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A dokonca autá, doprava, veľa toho povedať. Urobila Túto otázku si kladiem 
jedlo, ktoré jeme, som len jednu prednášku,  každý deň;  
dávajú do neho pesticídy niekedy ani to nie. Niekedy poznám ju už naspamäť. 
a všetky možné veci. ste si len prečítali niekde Čo môžeme urobiť, 
Ach, môj Bože, o mojej prednáške alebo aby sme zmenili myslenie  
dokonca noviny, ste dostali malú knižku alebo vodcov a prinútili ich 
ktoré čítame, vám o tom povedal priateľ, urobiť správne rozhodnutie? 
niekedy si ich prečítate niekedy ste dostali len fotku. Poviem vám, 
a cítite pálenie v očiach, Ach Bože,  práve teraz je to mnoho 
cítite, že vaše dýchanie nie je okrem mäsa, alkoholu, utrpenia pre zvieratá aj ľudí. 
hladké ako zvyčajne. drog, cigariet, Ale fungovalo to tak 
Dokonca aj tie tlačové  na nás v tomto svete  na tejto planéte. 
materiály niekedy útočí toľko vecí  Niekedy, 
ovplyvňujú vaše telo, zo všetkých strán. keď o tom uvažujem, 
spôsobujú zlyhanie obličiek, Dokonca aj chemikálie, ktoré musím len kričať. 
problémy s pečeňou,  používate na čistenie domu Cítim, akoby mi srdce 
rakovinu, všetko možné. – na čistenie toalety prebodávali nožmi – 
Viete si to predstaviť? alebo umývanie rúk, je to hrozné. 
Takže neviem, či krém, ktorým si Niekedy sedím 
čo je to za svet, natierate tvár a krútim nad tým hlavou: 
v ktorom žijeme. a niekedy dokonca aj jedlo, „Ach, to je hrozné! 
Ak tu teda stále sedíte ktoré jeme, zmiešajú so Ako je to možné? 
a pozeráte sa na mňa, všetkými možnými vecami, Ako môže toto miesto 
a ak tu ja stále sedím dokonca GMO (geneticky byť také?“ 
a pozerám sa na vás, modifikovaný organizmus), Musíme len byť trpezliví, 
môžeme počítať svoje  – hrozné! to je všetko 
požehnanie, už máme šťastie. Rozstrekujú chemické a robiť to, čo robíme. 
Môj Bože. hnojivá a všetky tie veci. Snažiť sa zo všetkých síl, 
Čím viac zisťujete, Zaujímalo by ma, ako je  ako som vám už veľakrát 
čo je okolo vás, alebo možné, že vôbec ešte žijeme, povedala. Ale stále mám  
čo je v tomto svete, viete, ako to myslím? nádej. Kto vie? 
tým viac cítite: „Ach, Okrej jedenia mäsa Veci sa môžu zmeniť 
môj Bože, ako je možné,  je mnoho ďalších vecí, v priebehu noci. 
že som tu stále nažive?“ ktoré nechceme jesť, Niekedy je to tak, 
Viete, čo myslím? ale prijímame ich do svojho niekedy je to tak. 
Hrozné. tela náhodou,  Presne ako vy, predtým, 
Nevadí, nič to, len ani o tom nevieme, alebo než ste ma spoznali, 
pokračujme v praktikovaní  proste nemáme na výber. ste jedli, pili 
a robme, čo môžeme. Je to hrozné. a robili čokoľvek, 
Máme Domov, Je mi veľmi ľúto ľudí ako všetci ostatní. 
kam sa vrátime. kvôli ich osudu. A potom ste stretli túto 
Však? Aspoň to. Myslím, že sme tu Najvyššiu Majsterku 
Je mi vás ľúto. ako obete. Ching Hai, toto a tamto, 
Mnohé deti sú tiež také. Sme obete všetkých a rozhodli ste sa: 
Takže preto niekedy možných vecí, „Ach, chcem meditáciu, 
nejedia príliš veľa, zo všetkých strán. chcem vidieť Boha, 
ale tiež narastú veľmi veľké, Ach Bože, a nechcem už viac jesť mäso.“ 
kvôli chemikáliám, ktoré atómový (rádioaktívny) spád A potom prestanete. 
spôsobia, že ich štítna žľaza  testovanie rakiet, Len tak. Vidíte? 
prestane pracovať a všetky chemické továrne. Nikto sa vám nesnažil 
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a povedia vám oni ma učia. alebo funguje zle 
veľa o vesmíre, Vy a tri králiky. alebo sa vzájomne ruší 
o Bohu, Áno. so systémom pečene, 
o stvorení. Dobre. s čímkoľvek, 
A tiež hovoria, Najskôr ma oni učia a ja to a to spôsobuje, že rastú 
že pochádzate z ich rodu. potom vyjadrujem slovami. väčšie a väčšie 
Ach, takže som teraz králik? Dobre. a nemôžu sa zastaviť. 
