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mnohými spôsobmi, Áno a potom V dnešnej dobe 
zabrániť nám, aby sme dali tú cukrovú trstinu je pre nás veľmi ťažké nájsť 
praktikovali duchovne, do stredu stroja, čistú vegetariánsku stravu. 
pretože démoni aby sa z nej vylisovala šťava. Dokonca aj chlieb obsahuje 
žiarlia na ľudí, Potom skladovali vajcia. Na čo? 
pretože my ľudia trstinovú šťavu v nádobe. Pridávajú vajcia bez toho, 
sme ako Boh –  Keď ju dostatočne dlho varili, aby vám to povedali. 
sme toho istého druhu. zhustila sa. (Neuvedú to na obal.) 
Máme nepredstaviteľnú  Potom nejaký Neuvedú to na obal, 
magickú moc vo svojom  granulovaný cukor pretože zmiešajú 
vnútri. Preto existujú klesol na dno. trochu vody s vajcami 
duchovní praktikujúci, Keď to skladujete dlhý čas, a natrú to na chlieb, 
ktorí sa dokážu vznášať nad  budete mať  aby bol lesklý, pekný 
vodou a objaviť sa granulovaný cukor. a chrumkavý. 
na viacerých miestach Toto je prírodný Niektoré francúzske bagety 
v rovnakom čase. granulovaný cukor. alebo chrumkavý chlieb 
Toto je dosiahnuté takže som nevedela. sú také. Takže sa ich musíte 
s fyzickým telom. Ani som nemala čas spýtať jasne. 
Toto fyzické telo robiť výskum týchto vecí. Ale dokonca aj keď sa ich 
je dobre vybavené na všetko. Potom som sa dozvedela spýtate, nepovedia vám. 
Vo vnútri fyzického tela viac a viac. Ani to nevedia, 
je svetlo, jas a láska. Je to skutočne desivé! pretože to odniekiaľ kúpili 
Všetko je vo vnútri Dokonca aj jedenie cukru a priniesli to 
dobre vybavené. nám spôsobuje problémy. do svojho obchodu. 
Ale démoni toto nemajú. Tento druh sveta  Takže to tiež nevedia. 
Oni nemôžu byť vybavení skutočne náleží Niekedy dávajú vajcia  
týmto spôsobom.  máji (ilúzii). dokonca do zmrzliny. 
Preto sú žiarliví. Mája (ilúzia) nás skutočne Môj Bože! 
Aj keby nás zabili chce utláčať A spracúvajú cukor pomocou 
a otvorili naše telá, až do úplného konca. kravských kostí, atď. 
aby sa do nich pozreli, Dokonca keď niečo zjeme, Niektoré hnedé cukre 
nedokážu získať našu padáme do pasce. sú tiež spracované  
neviditeľnú skrytú kvalitu, Toto je príliš hrozné! pomocou kravských kostí. 
aby ju mohli používať, Dokonca aj taká nevinná Iba negranulovaný cukor 
preto nás zo žiarlivosti látka ako je cukor musí byť nie je vyrábaný 
utláčajú. spracovaná pomocou týmto procesom. 
Chcú povedať: zuhoľnatených kostí. Takže je lepšie 
„Pretože to ja nemôžem Majú absorpčnú schopnosť nejesť granulovaný cukor. 
používať, nebudete ani vy!“ a môžu byť používané Možno si surový cukor 
Je to tak. na vybielenie cukru. stále zachováva 
Takže démoni sú Presne, presne, presne! svoju pôvodnú chuť. 
príliš patetickí. Takže ten cukor Keď som bola 
Oni sú Bohom odmietnutí. vyzerá pekne. v Au Lac (Vietnam), 
Nafúkli svoje egá, Áno, pekne. nevedela som, že spracúvajú 
keď sa chceli stať svätcami. Ako môže byť pekný? cukor takýmto spôsobom. 
Oni sú Bohom odmietnutí. Môj Bože! Nerobili to 
bez súcitu? Je to hrozné!  takýmto spôsobom. 
To je rozdiel Skutočne hrozné! Videla som ich iba  
medzi svätcami a démonmi. Oni nás skutočne sekať (cukrovú trstinu), 
Oni sú veľmi inteligentní chcú zraziť dole cukrovú trstinu. 
