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Biografia Autorki 

 

Najwyższa Mistrzyni Ching Hai urodziła się 
w Centralnym Au Lac (Wietnamie). W wieku osiemnastu 
lat Mistrzyni Ching Hai przeniosła się na studia do Anglii, 
następnie do Francji oraz Niemiec, gdzie pracowała dla 
Czerwonego Krzyża i poślubiła niemieckiego lekarza.  
Po dwóch latach szczęśliwego małżeństwa, 
z błogosławieństwem męża, opuściła Swoje małżeństwo 
w poszukiwaniu oświecenia, tym samym spełniając ideał, 
który towarzyszył jej od dzieciństwa.  

 

Odtąd nastał czas męczących wędrówek do wielu różnych 
krajów, zakończonych dopiero, kiedy spotkała 
w Himalajach doskonałego, żyjącego Mistrza. Mistrzyni Ching 
Hai otrzymała boski przekaz wewnętrznego Światła 
i Dźwięku, który potem nazwała Metodą Quan Yin. 
Po okresie sumiennej praktyki uzyskała Doskonałe 
Oświecenie. Aby zaspokoić pragnienia szczerych poszukiwaczy 
Prawdy, Najwyższa Mistrzyni Ching Hai naucza medytacji 
Metodą Quan Yin ludzi wszystkich narodowości, religii 
i kulturowego pochodzenia. 
Jej przesłanie miłości i pokoju niesie duchowe 
wybawienie i nadzieję ludziom na całym świecie, 
przypominając wszystkim, aby trzymali się Prawdy, Cnoty 
i Piękna w życiu. 
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Wstęp  

Miłość jest jedynym rozwiązaniem 

„Miłość to najwspanialsza rzecz w życiu i najwspanialsza rzecz 
w całym wszechświecie. Ale obecnie większości 
ludzi brakuje takiej miłości. Ludzkość musi okazywać więcej 
miłości niż wcześniej. Musimy kochać nawet naszych wrogów, 
naszych sąsiadów, zwierzęta i środowisko wokół nas, 
wówczas możemy pokonać kryzys i wieść spokojne życie. 
Miłość musi być okazywana na zewnątrz. O miłości nie można 
jedynie mówić, musi być okazana poprzez czyny, czyli bycie 
weganinem, czynienie dobra i ochronę środowiska”.1 

„Potrzebuję okazania miłości, tylko 1% więcej miłości do 
świata, miłości do waszych dzieci, miłości do wszystkich 
gatunków, wystarczająco, abyśmy poświęcili nasz apetyt na 
mięso zwierząt i pokrewne bezlitosne produkty. Musimy 
okazać miłość w większej skali, nie tylko romantyczną miłość 
do członków waszych rodzin – to powinniśmy utrzymać, bo 
każdy rodzaj miłości jest uświęcony. Każdy rodzaj miłości 
będzie emitował jakąś piękną, pozytywną energię, by chronić 
nas, naszych ukochanych i coś wokół nas.  

Jeśli więc każdy z nas da więcej miłości otoczeniu, rozszerzy ją 
bardziej, trochę dalej niż rodzina i wystarczająco dużo tej 
miłości, da to w sumie 100% mocy miłości potrzebnej, by 
rozpuścić największe zagrożenie dla naszego przetrwania”.2 

-Najwyższa Mistrzyni Ching Hai 
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Myślałam: „Dlaczego świat jeszcze nie jest lepszy?”. 
To znaczy, nie tak, jak ja chcę. Nie całkowicie lepszy. 
Nie tak jak Niebo i pokój dla wszystkich. Wciąż jest bardzo 
chaotycznie w tym momencie. Nie tylko pandemia, ale 
zwierzęta umierają w setkach tysięcy, bo nie mogą ich 
sprzedać. Zabijają je setkami tysięcy. Świnie lub krowy, 
kurczaki, norki. I potem cały świat jest w kryzysie. 
Z powodu pandemii ludzie nie pracują, są mniej 
produktywni, ale więcej płatności. Nawet słyszałam, że 
dług Amerykanów to jakieś 30 bilionów USD, coś koło tego. 
Tak czy inaczej biliony. 

