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Víte, 
mladí lidé hrají 
při záchraně planety 
velmi důležitou roli. 
Jsou naší budoucností. 
Oni jsou na vrcholu 
jejich energie a ideálů. 
Milují spravedlnost 
pro lidi i pro zvířata 
a dobrovolně pomáhají, 
když je jim dána příležitost. 
Jsou vnímaví a otevření 
novým myšlenkám, 
tomu, co je logické 
a v tom okamžiku praktické, 
než aby stále 
používali 
zavedené způsoby. 
Lidé jejich 
věkové skupiny se často 
snaží být vegetariány, 
pomáhat zvířatům 
a životnímu prostředí, 
což je skvělé. 
Mladí lidé 
mají tuto flexibilitu, 
kterou teď potřebujeme, 
abychom rychle reagovali 
na naléhavost naší planety. 
Takže jejich dnešní role 
je jednat 
a vést společnost 
svým upřímným příkladem. 
Například, minulý rok 
(2008), 
jeden mladý hoch 
vynalezl novou technologii 
na čištění vody, 
která přeměnila 
znečištěnou vodu 
z domácnosti v čistou 
vodu, ještě dříve, 
než se dostala do odpadu. 
Je to velmi šetrné 
k životnímu prostředí 
i ke zvířatům, 
nemluvě o lidech, 
a výroba stojí jen 
kolem 6 dolarů. 
To je pozoruhodné. 

Vyhrál první cenu 
z tisíce vynálezců. 
Na mezinárodní soutěži 
ve Švédsku. 
Samozřejmě, jako my 
všichni, jsou někdy mladí 
lidé příliš zaneprázdněni 
v jejich každodenním životě, 
studiem nebo trávením času 
s jejich přáteli 
nebo jejich koníčky, 
ale zdá se, 
že když dostanou příležitost 
a informace, 
pochopí 
mladí lidé jasně, 
že teď není ohroženo 
kvůli klimatu jen 
životní prostředí, 
ale i lidi a zvířata, 
včetně nich samotných. 
Budou dokonce 
víc inspirováni, 
když budou vědět, 
že s tím mají moc 
něco udělat 
a teď. 
Musejí mít ale čas, 
aby si získali 
informace. 
Nejlepší způsob, 
jak mohou 
chránit životní prostředí 
je, být vegany. 
Nikdy nemohu 
dost zdůraznit, jaké 
je to velmi snadné, přesto 
velmi, velmi účinné řešení, 
být vegany. 
Takže mladí mají teď 
hrdinné poslání, 
pomoci zachránit svět. 
Jen buďte vegany 
a šiřte informace 
k ostatním mladým 
a dalším lidem. 
Ano, děkuji vám, vám všem. 
Nejvyšší Mistryně, 
ve světě je mnoho 
inspirujících 

