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boli sme nevinnejší ľudí nebola informovaná,  Nerobia výskum všade 
a viac spojení s Božským. nerozumeli tomu. ale všetkého je menej 
A ako rastieme, Dokonca aj my sme boli a menej a menej, 
spoločnosť na nás tlačí ovplyvnení ostatnými ľuďmi, všetkého,  
a núti nás to vám hovorím. čo je škodlivé pre ľudí 
naučiť sa toto, tamto Keď som bola mladá, a pre životné prostredie, 
a my sme si mysleli, v Âu Lạc (Vietnam), je čoraz menej a menej. 
že to nevieme od prírody som jednoducho  Ľudia teraz viac chránia lesy. 
a tak sa musíme učiť, nemala rada med Dokonca aj v Brazílii 
pretože sme mladší a nemala som rada mlieko. vláda rozmiestňuje armádu 
a staršia generácia ľudí Nemala som rada syr. okolo džungle, lesov, 
nám hovorí, čo máme robiť, Väčšina  aby tam chránila stromy  
a tak to musíme robiť. Aulačanov (Vietnamcov) – to je veľmi dobré. 
Takto sa tiež dostaneme  nevie, čo to syr znamená, Som veľmi šťastná, 
do mnohých zlých zvykov. však? (Áno.) že naša planéta si je 
A tak sa stávame tým, Áno, my sme nemali syr. viac a viac vedomá 
čím sa stávame, Ale vidíte, samej seba. 
pretože ostatní ľudia mlieko a to všetko Aspoň chránia seba, 
nemajú ani potuchy o tom, som nikdy nemala rada. pretože chrániť 
aké je mlieko škodlivé, Nikdy mi nechutil med životné prostredie znamená 
aký škodlivý je syr a to všetko. chrániť seba. Ľudia si to 
a tak ich jedia Už keď som bola mladá, nakoniec uvedomujú. 
a prenášajú to na nás. keď som bola dieťa, nikdy Predtým sme stále všade 
A my to tiež nevieme som nemala rada mlieko. hovorili: „Prosím, 
a tak to aj my jeme. Mala som pocit, že nie je  nezabíjajte zvieratá! 
Napríklad tak. čisté. Med som tiež Prosím,  
To isté s mäsom, drogami, nemala rada, takže nevyrúbavajte stromy!“ 
alkoholom, cigaretami – som sa ho ani nedotkla. Zdá sa, že teraz tomu 
každý na tomto svete Pretože: každý venuje pozornosť. 
je len obeťou. „Ach, zjedz trochu, Aspoň si uvedomujú 
Obeťou od začiatku. trochu, poďme, nebezpečenstvo 
Preto by sme sa mali snažiť je to pre teba dobré, klimatických zmien 
zo všetkých síl informovať obsahuje to vápnik, a prospechu z chránenia 
ľudí. Nikoho by sme nemali  vytvára ti to svaly.“ životného prostredia  
odsudzovať. Takže ty chceš byť veľká, a zvierat. 
Mali by sme sa skutočne „Dobre, dobre,“ Čoskoro nadíde deň, 
iba za každého modliť, zjedz trochu. že ak zabijete zviera, 
modliť za ich vedomie, Pomaly, pomaly bude to uznané ako vražda. 
aby sa pozdvihlo, si na to zvyknete Čakám. 
modliť sa za nich, a potom dokážete zjesť Ak zoberiete život, 
aby sa prebudili, pretože takmer všetko ostatné. je to zabíjanie, 
sú len takí ako predtým my. Jednoducho sa vypnete. je to vražda. 
Boli len zle informovaní. Ak nepočúvate  Pretože skutočne, 
Nielen nevedomí, ale svoju intuíciu on si tam žije, 
zle informovaní, oklamaní, alebo svoje svedomie, behá po okolí, však? 
aby uverili niečomu, po chvíli vaša intuícia A v nasledujúcej sekunde 
čo nie je prospešné a vaše svedomie  mu vezmete život. 
pre ich zdravie, pôjde spať, unavené z toho, Ako by ste to nazvali? 
pre ich inteligenciu, že vám to stále hovorí. Áno? 
pre ich duchovný vývoj, Keď sme boli mladší, V každom prípade, väčšina 
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Nebo vám dá to je všetko. Je to  a dokonca pre ich životy; 
veľmi vysoké body. skutočne naša povinnosť. pre život sveta, 
A ak robíte šaty, Oni všetci sú naši planéty ako celku. 
ak tkáte plátno pre ľudí, bratia a sestry. Takže musíme pracovať 
alebo prikrývky a podobne, Potrebujú pomoc tak isto, s tým na mysli; 
Nebo vám dá ako ju potrebujeme my. so súcitom, s láskou, 
veľmi dobré body. Predtým sme to s porozumením, 
Za všetko, čo prospieva tiež nevedeli, áno? že sú skutočne  
deťom Boha, Nikto nám to nepovedal. zle informovaní, 
vám Nebo dá A potom po čase skutočne potrebujú pomoc, 
dobré body, vysoké body. nám to niekto povedal, tak ako my predtým. 