I jeszcze jest Ebola. Ale teraz jest chyba lepiej. I salmonella 
w kurczakach itd., itd. I grypa sezonowa jeszcze nie 
zniknęła. Nawiedza nas nieustannie i ona też czasami jest 
zabójcza lub bardzo kłopotliwa i bardzo szkodliwa dla ciała. 
Bo jeśli bierzecie antybiotyki, to też nie jest dobre dla ciała. 
I nawet te wcześniejsze choroby, jak SARS i MERS itd., 
wciąż czają się  gdzieś w kącie. Może one nie roznoszą się 
tak szybko jak COVID-19, ale nadal się rozprzestrzeniają. 

Tylko że COVID-19 w tej chwili dominuje nad wszystkim. 
Wielu pacjentów z nowotworem jest zaniedbywanych. 
Ludzie się skarżyli i gazeta to wydrukowała. I nawet gruźlica 

1   Obecna sytuacja globalna 
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jest zaniedbywana. I malaria, ludzie z innego typu 
chronicznymi chorobami czy groźnymi chorobami, wielu 
jest zaniedbanych przez sytuację z COVID-19. Zamknięcie, 
szpitale są pełne, a pandemia jest nowa i bardziej nagląca. 
Zatem wielu pacjentów nie ma tak naprawdę opieki  
i umiera. Zwłaszcza starsi. 

Tak więc to nie tylko pandemia zabija ludzi, są też inne 
rzeczy. Inne stare epidemie/ pandemie również nadal 
trwają. A teraz mamy nawet powodzie, ulewne deszcze 
i osunięcia terenu w wielu miejscach i szarańcza w wielu 
miejscach, pszczoły giną, również susze wszędzie i rolnicy 
są bezradni; nikt im nie może pomóc. To jest niepokojące 
dla naszego świata, niektórzy ludzie martwią się, że 
z powodu tego wszystkiego będziemy mieć braki żywności. 

A nawet stres psychiczny. Nawet niektórzy lekarze zabili się 
w związku z sytuacją, a może i wirus zaatakował ich mózg, 
więc nie mogli nawet myśleć jasno. Tak było. Wdziałam 
jedną lekarkę, taka piękna, Amerykanka, po prostu tak się 
zabiła. I wielu innych. I wielu lekarzy, i wiele szpitalnego 
personelu, pielęgniarek zmarło z powodu infekcji. 
Ponieważ na początku nikt nie był na to przygotowany, nie 
mieli dosyć sprzętu do ochrony, więc tak po prostu umarli. 
Wyobraźcie sobie, ci bohaterscy ludzie.  

A potem w Anglii, lekarze i pielęgniarki już na emeryturze 
wrócili ponownie. Po prostu, aby pomóc, 
bo są potrzebni. Zadzwoniono do nich ze szpitali i oni 
wrócili, poświęcili się i umarli. Wielu z nich. Właśnie tak! 
Wyobrażacie sobie? Tak, straszne! Jak wy byście się czuli, 
gdybyście byli członkami ich rodzin? Oni zwykle ciężko 
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pracują już przez całe swoje życie. A potem, teraz, kiedy 
cieszą się odrobiną pozostałego im czasu na Ziemi, muszą 
poświęcić się i umrzeć w taki sposób! Czuję, że to 
niesprawiedliwe.3 

To czas wielkiego czyszczenia. I nawet jeśli uporamy się 
z tym, przyjdą inne. A obecnie mamy tak wiele rzeczy, 
które nadchodzą, nie chodzi tylko o to. Mamy Ebola 
i mamy salmonellę z ferm kurczaków i wszystkie te sprawy. 
I nawet norki, wiecie, norki, z których ludzie obdzierają 
skórę na futro? Jak w jakimś europejskim kraju, chyba to 
było w Holandii, zabili ich tysiące, tysiące, ponieważ bali się 
przenoszenia choroby. Ale nieważne ile zwierząt zabijecie, 
to nie pomoże, jeśli nie zmienicie swojego sposobu życia. 

Jeśli ciągle wycinamy las i sprawiamy, że dzikie zwierzęta 
nie mają gdzie żyć, a potem coraz bardziej zbliżamy się do 
dzikich zwierząt, to one będą przenosić choroby w 
jakikolwiek sposób. A potem to przeskakuje z jednego na 
drugie i wtedy świat jest w tarapatach tak jak teraz. 
Musimy po prostu zostawić zwierzęta w spokoju, jeśli sami 
chcemy spokoju. To tyle. To bardzo proste. Więcej nie 
mogę powiedzieć. Więcej nie powiem, bo to jest fakt  
i wszyscy to wiedzą.4 
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Jestem pewna, że wielu z was jest świadomych 
wzrastającej liczby skutków globalnego ocieplenia, 
notowanych na całym świecie, podzielę się więc tylko 
kilkoma ze świata i z USA.  
 