učitelů, 
žijí různými způsoby života 
a tito učitelé budují 
děti jako ucelené bytosti 
a navíc k výukovým 
dovednostem a znalostem, 
vštěpují našim dětem 
taky dobré hodnoty. 
Přemýšlím, 
jak pomůže 
vznešené milující vzdělání 
uvést Zlatý věk? 
Dobrá, vznešené vzdělání. 
Moc se mi líbí váš výraz, 
„vznešené, 
milující vzdělání.“ 
Je pravda, 
že jsme zavázáni 
všem učitelům, kteří nás 
inspirovali, kteří nás 
učili během 
našeho života, 
obzvlášť učitelům, 
kteří nám předali morální 
hodnoty, jak jste zmínila 
a ctnostný způsob života, 
kteří pomáhají 
vychovávat občany 
světa, aby nesobecky 
konali dobré činy, 
kteří se k druhým chovají 
vlídně a férově 
a starají se o slabé 
a ty, kteří mají méně štěstí. 
Kdybychom měli 
víc takových učitelů, náš svět 
by se stal Nebem. 
Jak řekl jeden americký 
historik Henry Adams, 
budu ho citovat: 
„Učitel ovlivňuje věčnost.“ 
Dokonce věčnost, 
nejen jeden život, 
dobrý učitel. 
Učitel ovlivňuje věčnost, 
to je něco k zamyšlení. 
Myslím, že nejlepším 
způsobem, je začít 
s duchovní základnou, 
protože duchovní praxe 
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zahrnuje základní morální 
a společenské standardy. 
Myslím, že všechny školy 
na naší planetě 
by měly obsahovat duchovní 
a morální standardy 
v osnovách našich škol, 
protože to je to, 
co chybí, 
hlubší témata. 
Nejen říkat: 
„Choďte do kostela“ nebo 
„Dávejte trochu na charitu,“ 
což dokonce ani někdy 
ve školách nezmiňují. 
Základní morální 
a společenské standardy 
musíme dětem   
vštěpovat v útlém věku 
a poskytnout jim 
vnitřní podporu, 
na kterou se mohou vždy 
v jejich životě spolehnout. 
Studie v Kanadě, 
vaší zemi, ukázala, 
že děti, které mají 
duchovní víru jsou šťastnější. 
Navíc, meditace 
pomáhá dětem se zklidnit 
a být zaměřenější. 
Například, v USA, 
některé studie, které 
byly prováděné ve školách, 
kde učili děti provádět 
jednoduché meditace, 
zveřejňovaly velmi 
dobré výsledky, například 
méně neklidu, lepší náladu, 
lepší pozornost. 
Z takových dětí vyrostou 
silní vůdci, kteří budou 
pomáhat naší společnosti. 
Další důležitou částí 
vznešeného vzdělání, 
jak jste zmínila, 
je povzbuzovat 
Bohem danou milující 
přirozenost dětí. 
Ve skutečnosti, všechny děti, 
nejen indigové 

nebo křišťálové děti, 
se narodí velmi sladké, 
milující a nevinné. A mají 
spojení s Bohem 
do jejich věku 
3 nebo 4 let. 
Je jeden 
velmi dojemný příběh, 
pravdivý příběh. 
Matka vyprávěla příběh 
jak její dvě děti 
spolu hovoří. 
Jedno dítě je dívka, 
jsou jí čtyři roky a tomu 
druhému dítěti je jeden rok, 
ještě leží postýlce. 
Ta čtyřletá 
dívka se ptá 
mladšího sourozence: 
„Prosím, můžeš mi říct, 
co je Bůh, 
jak vypadá Bůh? 
Já už začínám zapomínat.“ 
To mne tak rozplakalo, 
když jsem to 
slyšela poprvé. 
„Prosím, řekni mi, 
jaký je Bůh, 
už začínám zapomínat,“ 
čtyřletá říká 
jednoročnímu. 
A teď se 
vrátíme na Zem. 
Musíme učit děti, 
aby chránily 
a milovali 
nevinné životy, jako 
jsou zvířata, bezmocná, 
bezbranná, 
nevinná. 
Ve skutečnosti 
jsou zvířata požehnáním 
pro naši planetu. 
To jim přinese 
úzký vztah ke zvířatům 
již od útlého věku. 
Musíme je učit 
hodnotě 
milující vlídnosti k ostatním, 
obzvlášť ke zvířatům. 

