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Další věc, kterou můžeme 
pro děti a jejich kamarády,  
kteří se chtějí přidat, udělat 
je, navštívit 
nějakou farmu. 
To je místo, kde žijí 
zvířata bezpečně, 
je o ně dobře postaráno, 
a nemusí se bát, 
že budou zabiti.  
Tam mohou jít děti 
blízko ke zvířatům a mohou 
se jich dokonce dotýkat 
a komunikovat s nimi. 
Slyšeli jsme říkat děti, 
když se spřátelí s krávou 
nebo s citlivým prasetem, 
že už je  
nemohou jíst. 
Jako rodiče bychom měli 
dělat vše možné pro to, 
abychom pomohli našim  
dětem vytvořit si vztah 
s těmito milujícími, krásnými 
vznešenými bytostmi. 
A v souvislosti s kusem  
mrtvého, hnijícího masa, 
které lidé jedí bychom 
jim taky měli vysvětlit 
o utrpení zvířat, 
které je tak nesmírné, 
že si ho ani 
nedovedeme představit. 
Je to pro nás příliš, 
abychom se na to dívali,  
když o tom víme. 
Můžeme se taky podělit 
o další část pravdy o  
zvířatech, což je to,  
že ta křehká mláďata 
jsou odebírána  
svým maminkám a 
hrozným způsobem zabíjena 
a taky děti informovat o tom,  
že matky pak 
musí snášet tu bolest, 
když jsou každý den  
násilím napojovány 
na dojící přístroje – 
aby dávaly mléko, které bylo  

určeno pro jejich mláďata – 
a pak jsou zabíjeny. 
Toto všechno je 
smutný, ale pravdivý příběh. 
V živočišném průmyslu  
se, samozřejmě, děje 
mnohem víc hrozných,  
naprosto krutých a  
nehumánních praktik. 
My, jako rodiče, taky  
můžeme dětem pomáhat  
s veganským životním stylem 
tím, že půjdeme do školy  
a vysvětlíte učitelce 
a lidem v jídelně,  
že vaše dítě je veganem. 
Můžete taky nabídnout  
pomoc s kursy vaření, 
aby víc rozuměli. 
Existuje teď mnoho 
studií, které ukazují prospěch 
zdravých školních obědů 
a programu svačin. 
Je dokonce známo,  
že se děti lépe soustředí, 
když jedí víc  
čerstvého ovoce  
a zeleniny. 
První dáma 
Ameriky teď stále  
představuje čerstvé ovoce 
a zeleninu 
americkým dětem.  
A pokud pomůžeme  
školám porozumět 
tomuto prospěchu, možná 
je taky samy 
přijmou a rozšíří. 
Já vím, že se to zdá 
jako těžká práce, ale musíme 
to nějak udělat, 
jestli chceme 
zachránit náš domov. 
Ale v dnešní době sází 
hodně škol a rodičů 
zeleninu 
ve školách  
nebo doma na zahrádce 
s dětmi 
a děti tyto činnosti  

milují 
a taky jedí víc  
zeleniny, kterou si 
sami vypěstovaly! 
Takže nakonec taky  
můžeme našim dětem říct,  
že když jsou vegany, přímo 
pomáhají vyléčit 
a zachránit naši planetu 
a pomáhají rodičům, 
pomáhají sobě a všem 
životům na tomto světě. 
Děti jsou v srdci  
velmi milující. 
Proto, když vědí, že tím, 
že budou vegany mohou 
zachránit mnoho životů, 
budou velmi, velmi  
ochotní to udělat. 
Rádi bychom předali 
dětem svět 
plný zeleně 
a bujné krásy, 
svět ve kterém spolu  
lidé a zvířata budou  
v míru žít. 
Rádi by pomáhali, 
aby se to stalo. 
Všichni jsme se 
narodili v různých úrovních. 
Jsme všichni z Nebe. 
Všichni jsme se narodili 
z vyšší úrovně vědomí,  
z vyšší úrovně vědomí, 
podle toho co vím. 
Jen jsme byli 
degradovaní, přišli jsme 
na tento svět 
a byli jsme zmateni 
a negativní síla  
tohoto království nás  
omámila 
a udělala z nás něco, 
čím jsme nechtěli být. 
Měli bychom být 
mnohem lepší,  
než jací jsme. 
Proto se sebou nejsme 
nikdy spokojeni, 
bez ohledu na to,  
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kolik máme peněz, 
bez ohledu, jak úspěšní jsme, 
jak máme velký dům, velké 
auto – něco uvnitř nás 
nám dává stále pocítit… 
něco nám chybí. 
Něco… 
ale nevíme co. 
To je náš nebeský původ,  
který se nás snaží probudit. 
Indigové děti jsou 
děti, které mají 
na svůj věk 
výjimečný talent. 
Vědí toho víc, 
jako by jim bylo víc let. 
A lidé, kteří s těmito 
nadanými dětmi studovali 
nebo s nimi strávili  
nějaký čas, 
nám o nich povídali. 
Jsou to mladí lidé, 
kteří se narodili 
z vyšších dimenzí 
a mohou si udržet nějakou  
část jejich inteligence, jejich  
moudrosti a jejich talentu, 
jejich vlastností 
z vyšší dimenze. 
Hodně dětí, 
nemusí to být  
indigové děti, si  
od svého narození 
do věku kolem tří,  
čtyř let,  
hodně dětí si ještě 
pamatuje na Nebe. 
Někdy spolu  
o Nebi hovoří. 
Někdy vyprávěli svým  
rodičům o Nebi, 
ale rodiče 
neposlouchají, 
nerozumí, 
protože rodiče 
už zapomněli. 
Po 3-4 letech zapomínáme 
na náš původ. 
Takže indigové děti 
jsou ty, které si  