W Arktyce, na Biegunie Północnym, tak wiele lodu już 
stopniało, że naukowcy prognozują lato bez lodu w ciągu 
zaledwie trzech do sześciu lat, co miałoby miejsce po raz 
pierwszy od miliona lat! W międzyczasie Grenlandia traci 
85 milionów ton gór lodowych każdego dnia z powodu 
ocieplenia i to w tempie wzrastającym o 7% co roku. Szelf 
lodowy Antarktydy Zachodniej również topnieje 
i prognozuje się wzrost poziomu morza o 3,3 metra, co 
zagroziłoby miastom takim jak w waszym kraju: Nowy Jork, 
Waszyngton D.C. i San Francisco. I jeśli cała Antarktyda 
i Grenlandia miałyby stopnieć – to znaczy lód - to poziom 
morza mógłby wzrosnąć aż o 70 metrów, co byłoby 
zabójcze lub katastrofalne dla życia na Ziemi.  
 
Lodowce na całym świecie kurczą się szybciej, niż 
kiedykolwiek spodziewali się tego naukowcy, 
pozostawiając suche rzeki i jeziora, znikające lub 
wysychające, bez wody dla roślin i miliardów ludzi, których 
czeka brak żywności, również z powodu braku wody. 
Z powodu wzrostu poziomu morza toną wyspy, kiedy to 

2 Środowisko 
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mówię, Tuvalu, Tonga i 40 innych narodów wyspiarskich 
musi planować migracje całych krajów. Zmuszeni są 
dołączyć do liczącej już 20 milionów grupy uchodźców 
klimatycznych. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji 
oznajmiła, że do 2050 może być 200 milionów uchodźców 
klimatycznych.  
 
Według badaczy Instytutu Technicznego Georgii z USA 
podwoiła się światowa liczba najbardziej destrukcyjnych 
huraganów kategorii 4 i 5 przez ostatnie 35 lat. Huragany 
5. kategorii przynoszą zniszczenie najwyższego stopnia 
w głównych miastach. Ich intensywność i czas trwania też 
wzrosły o 75% od lat 70-tych XX wieku. Jednym 
z huraganów, którego skutki są wciąż widoczne 
i odczuwalne był huragan Katrina z 2005 r., który 
szczególnie zniszczył obszary Nowego Orleanu, gdzie ludzie 
wciąż do dziś odbudowują swoje domy i swoje życie. Jest 
mi tak przykro, że naród amerykański musiał cierpieć przez 
takie tragedie. 
 
Dalej, w USA blisko milion akrów lasów sosnowych 
w Górach Skalistych zostało utraconych z powodu plagi 
chrząszcza wywołanej globalnym ociepleniem. Podobnie 
w Kanadzie, ale z powodu ograniczonego czasu nie mogę 
przytaczać wam wszystkiego, więc teraz zdajemy relację 
tylko z USA.  
 
W stanie Montana przypuszcza się, że słynne lodowce 
w Parku Narodowym Glacier znikną w ciągu dekady. 
Według nowych badań Instytutu Oceanografii Scrippsów 
rzeka Kolorado, dostarczająca wody siedmiu zachodnim 
stanom, wysycha. Słynna rzeka. W rzeczywistości badacze 
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mówią, że zachodnie Stany Zjednoczone nawiedza kryzys 
niszczycielskiej suszy, ponieważ śniegi 
z gór uwalniają ogromne rezerwuary wody.  
 
Poziom morza w Północnej Karolinie w USA wrósł 
trzykrotnie szybciej w XX stuleciu niż wciągu 500 
wcześniejszych lat. Narodowa Agencja Oceanów 
i Atmosfery w USA podaje, że pierwszy raz w historii 
w 2008 r. sześć kolejnych cyklonów tropikalnych dotarło do 
brzegu kontynentu USA. Północny Ocean Atlantycki 
i Ocean Indyjski są dwoma obszarami z najsilniejszymi 
tendencjami huraganowymi.  
 