Za všetko, čo je škodlivé potom vieme: „Dobre, dobre, Skutočne, vôbec  
pre deti Neba  nie je to dobré.  som nemala rada mlieko,  
– mínusové body. Prestanem s tým.“ Vidíte? keď som bola mladá. 
Nielen zlé body, Takže ak my budeme Vždy, keď tam bolo mlieko, 
ale mínusové body, takto informovať iných, nejaký zvyšok, 
mínusové a zlé body, oni si tiež povedia: jedna z mojich sesterníc 
takže ideme dole. „Ach, to nie je dobré.  ho mala veľmi rada. 
Každá dobrá profesia, Prestanem s tým.“ Vždy jej ho všetko dali. 
ktorú ľudia potrebujú, Aspoň robíme, čo môžeme, A ona ho proste milovala, 
ktorá uspokojuje aby sme ich informovali. milovala. Hovorila som jej: 
ich potreby. A či s tým prestanú alebo nie, „Ako to môžeš piť!?“ 
Áno? nemôžeme ľudí nútiť. Nikdy som sa toho nedotkla, 
Dobrý bod, zlý bod. Rozhodnúť sa musia oni. keď som bola mladá, 
Dobrá profesia, Ale ak poznajú pravdu, tínedžerka. 
dobrá práca, dobrý bod. rozhodnú sa pre to lepšie, A dokonca ho nemám rada. 
Zlá profesia, zlá práca, určite. Nie že „nestarám sa o to“ 
zlý bod. Dobre? Ďakujem vám, ale vyložene ho nemám rada! 
Dobrý, zlý, áno? že ste dobrí ľudia. Mám pocit, že nie je čisté. 
Jednoduché. V poriadku. Ďakujem, že podporujete Nie je to vhodné na pitie. 
Takže aj keď predávate dobré myšlienky Zvyknete si na všetko, 
parené buchty, a pomáhate svetu, ak vás učia žiť  
to je dobrá profesia, pomáhate planéte, takým spôsobom. 
aj keď to je len pomáhate ľuďom, Takže si myslím, že ľuďom, 
práca na čiastočný úväzok, pomáhate zvieratám. ktorí fajčia cigarety 
práca na víkend, Je dobré pre vás, že to robíte. a podobne, 
zarába odlišné body, Je to pre vás dobré. sa to na začiatku nepáčilo. 
viac bodov. Dobré pre vaše zásluhy. Na začiatku nemali radi  
Áno. Nebo si to všimne. chuť alkoholu. 
Body navyše, Všetko dobré, čo robíte, Vidíte? 
okrem meditácie, je zaznamenané v Nebi. A potom pomaly, pomaly, 
a dokonca za to, Všetko, čo robíme zle, pomaly, si na to zvykli 
že tam priložíte letáky, tiež znižuje naše body. a nemôžu bez toho byť. 
sú ďalšie body navyše, Každá dobrá vec, ktorú  To je skutočne tragické, 
a za záchranu planéty. robíme, každá dobrá práca,  že jeden slepý 
Váš nápad, vaše srdce ktorú robíme, dobrá profesia, vedie iného slepého, 
chce zachrániť ľudí, tiež získava body v Nebi. a potom padnú obaja. 
chce zachrániť svet –  Napríklad, ak ste farmári Takže ak my už máme 
6 miliárd ľudí – a pestujete pre ľudí oči otvorené, musíme 
to je množstvo zásluh! organické jedlo. pomôcť niekomu ďalšiemu,  
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A mnoho, mnoho 
miliónov zvierat – 
to je tiež mnoho zásluh. 
Vložte do toho celé svoje 
srdce, celú svoju lásku, 
potom samozrejme 
budete mať zásluhy, 
dokonca aj keď ich nechcete, 
budete ich mať. 
Musíte to robiť s láskou 
a porozumením. 
Teraz meditujme. 