Som vskutku poctená. Počúvam veľa Nie preto, že jedia veľa  
Oni ale majú na mysli to, vášho učenia, – nie je pravda, 
že ste v každom kráľovstve čítam veľa duchovných kníh že ľudia, ktorí sú obézni, 
a že v každom kráľovstve a začínam komunikovať jedia veľa, nie je to pravda. 
majú Majstra. s mojimi troma králikmi Niektorí ľudia, ktorí jedia 
Rozumiem. s vašim učením 3,4 krát viac, 
A ona a ja, a s pomocou... sú veľmi chudí 
obe sme vašimi žiačkami. Takže ste to vy, a nikdy nepriberú – 
Rozumiem. kto hovorí, dobre. vždy zostanú takí. 
Majú na mysli Áno, som to ja, A niektorí ľudia, 
rod lásky, smer, ale je to skúsenosť medzi trochu bucľatí, 
ktorým ideme. mnou a mojimi králikmi. snažia sa dokonca o diétu 
Dobre. Áno, dobre. ale nedokážu si pomôcť. 
Nazývajú vás S vašim učením Nie je to o strave. 
Láskavou. a s pomocou troch králikov Samozrejme sú niektorí, 
Láskavá. som objavila päť stavov ktorí to majú zo stravy, 
Áno, neviem, ako sa to božskej lásky, ktorú majú ale niektorí nie. 
povie po anglicky. všetci ľudia v sebe. V tomto svete proste 
Po nemecky. Uplynulé dva týždne som nevyhrávame, takže dobre, 
Láskavá. experimentovala s týmito  meditujte, meditujte, 
Volajú vás tak. piatimi stavmi vo mne.  meditujte. 
Áno, rozumiem. Moje tri králiky mi pomáhajú To už viete, však? 
Som skutočne veľmi jemná, dostať sa do kontaktu  Nie je kam inam ísť, 
ale tento svet je pre mňa  s touto veľmi jemnou,  žiadne útočisko. 
príliš hrubý, príliš hrubý, božskou láskou, povedali mi, Nemám otázku, 
neustále ma zraňuje. že sú so mnou, pretože ale mám dobrú správu. 
Čím viac sa dostávam to je ich misia pomôcť mi Áno, povedzte mi. 
do kontaktu so zvieratami dostať sa do kontaktu  Od môjho králika. 
a komunikujem s nimi, s touto božskou láskou. Práve som čítala v novinách. 
tým viac sa aj ja  Svojim spôsobom ma učia  Toto je posolstvo od mojich 
veľmi ľahko cítim zranená. používať ju troch králikov a odo mňa. 
Áno, citlivá. (Áno.) a hovoria, že mojou misiou Odkedy máme 
Ale takýmto spôsobom je priniesť to Supreme Master Television, 
ste otvorenejšia, ale potom  všetkým ľuďom. mám takú silnú túžbu 
ste otvorenejšia Hovoria, že láska  nájsť jednoduchý spôsob, 
voči všetkým veciam. je nekonečná, že láska je  ako pomôcť sebe 
Áno, v poriadku. večnosť, že láska je všade. a ľuďom na svete, 
Áno, to čo zatiaľ povedali, Moje králiky a ja aby našli viac mieru 
je správne. Ešte niečo? povzbudzujeme ľudí a harmónie medzi sebou. 
Áno. Keďže veľa uvažujem aby si adoptovali zvieratá. Sú to králiky, 
a som veľmi Pomôžu vám dostať sa ktoré hovoria 
analytickým človekom, do kontaktu s božskou láskou alebo to hovoríte vy? 
všetko, čo počujem a čítam, oveľa rýchlejšie, Aj ja aj králiky, 
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potrebujem zažiť. 
Takže teraz ste to vy, áno? 
Áno. (Dobre.) 
Bez skúsenosti 
nedokážem veriť. 
Dokonca aj keby som 
slepo verila vášmu učeniu, 
nebudem mať mier 
vo svojej mysli a v srdci. 
Moja myseľ a moje srdce 
musia kráčať spolu 
v mieri, ináč 
(Samozrejme.)  
sa cez to nedokážem dostať. 
Áno. 
Mám tu aj ich obrázok, 
ak by ste ich chceli vidieť. 
Gratulujem. 
Predtým som mala králika. 
Už samozrejme zomrel. 
Bieleho, 
poznáte ten obrázok. 
Tento už zomrel, 
ale tento ešte žije. 
Je taký milý.  
Ďakujem vám. Je krásny. 
Oni ma milujú; hovoria, 
že som ich dieťa. 
Zaiste. 
Ale my, ľudia 
si vždy myslíme, že naše psy 
alebo mačky sú naše deti. 
Je to naopak. 
Oni sa starajú o vás 
viac než vy sa staráte o nich. 
Áno? Gratulujem. 