Możecie zapytać, co jest główną przyczyną tego 
uszkodzenia i zniszczenia środowiska? Może jest to 
zaskakujące, ale to nie przemysł węglowy, samochody, 
samoloty czy pociągi, łodzie czy statki. To metan, który 
jest produkowany głównie przez przemysł hodowlany.5 
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Respektowanie porządku wszechświata 
 
Kiedy Bóg ustanowił porządek we wszechświecie, była 
pewna regularność, której trzeba było przestrzegać. Tak 
samo, gdy budujemy autostrady czy drogi, aby ułatwić ruch 
czy transport, to muszą być narzucone społeczeństwu 
pewne zasady ruchu w celu ochrony ludzi, ochrony 
kierowców, pieszych i regulacji przepływu ruchu. Kiedy 
prowadzimy zgodnie z tym prawem, wtedy nie mamy 
wypadków; jeśli nie, to mamy problemy. Nasze życie może 
być w niebezpieczeństwie albo stracone, a wtedy narażamy 
na cierpienie siebie, naszych krewnych i przyjaciół.  
 
Tak więc wszystkie cierpienia w tym świecie nie są dziełem 
Boga. Bóg nas nie testuje. Nieszczęście 
i cierpienie nie są zesłane przez Boga, aby testować naszą 
wiarę i oddanie. Nie. Są stworzone przez nas samych. Więc 
mówimy: „Jak posiejesz, tak zbierzesz”. Wszędzie słyszę, 
jak ludzie obwiniają Boga za różnego rodzaju rzeczy, ale to 
jest tak, jakbyście obwiniali twórcę zasad ruchu za wasz 
wypadek, kiedy wypiliście za dużo 
i wjechaliście na lewy pas zamiast na prawy. To nie jest 
wina rządu; to jest wasza własna wina. Prawo mówi, że nie 
powinieneś prowadzić, kiedy pijesz i prawo mówi, że 
powinieneś jechać po prawej stronie, zamiast po lewej.  

3  Jak znaleźliśmy się w tym stanie wojny, 
chorób i katastrof naturalnych? 
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Jeśli więc nie jesteśmy posłuszni Prawu Boga, wtedy mamy 
kłopoty. Prawo mówi: Nie zabijaj. Ale zobaczcie, co nasi 
przodkowie robili od wielu wieków i niektórzy nasi bracia 
wciąż to robią teraz. Nawet w imię Boga, nawet w imię 
Jezusa, ośmielają się wszczynać wojny przeciwko sobie 
nawzajem, co jest wyjątkowo żałosne, bo to nie jest wola 
Boga, ani nie było to intencją Jezusa Chrystusa. Jakaś osoba 
kogoś zabija i ktoś też ją zabija, potem jej dzieci zabijają 
potomków, a potomkowie się mszczą i nigdy nie ma końca!  
 
Wojna przynosi ze sobą wiele katastrof. Osłabia strukturę 
gospodarczą narodu, osłabia siłę ludzi, jak też osłabia ich 
moralność i ich wiarę; i wtedy wielu ludzi znów będzie 
winić Boga. Powiedzą: „Jeśli Bóg istnieje, to dlaczego 
On/Ona pozwala, aby ta wojna dalej trwała? Dlaczego 
On/Ona pozwala, aby ludzie wzajemnie się zabijali i tak 
dalej?". 
 
Obecnie mamy pewne zdarzenia, takie jak zmiany 
pogodowe, klęski głodu i wszelkiego rodzaju choroby, które 
powodują cierpienie w naszym świecie. Tak więc ludzie 
słabej wiary znów obwiniają Boga. Gdziekolwiek daję 
wykłady, ludzie pytają mnie: „Jeśli Bóg istnieje, dlaczego 
wydarzyła się taka a taka katastrofa?”. Ale ci ludzie powinni 
pamiętać, że to nie Bóg to wszystko robi; to my 
wywołujemy te wszystkie problemy. Na przykład kilka 
państw zawsze testuje bomby atomowe i wodorowe, które 
zaburzają strukturę atmosfery oraz wstrząsają stabilnością 
Ziemi. Myślą, że wystrzelenie bomby jedynie w powietrze 
albo do oceanu nie sprawi żadnych problemów. Ale to 
wciąż stwarza problemy, bo wszechświat jest zbudowany 
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z wielu rodzajów materiałów; niektóre są z substancji 
stałych, niektóre z substancji niewidzialnych. Tak więc 
poprzez zaburzenie niewidzialnych substancji oni zakłócają 
również stabilność wszechświata i przeszkadzają 
w ewolucji natury.  
 