dál pamatují  
i po 4 nebo 5 roce. 
To je pro ně štěstí. 
Nejspíš je to  
záměr Nebe, 
aby tyto děti přišly 
a pamatovaly si  
své nebeské vlastnosti, 
abychom my získali naději, 
aby nám připomněly, že my 
k tomu můžeme dospět také.  
Můžeme být jako ony 
nebo nejspíš  
jsme byli jako ony. 
Ano, jsme jako ony. 
Prostřednictvím své meditace 
a prozkoumáním  
Nebe a Země 
vím, že jsme všichni z Nebe. 
Kdybych vám to jen 
mohla ukázat. 
Kdybych vám jen mohla 
předat, co vím. 
Kdybych jen mohla odstranit 
překážející hmotu, 
kterou jsou mnozí 
pomýlení 
a dáni do tohoto chrámu, 
nebeského chrámu,  
se zastřením našeho vědomí.  
To je důvod, 
proč jsme zapomněli  
na náš Božský původ. 
To je důvod, proč jsme 
zapomněli, že jsme opravdu 
dětmi Boha. 
Všichni jsme slyšeli, 
že jsme dětmi Boha, 
ale nevíme to. 
Skutečně to nevíme, 
protože bráníme sami sobě, 
protože 
negativní síla 
v tomto světě je příliš těžká: 
jistým způsobem nás  
obklopuje, utiskuje nás, 
že proti ní  
nemůžeme bojovat 
a pak této negativní  
síle podlehneme 

a degradujeme sebe 
každý den víc a víc. 
Proto  
od pradávna přišlo  
na tuto planetu  
mnoho Mistrů, aby se 
nás pokusili pozvednout, 
pokusili nám to připomenout. 
Věc se ale má tak,  
že to není snadné, 
protože jsme 
příliš dlouho spali. 
Teď mluvíme  
o dětech,  
že si udržely nějakou 
část jejich nebeskosti. 
Přišly, nejspíš proto,  
protože zjistily,  
že se pro ně stala  
atmosféra na naší planetě  
mnohem vhodnější, 
čistější a zářivější. 
Naše planeta 
se v poslední době  
změnila k lepšímu, víte, 
jelikož víc a víc lidí 
dělá ctnostné činy, 
praktikují hlubokou meditaci, 
duchovně praktikují 
a přechází 
na soucitný 
veganský životní styl. 
V dnešní době, protože  
je komunikace  
tak pokročilá, 
proto se veganský životní styl 
nebo duchovní životní styl 
tak snadno šíří, 
ne jako v dobách Ježíše. 
Proto v dnešní době nemáme 
takové útrapy  
kvůli nedorozumění 
jako v době Ježíše 
nebo v době 
Proroka Muhameda. 
I naše lidská evoluce 
má prospěch 
z duchovních Mistrů, 
kteří žehnali  
během historie naší Zemi  
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i nám. 
Proto se atmosféra 
našeho světa  
hodně pročistila, 
navzdory překážkám,  
které současně  
taky máme, kvůli 
nesoucitnému způsobu, 
který jsme mylně přijali  
do života. 
Nicméně, ta část,  
která mohla být pročištěna 
byla pročištěna, 
proto byla atmosféra naší  
planety vnímavá, 
pozvednutá do těchto 
vyšších úrovní. 
Proto sem některé  
bytosti z vyšších úrovní 
mohou přijít – snad  
jich bude v budoucnu víc. 
Tyto takzvané indigové 
nebo křišťálové děti 
přišly, aby se k nám přidaly. 
Když budeme dál pročišťovat 
náš svět, budeme jich  
mít víc. 
Slouží jako nevinná 
inspirace a připomínají 
nám naše vnitřní  
vyšší vlastnosti, když vidíme 
jejich dobrou energii, 
tvořivost, inteligenci, 
moudrost a lásku 
pracovat v praxi.  
Pro některé z nás, kteří 
toho možná moc o těchto 
mladých lidech nevědí, 
to trochu víc vysvětlím. 
Tyto děti se rodí  
s mnoha talenty, 
včetně uměleckého 
i technického, 
jsou nad jejich  
nízkou věkovou skupinou.  
Jejich víra v Nebe 
jim dává jednoduché, 
ale jasné vědomí 
o smyslu života. 
A nejen,  