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tak veľa chaotických vecí ktorú má Šákjamuni Budha. ale chýba im súcit. 
a objavili sa Keď postupujeme Ľudia, najmä svätci 
všetky možné choroby. v našom praktikovaní, majú súcit, preto 
Aj keď nejeme mäso, môžeme dosiahnuť čokoľvek. môžeme praktikovať 
aj tak ochorieme, Takže je to škoda. duchovne a navštíviť rôzne 
pretože oni tajne pridávajú Preto nám mája (ilúzia) ríše. Démoni nemôžu byť 
mäso a vajcia nedovolí žiť príliš dlho. nikdy pozdvihnutí,  
do vegetariánskej stravy. Od dávnych čias bez ohľadu na to,  
Keď nemôžu pridať mäso, mája (ilúzia) vytvorila koľko praktikujú.  
spracúvajú jedlo mnoho chaotických vecí, Prinajlepšom môžu dosiahnuť  
cez mäso, cez kosti urobila náš svet toxickým, hranicu tretej úrovne, 
kvôli vybieleniu. plným jedovatých plynov. stáť tam, 
Má toľko nenávisti, Náš život je učinený pozerať sa a slintať. 
pretože to je veľmi ťažkým Preto sú žiarliví  
mája (ilúzia), duch. a my sme týraní tým, a pohoršujú nás. 
Nie je nič, že musíme takto trpieť Nemôžu získať to, 
čo môžeme urobiť. a nie sme schopní čo máme my. 
Ona nie je naučiteľná. žiť príliš dlho. Nedokážu si to vziať, 
Mnohí démoni Keby sme mohli žiť dlhšie, bez ohľadu na to,  
sa už vzdali, boli by sme schopní koľkokrát nás zabijú, 
ale niektorí sú stále rozvinúť si všetko. alebo koľko ľudí zabijú. 
veľmi tvrdohlaví. Potom by mája (ilúzia) To nie sú materiálne veci. 
Tento svet mohla iba slintať a Napríklad, 
ešte stále nie je zdravý, nemohla by nás viac ovládať. Einsteinov mozog  
takže ešte stále máme Namiesto toho by sme my vyzerá tak ako náš, 
veľa problémov. boli schopný ovládať ju. ale nie je možné, 
Ale aj keď sa vzdajú, Preto nás ona chce ovládať aby sme získali inteligenciu 
teraz je už príliš neskoro. všetkými spôsobmi  z jeho mozgu. 
Mnohí ľudia – jedom, drogami, Keby sme si dali jeho mozog 
už trpeli a boli zmätení. jedovatým plynom, atď. do svojej hlavy, 
Práve teraz sú ešte Používa to všetko. aj tak by sme neboli ako on. 
mnohí ľudia zmätení. Počas vojen v minulosti Je tam niečo odlišné. 
A je tu mnoho  bomby a mnohé iné veci Povedzme, 
jedovatého plynu. poškodili našu že by démon prišiel zabiť 
Aj keď sme nažive, „ochrannú vrstvu“. Šákjamuni Budhu, 
cítime sa ťažkí a ťarbaví. Naša ozónová vrstva keď sa stal Budhom 
Preto sme unavení, bola tiež poškodená. a vzal si jeho srdce, 
keď urobíme trochu práce. V dávnych časoch jeho hlavu, mozog 
Dokonca aj keď nepracujeme, bola dokonca ešte lepšia a ostatné veci, aby ich vložil 
cítime sa unavení. ozónová vrstva – do svojho démonického tela, 
Cítime sa unavení, pred veľmi dávnym časom, aj tak by nedokázal 
keď nejeme možno za čias, byť všadeprítomný, 
a cítime sa unavení kedy žil Peng Zu, všemocný a vše milujúci 
aj po jedle.  alebo ešte dávnejšie, ako Šákjamuni Budha. 
(Áno.) keď bol svet mierumilovný. Chápete, čo myslím? 
Je to tak! Od dávnych čias Áno. 
Nemôžeme nič urobiť, mája (ilúzia) Oni to nemôžu dosiahnuť. 
pretože celá atmosféra vymýšľa spôsoby, Ale my ľudia máme 
je poškodená. ako ľudí zničiť. všetci túto schopnosť; 
Negatívna energia Preto sa udialo my všetci máme túto kvalitu, 
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od mnohých ľudí 
utláča celú planétu, 
takže mnohí ľudia  
nedokážu uvažovať priamo. 
