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na které teď žijeme Ale tady v Thajsku, Náš svět se určitým  
uživí šest miliard lidí. myslím si, že červený kříž způsobem zlepšil, ale zhoršil 
A momentálně, že máme a všichni, že jsou jiným způsobem, 
pět a půl miliard lidí sami velice zaneprázdněni. jen protože je mnoho lidí, 
nebo tak nějak, Můžeme to tedy dělat. kteří mají 
velice blízko tomu. Můžeme s nimi ale  bláznivé nápady, 
To tedy znamená, spolupracovat, bude-li to lidé se sadistickými sklony 
že momentálně  nutné a možné. a pak slepě vedou další  
bychom neměli mít Můžeme dělat jen to,  lidi, aby je následovali 
žádné hladovějící, co můžeme. a způsobují utrpení  
protože nás ještě není  Děláme jen to, co nám dovolí  velkému množství lidí. 
šest miliard. naše schopnosti a čas. Toto je bláznivý svět. 
Proč ale máme hladovějící A svět je skutečně velký Záplavy přišly už   
lidi, hladové děti? a utrpení je tak, tak moc. předtím než jsem přijela, 
A to postupně  Můžeme dělat jen trochu, není to tak? 
přináší války, kalamity,  je to lepší než nic. Snažte se jim tedy pomoci. 
nemoci a všechno ostatní. A kdyby všichni  Co jste koupili? 
Proč? lidé na světě Potraviny? (Léky, 
On řekl, že Země může  dělali trochu jako my, nějaké konzervy a nudle.) 
nakrmit šest miliard lidí. pak by se svět stal  Jaké konzervy? 
Jen pokud budeme  skutečně rájem. Konzervy s glutenem, 
všichni vegetariány.  Nikdo by neměl hlad. jsou vegetariánské 
To říkají vědci. My ale nebudeme čekat, a obsahují protein. 
Co vás učím je skutečně, až to začne dělat celý svět. Řekla jsem ji, aby koupili 
skutečně dobré pro svět, Budeme to dělat první ještě nějaké jídlo. 
nejen pro vás a pokud to budou dělat další,  Samozřejmě, 
a pro vaši další generaci. pak to bude dobré. s tím přichází i láska, 
Na mnoha kazetách jsem  Je to velmi snadné! ta je mnohem důležitější. 
vám říkala, že plýtváme Naše skupina je velice malá. Ale přesto,  
půdou na chov zvířat A pokud takto malá skupina jídlo je lepší, ano? 
a vytváříme hodně   je schopná dělat takové věci Já dám nějaké peníze, 
špatné karmy (odplaty), a kdyby to dělaly větší  trochu více, více. 
protože je také zabíjíme. skupiny a všichni, To je jeden z projektů. 
Vidíte tedy,  celý svět by to dělal, Další projekty budou  
že je velice obtížné pomoci pak by nebyl žádný problém, nějaké… chemické 
tomuto světu, protože skutečně. jedy jsou ve všech řekách 
všichni nenaslouchají My nemáme žádný strach ani  a lidé jsou velice nemocní. 
dobrému učení potřebu jít do Nebe. Všude jsou katastrofy. 
a všichni se neřídí Na konferenci v OSN Momentálně Tong, 
zákony Boha. byla skupina,  poslala jsem ji do Kambodži, 
Ve skutečnosti  myslím, ochránci přírody. jsou tam povodně, 
si děláme, co chceme, Presentovali nějaká fakta také jsem v Kambodži  
a ze všeho obviňujeme Boha. o populaci nakupovala. 
Vidíte, a s tím spojeným hladem Všude jsme zaneprázdněni. 
na této konferenci v OSN ve světě. A Tong pracuje  
ochránci životního prostředí A on uvedl, s lidmi z království, 
také uvedli, že zaměří–li se  pravděpodobně  s princem Kambodži 
všechny vlády vědomě  to byl vedoucí té skupiny a také s pracovníky 
na rovnoměrné rozmísťování nebo představitel, Červeného kříže. 
potravin mezi lidi a také uvedl, že Země,  Proto je to v pořádku. 