že hojně sdílejí  
svůj tvůrčí talent 
se světem, 
ale taky mají  
hodně vrozených ctností. 
Jejich přirozeností je 
neochvějná upřímnost, 
která nikdy nemůže být tímto 
světem zkompromitována.  
Jsou šťastní. 
Nemají rádi 
utrpení a nespravedlnost. 
Mají větší či menší 
telepatické schopnosti. 
Mají intuici – 
velmi silnou – 
proto jsou velmi citliví 
k pocitům jiných lidí 
i zvířat. 
Často dovedou  
už od útlého věku  
komunikovat  
se zvířaty. 
Jelikož jejich čistota  
přirozeně odmítá 
substance, jako jsou 
chemikálie, znečištění 
a nezdravé jídlo,  
jsou tyto děti taky 
ze své volby 
již od útlého věku 
vegetariány nebo vegany, 
což jediné jim  
jejich vznešenější Já 
dovoluje. 
Proto je jejich přítomnost 
požehnáním. Je to dar pro 
pokračování rozvoje  
našeho světa 
a současně jsou  
povzbudivým signálem,  
že naše planeta  
je na povznášející cestě.  
Můžeme si jen přát, 
aby jich přišlo víc a víc 
a ještě lepší by bylo,  
kdyby víc a víc jejich  
skvělých vlastností 
vyplynulo na povrch 
v každém z nás. 

Dokonce i jako obyčejní 
dospělí můžeme kultivovat 
duchovní uvědomění 
nebo tvořivost, inteligenci 
a další schopnosti 
podobné těm, které vidíme 
u těchto indigových dětí. 
My všichni máme 
kapacitu a potenciál 
být vyššími bytostmi. 
Jen jsme  
byli nesprávnými volbami 
v životě potlačeni. 
Mylnými informacemi 
jsme sami sebe  
znečišťovali. 
Ale všechny tyto skvělé 
vlastnosti, božství, mohou 
být kdykoli probuzeny. 
Vím to, protože mám 
svoji vlastní zkušenost. 
Nenarodila jsem se 
osvícená. Víte? 
Hledala jsem  
osvícení 
a dosáhla jsem ho asi 
ve věku 30 let – v podobném 
věku jako Buddha. 
Buddha se nenarodil  
osvícený, navzdory 
všem mýtům o něm. 
Vidíte,  
stále máme šanci. 
V naší skupině 
je hodně lidí 
starších než vy, 
praktikují meditaci a 
opět nabývají jejich božskost, 
stejnou jako indigové děti 
nebo dokonce větší.  
Takže máme volby. 
Máme šanci. 
Můžeme dělat cokoli 
chceme, protože jsme 
dětmi Boha. 
Jen tomu věřte. 
Je to skutečně tak. 
Teď zpět na Zem. 
Stále můžeme znovu nabýt 
všechnu tuto božskost. 
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Skutečně, slibuji vám to 
s naprostou upřímností a ctí, 
že ji můžeme mít. 
Každý z vás,  
kdo tu sedíte, 
ať jste jakéhokoli věku, 
pokud dokonce nemáte žádné 
zkušenosti o Nebi, 
neměli jste dokonce  
předtím ani žádný talent,  
ani nevíte  
o čem meditovat – 
každý z vás může 
znovu získat tuto božskost, 
opět ji nabýt, 
pokud máme 
správné zpětné působení. 
A prvním krokem je 
přejít na soucitnější 
životní styl, 
protože to je to, co jsme: 
my jsme soucit. 
Soucit, veganská strava 
je základem 
u vyšší bytosti, znakem 
pravé lidské bytosti. 
Pravá lidská bytost 
by nikdy nezabila. 
Pravá lidská bytost by nikdy 
nikomu neublížila, i kdyby 
byl ohrožen její život. 
Skutečný džentlmen 
kráčí moudře, 
rozumí tomu, že  
všechny bytosti jsou spojené 
a že tím, že vezme život, 
kompromituje svého  
vlastního lidského ducha  
a přináší na něho špatnou  
odplatu zabití. 
Proto to není 
odpovědnost  
jen těchto dětí, 
aby se zlepšila  
úroveň vědomí světa – 
my všichni musíme  
společně pracovat, abychom  
přinesli Nebe blíž Zemi. 
My všichni to můžeme  
udělat, je to tak snadné. 

V mé skupině dovedou 
meditovat dokonce  
i 5-6 leté děti 
a slyší vnitřní melodie, 
mluví s Bohem. 
Pokud chceme přinést 
Nebe na Zem, 
pokud je to naše přání,  
mělo by to tak být. 
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