Keď robím prednášky, 
vy rozumiete veľmi jasne, 
pretože to nie je 
nič špeciálne 
ani ťažké na pochopenie. 
Ale títo ľudia nerozumejú 
a majú pochybnosti. 
Alebo nedokážu 
zmeniť svoje zvyky, 
napríklad vzdať sa 
toho kúska mäsa. 
Nie je to tak, 
že sa ho nechcú vzdať; 
ale sú utláčaní 
májou (ilúziou). 
Niektorých ľudí 
mája (ilúzia) 
utláča viac, niektorých menej. 
Niektorí ľudia majú 
silnejšiu vôľu, 
takže keď sú utláčaní, 
ich rozhodnosť 
vychádza na povrch. 
„Musím nasledovať  
Majsterku, byť vegetarián. 
Nestarám sa! Aj keď budem 
trpieť, musím to urobiť.“ 
Niektorí ľudia vycúvajú, 
len čo pocítia 
trochu utrpenia, 
pretože sú utláčaní 
májou (ilúziou). 
Iba s trochou tlaku 
sú vystrašení a cúvajú. 
Takže vy ste takí statoční! 
Gratulujem vám! 
Ďakujem, Majsterka. 
A potom, 
čím statočnejší ste, tým viac 
ste oddaní vegetariánskemu 
životnému štýlu, 
tým jasnejšie uvažujete 
a tým viac rozumiete tomu, 
čo hovorím. 
Správne! Správne! Správne! 
Rozumeli ste tomu  

už aj predtým, 
ale teraz rozumiete 
viac a viac, 
pretože ste veľmi čistí; 
ste osvietení! 
Dokážete komunikovať 
s veľkou silou 
vášho pravého Ja. 
Chcem povedať, stále ste 
ešte príliš utláčaní, 
ale už takto ste 
veľmi neuveriteľní! 
Skutočne vás mám v srdci. 
Aj keby ste boli 
iba vegetariáni, 
už ste neuveriteľní. 
Ľudia vonku, 
ktorí nie sú vegetariáni 
alebo nepraktikujú duchovne, 
nie sú zlí ľudia. 
„Vrodenou ľudskou  
Podstatou je láskavosť.“ 
Musíte veriť tejto vete. 
Je to skutočne tak. 
My sme od Boha, 
ako môže naša vrodená 
Podstata nebyť láskavosť? 
Keď sme sa narodili, 
ako deti, 
chceli by sme zabíjať? 
Ako by sme mohli chcieť 
konzumovať mäso, alkohol 
či hydinu? Nie! 
Je to len tak, 
že ako sme vyrastali, 
boli sme znečisťovaní 
davom ľudí, 
ktorí už boli znečistení. 
Jeden človek znečistí dvoch, 
dvaja znečistia troch, 
traja znečistia štyroch. 
Keď sme sa narodili, 
boli sme už obkľúčení. 
Skutočne z toho  
nedokážeme vyplávať. 
To, že ste schopní usilovať sa 
a dosiahnuť tento stav, 
je už veľmi dobré. 
Ďakujeme, Majsterka. 
Viem, že život na svete 

je veľmi bolestivý 
a nie taký ľahký. 
Musíte pracovať 
a znášať tlak a... 
deti, spoločnosť, 
vláda... 
tak veľa! 
Všetci sa nás snažia zvádzať. 
Aj keď nás naši rodičia 
milujú najviac, 
ani oni nám nerozumejú. 
Preto na nás aj oni tlačia 
a nútia nás jesť mäso 
už od detstva. 
Je to preto, 
že aj oni boli nútení 
svojimi rodičmi 
a ich rodičia 
boli nútení svojimi rodičmi 
a ich rodičia 
boli nútení svojimi rodičmi 
a ich rodičia boli 
nútení spoločnosťou, atď. 
Bolo to odovzdávané. 
Rozumiete? (Rozumieme.) 
Takže každý je veľmi 
poľutovaniahodný. 
Aj tak sme jedno! 
Teraz meditujte. 