Na przykład budujecie dom z oknami, drzwiami i kilkoma 
pustymi pokojami. Jeśli któryś z narożników jest 
uszkodzony, wówczas temperatura w pokoju zmieni się. 
I chociaż jest lato, to nocą będzie bardzo zimno, jeśli dziura 
nie jest zreperowana, ponieważ czasem nocą może wpaść 
zimno lub deszcz.6 
 
Chrońmy nasze bohaterskie, współczujące Ja 

Musimy ocalić ludzkość i ludzkie współczujące serce - to 
jest najważniejsze. Musimy ocalić naszą cechę 
szlachetności. Zawsze od nowa powtarzam, że to nie tylko 
fizyczną egzystencję na tej planecie chcemy ocalić, ale 
chcemy chronić dzieci i przez to chronimy nasze szlachetne 
Ja, nasze bohaterskie, współczujące Ja, które jest naszą 
prawdziwą Naturą. Jeśli je stracimy, to jest gorsze niż 
utrata planety. Musimy utrzymać nasze współczujące 
serce. Musimy być szlachetni i prawdomówni, kochający 
i troskliwi wobec słabych i wątłych, takich jak dzieci 
i bezradne, bezbronne zwierzęta. Musimy chronić naszą 
szlachetną Naturę, musimy być żywymi, chodzącymi, 
oddychającymi dziećmi Boga czy uczniami Buddów.7 
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Miłość rodzi miłość 

Gdyż przede wszystkim musimy praktykować miłość, by 
wzbudzać miłość. Żebyśmy byli wszechprzenikający, 
kochający jak nasz Ojciec, musimy kochać wszystkie istoty. 
I takie jest znaczenie przestrzegania diety wegańskiej. Nie 
robimy tego dla zdrowia, nie dlatego, że Jezus tak 
powiedział czy że Budda zakazał, tylko dlatego, że musimy 
być ucieleśnieniem miłości. Musimy być chodzącym 
Bogiem na tej planecie. Musimy żyć tak, jak żyłby Bóg! Aby 
być blisko Boga... Bóg nas nie karze, po prostu podobne 
tworzy podobne. Jeśli chcemy być blisko czegoś, musimy 
ku temu zdążać, w tym samym kierunku. Bóg stworzył 
wszystkie istoty i pozwala im umierać naturalnie. I my też 
powinniśmy. Jeśli nie potrafimy tworzyć, przynajmniej nie 
niszczmy. Przykazanie w Biblii jest takie: ,,Nie zabijaj”. Nie 
mówi ono: ,,Nie zabijaj tylko ludzi”. Mówi: ,,Nie zabijaj”. 
Cokolwiek jest zabite, to jest zabite.8 

  



 | 16 
 

Odpowiedzią na wszystkie ludzkie 
problemy jest MIŁOŚĆ 

 

 

 

 

Miłość jest najcenniejszą rzeczą w tej fizycznej sferze. 
Musimy zatem ją chronić, czy to jest miłość między parą, 
między rodzicami a dziećmi, między przyjaciółmi. Miłość 
między ludźmi czy miłość między zwierzętami, miłość 
między ludźmi a zwierzętami czy zwierzętami a ludźmi. 
Nawet miłość między roślinami i drzewami. One też się 
komunikują. One kochają się i chronią siebie nawzajem, jak 
dowiedli naukowcy. Czytaliście o tym, wiecie. Prawdziwa 
miłość jest tym, czego potrzebujemy, aby chronić ten 
świat, szczególnie teraz. Cokolwiek kochamy, będzie 
kwitło. Cokolwiek kocha nas, sprawia, że wzrastamy 
w szczęściu. Ale miłość to nie tylko słowo; miłość to 
działanie: niewidzialne i widzialne. 

Miłość może rozkwitać lub być nawet zniszczona, chociaż 
jej esencja nigdy nie może zostać zniszczona. 
Są czyny, które ją odżywiają i takie, przez które zanika 
i umiera. To znaczy fizyczna miłość. To znaczy miłość w tej 
sferze. Są czyny, przy których miłość wzrasta, są czyny, przy 
których miłość zanika. Musimy ją pielęgnować, cenić, jeśli 

4  
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ją znajdziemy. Wspierać ją. Musimy ją wspierać naszymi 
myślami oraz mową i działaniem.2 