Je na nás, abychom v nich 
nepotlačili nebo nepopřeli 
jejich lásku ke zvířatům. 
Když krmíme naše 
děti masem ze zvířat, 
samozřejmě, že budou 
naše děti nervózní 
a neklidné, 
protože to jde proti 
jejich přirozenému instinktu. 
Vkládáme do jejich 
něžných tělíček násilí, 
když bychom je měli učit 
nejlepším příkladům 
milující vlídnosti 
a soucitu. 
Není to jen fyzické, 
ale podvědomě, 
když je jim dáváno maso, 
učí se něco 
velmi konfliktního 
k jejich péči 
o zvířata 
a lásce v jejich srdci 
a koliduje to 
se vším ostatním, 
co je učí o tom, 
aby byli milující, vlídní, 
neubližovali druhým, 
nezabíjeli druhé, pokud my 
nechceme, aby nám bylo 
ubližováno nebo aby nás 
zabili, špatně s námi 
zacházeli stejným způsobem. 
Učíme naše děti, aby byly 
vlídné, milující, 
nebyly násilné, 
ale krmíme 
je symbolem 
nevlídnosti a násilí. 
Kus 
masa ze zvířat 
jim nutíme 
do jejich křehkého těla, 
někdy silou. 
Jestli jste si všimli, 
tak hodně malých dětí, když 
je krmíte masem, 
často ho vyplivnou 
my ho pak znovu vezmeme 
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a nutíme jim ho znovu, 
znovu a znovu, dokud si 
na něho nezvyknou 
a nemohou být bez něho, 
a pak vyrostou 
a učí své děti 
stejným způsobem. 
Není to škoda? 
Je to velmi smutné. 
Není to ale ve skutečnosti 
chyba rodičů ani učitelů. 
Není to naše chyba, 
protože nás 
naučili to samé, 
jak jsem vám říkala, 
z generace na generaci, 
jeden vede druhého, 
protože nemáme čas 
prozkoumávat 
realitu, jak 
ubližuje živočišná strava 
a prospěch vegetariánského 
způsobu života. Víte? 
Teď tomu musíme věnovat 
čas a udělat to. 
Je to skutečně 
tragická výchova, 
která na nás byla 
praktikována a my jsme ji 
předali našim dětem. 
Vypnuli jsme 
naši citlivost 
k utrpení zvířat 
a zapomněli jsme, 
že degradujeme 
sami sebe, naše pravou 
božskou kvalitu, soucit 
a nevinnost. 
Ničíme si naše těla, 
naši inteligenci 
a zabíjíme planetu. 
Chce to teď jediné, 
vznešeného učitele, rodiče – 
jeden vznešený příklad – 
aby utvrdil v našich dětech 
to, co už od narození 
vědí: 
že milujeme, staráme se 
o všechny žijící bytosti, 
jako sami o sebe. 

To je 
jediná filosofie. 
A je to jediná pravda, 
vznešený způsob, 
jak žít naše životy. 
Pokud nemůžeme učit, 
že všechny životy mají 
vrozenou, vzácnou hodnotu, 
pak bychom měli přemýšlet 
o tom, co je hodnotné učit. 
Ježíš říkal, 
že nad vše ostatní musíme 
milovat jeden druhého, 
jako sami sebe. 
Talmud řekl: 
„Největší moudrostí 
je vlídnost.“ 
Buddha nás učil, 
abychom podporovali soucit 
a Korán nám připomíná, 
abychom projevovali milost 
ke všem tvorům. 
Prorok v Koránu 
uvedl: 
„Aláh neprokáže milost 
nikomu, kromě těch, 
kteří prokazují milost 
jiným tvorům.“ 
To je velmi jasné. 
Prorok Muhamed, 
mír s ním, 
taky říkal svému bratranci: 
„Ali nejez maso, 
nejez ho.“ 
Takže již od počátku 
lidské historie nám bylo 
připomínáno 
velkými a soucitnými 
učiteli, jako je Mahávíra, 
Ježíš Kristus, Mojžíš, 
Buddha, 
Prorok Mohammed, 
Guru Nanak atd., atd. 
a mnoha dalšími velkými 
učiteli, kteří už nás 
pomáhali pozvednout, 
znovu a znovu, 
k civilizovanějšímu způsobu 
života mezi sebou. 
A pokud pozorně studujeme 

jejich poselství a dokonce 
jejich vlastní praxi, 
učili, že základním jádrem 
civilizovaného života 
je mírumilovná 
veganská strava. 
To je začátek 
všeho ostatního: 
to je začátek 
stavebního kamene morálky, 
to je začátek 
duchovního pozvednutí, 
to je počátek 
mírumilovné společnosti. 
Když budeme poskytovat 
tyto stejné nejzákladnější 
duchovní a morální základy 
našim dětem, pak 
vykonáme náš díl při, 
„vznešeném, milujícím 
vzdělání“ o kterém jste se 
zmínila a jistě vstoupíme 
do Zlatého věku. 
Děkuji vám 
a Nebeské lásce ve vás, 
že jste veganka! 
I váš manžel. 
Bůh vám žehnej. Děkuji vám. 
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