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za každou cenu, protože  než jsme vešli do tohoto těla. na vegetariánskou stravu, 
bez míru  Už tam.  distribuci vegetariánské  
nemůžeme nic vystavět. Teď tomu rozumíte? stravy, pak nebudeme mít 
Jsou teď mnohem  Teď rozumíte tomu, v tomto světě hlad. 
naléhavější záležitosti, proč musíte meditovat. Lidstvo dělá mnoho 
než zabíjení! Můj Bože! A musíte být vegetariány, špatných věcí  
Máme globální oteplování, abyste nezískávali  už od pradávna. 
tání ledovců. více tohoto  Je tedy velice těžké 
A není to jen oteplování, negativního záznamu, vymazat jejich špatné  
po oteplování  který by se načítal k vašemu informace v jejich DNA. 
může přijít zima, již špatnému DNA. Protože někdy se narodíme 
a ta je dokonce horší. Měli jste dost špatných věcí, s tělem 
Kdyby bylo horko, skočíte  nepotřebujete nic navíc. ve kterém je již vtisknuto  
do vody, ale kdyby byla Nemůžete dokonce  mnoho dobrých  
velká zima, nevím,  tak dlouho meditovat, i mnoho špatných informací 
jestli byste měli dostatek to je také DNA. v našich buňkách, které jsme  
věcí, aby vám bylo teplo. Pravděpodobně jste dostali bezmocně zdědili. 
Kdyby stále mrzlo, mrzlo  tělo, které v minulém životě  A nic s tím nenaděláme. 
a kdyby se to zhoršovalo nemeditovalo. Jen meditací to můžeme 
kvůli nějakým změnám  Možná pra, pra,  vyčistit, vymazat to 
v atmosféře, prarodiče,   a být beze stopy. 
mohlo by dokonce po období nikdy nikdo v rodině Každý den vyčistíme něco 
oteplování mrznout. nemeditoval. a až nezbude ani stopa 
Někdy znečištění ničí vrstvu, A pak někdy  po těchto negativitách  
ozónovou vrstvu, se nemůžete narodit v našich buňkách, pak  
a pak všechno to teplo  do správné rodiny, můžeme dělat dobré věci. 
možná unikne. protože oni si stále  Proto, přestože v sobě  
Po nějaké době  berou pilulky  máte podstatu Buddhy 
nebudeme mít žádné teplo. a chodí na interupce.  a máte v sobě Boha, 
A pak možná  Musíte tedy  stejně budete muset bojovat 
příliš velké znečištění skočit do jakékoli rodiny s těmito vtisknutými 
zakryje slunce a dostanete také špatné DNA. buňkami DNA. 
a všechno a možná  Příliš špatné! Proto pracujete pomalu 
nastanou příliš velké změny To je ta špatná zpráva. a proto děláte některé  
a pak půjde vše  Ale dobrá zpráva je, negativní věci, 
špatným směrem že to můžeme vymazat které jsou dokonce někdy 
a může dokonce mrznout. meditací proti vaší vlastní vůli.  
To by bylo ještě horší. na Světlo a Zvuk. Jinak, i kdybychom  
Dříve jsem se dívala Proto jsme taky tady. chtěli dělat dobré věci, 
na jeden britský kanál, Věřte mi, bez meditace,  
byl tam takový dokument, že bych vám neříkala bez síly Boha, 
velice děsivý. žádné pověry. která vyčistí naše vtisknuté 
Říkali, že v souvislosti  A neříkám vám to  DNA v buňkách, 
s globálním oteplováním, abyste mě uctívali, nemůžeme moc dělat. 
se také nějak může  dávali mi peníze, nic, Proto je svět takový. 
slunce ochlazovat, pouze pro vaše vlastní  Proto mnoho lidí  
takže oteplování a zima. dobro a pro dobro světa. chce dělat dobré věci, 
V nějaké části bude příliš  Nadešel tedy čas, ale nemohou porazit  
horko a v nějaké části kdy by všichni  negativní stopu, která  
příliš zima. měli propagovat mír se již zrodila dokonce dříve  
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Nebo potom po horku 
bude zima 
a kdyby bylo velké teplo, 
roztály by ledovce a pak  
bychom měli záplavy. 
A pokud pak nebudou  
žádné ledovce, které by 
věci vyvažovaly, 
buď bude planeta 
velice zahřátá 
nebo může být velká zima,  
kvůli   
přílišnému zakrytí nebo 
porušení ozónové vrstvy. 
Hodně věcí se může stát 
a může se to stát brzy. 
Mnoho desetiletí, 
to není dlouho. 
Teď je tedy čas, 
aby se všichni lidé  
všech zemí spojili 
a rychle přemýšleli o řešení, 
něco s udržitelnou energií, 
solární energií, 
větrnou energií.  
Můžeme si to instalovat  
doma, můžeme-li si to  
dovolit, nebo dát peníze  
dohromady a instalovat  
to nejdříve do jednoho domu,  
například, vy a vy  
dáte peníze dohromady, 
nainstalujete to u vás doma. 
Hoďte si o to, v kterém 
domě to nainstalujete první, 
aby to bylo fér. 
A pak příště dejte  
peníze dohromady 
a instalujte to u ní doma, 
tak nějak. 


