľudia! Dúfam, že budem mať čas 
Nemáte za čo. Ľudia urobia vládu silnejšou. vám ju zarecitovať. 
Zdravím Majsterka. Ale ide o to, Volám všetky 
Ahoj! je to ako cyklus: planetárne druhy 
Je také dobré vidieť vás. vláda musí najskôr a všetky lesy, 
Dobré vidieť vás, ľudí informovať. prosím, prosím, 
Maďarov! Milujem vás. Pretože vláda má aby na seba dávali pozor 
Aj ja vás milujem. všetky tieto nástroje a chránili ľudstvo 
V nedávnom rozhovore aby to urobila v tejto hodine núdze. 
ste Majsterka povedala, a ide o to, Ďakujem vám, Majsterka. 
že ak budú pokračovať  že vláda musí najskôr Tak veľmi som plakala, 
súčasné neprirodzené ľudí informovať. keď som to písala, 
praktiky živočíšnej  A keby o tom všetci ľudia a tak som si nebola istá, či ju 
veľkovýroby, uvidíme ešte vedeli, niečo by urobili, budem schopná recitovať. 
väčšiu pandémiu, než bola viete? Pretože vždy, keď som sa 
v roku 1918, ktorá zabila Ľudia budú požadovať snažila prečítať ju znovu, 
100 miliónov ľudí. od vlády, aby to urobila iba trochu opraviť 
Rada by som vás poprosila, a ak to bude dosť ľudí  alebo zrevidovať, 
aby ste nám viac povedala požadovať, tak veľmi som plakala,  
o zničujúcich vplyvoch vláda to urobí, pretože som cítila ich ohlas. 
pre ľudstvo, takých, ktorým pretože od vlády sa očakáva, Cítim ich lásku 
by sme sa mohli vyhnúť, aby pracovala pre ľudí. a tiež ich pocit márnosti, 
keď prestaneme jesť mäso? Sú zvolení ľuďmi, kvôli nám. 
Nie som to ja, kto to povedal. sú platení ľuďmi, Oni majú len lásku. 
Boli to nejakí vedci, mali by pracovať pre ľudí. Preto ste sa cítili tak dobre. 
ktorí to povedali Ešte dávno, za prezidenta Som rada. 
a ja som ich citovala. Ngô Đình Diệm, Ďakujem vám, ďakujem vám, 
Dokonca som povedala skôr než zomrel – bola som Majsterka. 
vedca a citovala to. veľmi mladá, malé dieťa – Nemáte za čo. 
Všetko, čo hovorím ja, videla som všade slogan: Zdravím, Majsterka. 
poviem „hovorím“. „Vláda je služobníkom ľudí.“ Majsterka, čo sa týka mäsa, 
Všetko, čo citujem, Rozumiete mi? cigariet a alkoholu: 
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poviem „citujem“. 
Nie všetko hovorím ja. 
Nemôžem byť vševediaca, 
stroj na všetky otázky. 
Okrem toho, ak to viem ja, 
ak to hovoria vedci, 
mali by to vedieť aj ľudia, 
vidíte? 
Ak Dr. taký a taký, 
vedec z NASA alebo 
na vrcholnej pozícii, potom 
by ľudia mali počúvať. 
To som nebola ja, 
kto to povedal. 
Bola to Laurie Garrett,  
novinárka, nositeľka 
Pulitzerovej ceny 
a tiež vedkyňa, 
pretože ona je expert 
na tieto záležitosti. 
Skvelé. 
Ďakujem vám tak veľmi. 
Vidíte? Je to fajn. 
Bolo to v správach 
na našej televízii. 
Áno. 
Teraz je to dosť logické 
pre všetkých. 
Je to jasné ako váš nos, 
alebo môj. 
Takže ak každý neprestane 
s tým zvykom jedenia mäsa, 
náš planetárny osud 
bude spláchnutý do záchodu. 
Dokonca hovoria, 
že sme vyvinuli vakcíny 
a podobne, ale voči tomuto 
sme bezmocní. 
Neustále to mutuje. 
V tejto dobe 
je to už hrozbou, 
ale neviem,  
ako to bude v budúcnosti, 
dokonca aj vedci 
to povedali, 
že by to mohlo byť 
ešte desivejšie, 
keď tie vírusy zmutujú 
na ešte smrteľnejšie. 
Už teraz je to smrteľné 

a hovoria, že by to mohol 
zmutovať viac a je to logické. 
Aj so všetkými vakcínami 
sme proti tomu bezmocní. 
Povedala som vám, 
že sme bezmocní pred 
zlou karmickou odplatou. 
Aj samotná vakcína, 
ľudia sú vystrašení z vakcín; 
dokonca aj tí, 
ktorí tie vakcíny vyvíjali, 
sa neodvažujú vziať si 
tú vakcínu, kvôli 
desivým vedľajším efektom  
– mohli by byť 
nastálo paralyzovaní. 
Mohli by zomrieť 
z tej vakcíny. 
Preto to odmietli. 
Mohli by ste zomrieť 
aj na chrípku, možno 
ešte stále máte šancu 
žiť, 50 na 50. 
Ale ak máte vakcínu, 
vedľajší efekt je už jasný. 
Väčšina z pracovníkov 
odmietlo vakcínu okamžite – 
pracovníci v profesiách 
zdravotnej starostlivosti – 
pretože sú vystrašení k smrti. 
A mnoho rodičov dnes 
odmieta dať zaočkovať 
svoje deti. 
Neobviňujem ich. 
Toto je desivá vec, 
nie je to tak, že to dokážeme 
kontrolovať. 
Dnes máme všetko, 
všade máme toľko hrozieb, 
okrem globálneho  
otepľovania. 
Ale globálne otepľovanie 
je zodpovedné 
za väčšinu z toho! 
A mäsopriemysel je 
zodpovedný za všetko toto! 
Takže musíme zastaviť 
prvotnú príčinu 
všetkých týchto problémov, 
nie vakcínou 

ale cnosťou, 
nebeskou kvalitou, 
ktorá je v každom prípade 
vrodená v našom vnútri. 
Len to musíme vybrať 
a používať. 
Sme ľudia, deti Boha. 
Netýrajme malé kurčatá, 
nelovme ryby 
a nenechávajme ich 
kričať do vzduchu. 
Netlačme prasatá 
a nespôsobujme im 
choroby a utrpenie, 
a potom ich obviňujeme 
z choroby. 
Neberme si malého morského 
raka a nesmažme ho zaživa, 
toto je hrozné! 
Toto nie je ľudské správanie. 
Nemali by sme sa správať 
takýmto spôsobom. 
A ak to robíme, nemôžeme 
dávať vinu ničomu, 
čo sa nám deje, 
čo je hrozné. 
Všetko, čo musíme urobiť, 
je len otočiť sa 
a a žiť ako človek, 
ako dieťa Boha! 
Dieťa Boha je 
úplne anjelské, milujúce, 
láskavé, chrániace 
slabých a malých. 