Możemy i powinniśmy być przykładem miłości poprzez 
dawanie, opiekowanie się i harmonizowanie, żeby inni 
myśląc o nas, wspominając nasze imiona, odczuwali 
szczęście, miłość, pocieszenie, a nawet szlachetność. 
A ich dobre cechy będą widoczne. Nie powinniśmy być 
źródłem obciążeń lub nieszczęścia dla innych, w myślach, 
czynach i mowie. Musimy być źródłem inspiracji, 
szlachetności i miłości, zwłaszcza jeśli nam pokazano, jak to 
robić, na przykładzie innych. Jeżeli mamy miłość, wszystko 
dobre przyjdzie do nas. Możemy zacząć kochać teraz, 
dzisiaj i kontynuować jutro i dalej w przyszłości. Kochajcie 
siebie, kochajcie swoją rodzinę, kochajcie-swoich bliźnich, 
kochajcie wszystko wokół nas. 

Bez miłości w naszych sercach jesteśmy prawie niczym, 
tylko ciężarem dla siebie, dla bliskich i społeczeństwa. 
Miłość nie jest słowem na naszych ustach, miłość musi być 
naszym uczuciem wewnątrz i czynem realizowanym 
na zewnątrz.  

Kochając zwierzęta, będziemy wege (weganami).  

Kochając Ziemię, będziemy ekologiczni. 

Kochając świat, ocalimy planetę.2 
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Jeśli uważamy siebie za wyższe istoty, to powinniśmy 
podejmować wyższe, szlachetne działania - chronić słabych 
i niewinnych oraz nie nadużywać naszej siły, by ranić 
naszych przyjaciół, zwłaszcza, że oni nas nie krzywdzą. 
Powinniśmy słuchać wielkich, mądrych przywódców 
religijnych, przeszłych i obecnych, i postrzegać naszych 
przyjaciół -zwierzęta jako święte, cenne stworzenia Boga. 
I jako bardzo podstawowy gest godności, szacunku 
i dobroci, powinniśmy być weganami. Kochając i szanując 
zwierzęta, rozwiniemy naszą własną duchowość.  

Kiedy jesteśmy w stanie rozszerzyć tę miłość na inne istoty 
wszechświata, łącznie ze zwierzętami, które są naszymi 
współmieszkańcami, rozwijamy samych siebie i wzrastamy 
duchowo. Pokojowy związek ze zwierzętami, bez zabijania, 
będzie do nas przyciągać obfitość Bożych błogosławieństw. 
A jeśli cały świat okaże takie współczucie wobec zwierząt 
i przyciągnie niezliczone błogosławieństwa od zwierząt, 
atmosfera naszej planety oczywiście ustabilizuje się, 
a nawet zmieni się na podobną do niebiańskiej, 
przenikniętą uczuciami pokoju i miłości.9 

Jeśli należymy do organicznego wegańskiego trendu lub 
gdy uprawiamy rośliny wegańską metodą organiczną, 
wtedy poczujemy coraz więcej miłości od natury, miłości 
od planety Ziemi, miłości od drzew, miłości nawet od 
źdźbła trawy, od kwiatów. Będziemy czuć tak wiele miłości 
w powietrzu, którym oddychamy. Czujemy tyle miłości od 
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ziemi, po której chodzimy. Nie potrafimy tego nawet 
wyjaśnić w ludzkim języku. Musimy to poczuć. Ja zawsze to 
czuję, ale nie mogę przekazać tego duchowego przesłania 
innym ludziom. Każdy sam musi tego doświadczyć. Kiedy 
raz przejdziemy na współczujący, zaplanowany przez Niebo 
styl życia z dietą wegańską, będziemy czuć coraz więcej 
miłości, będziemy czuć się coraz bardziej połączeni cały 
czas.10 

Najpierw bądźcie weganami, dobrze? Jeśli nie możecie 
znaleźć organicznych warzyw czy owoców, to proszę, 
najpierw bądźcie weganami. Ponieważ ta pozytywna 
energia otoczy naszą planetę, będzie dla nas tarczą 
ochronną. Nie ma nic innego, żadna inna ekologiczna moc 
nie może nas ochronić w tym krytycznym momencie 
zagrożenia. Proszę, uwierzcie mi. Nie mam nic do zyskania 
przez to, że wam to mówię, lecz mówię, ponieważ jestem 
jedną z was, gdyż moja miłość nie zna granicy między mną, 
mną samą, moją rodziną czy moimi rodakami, a narodem 
Korei czy innymi narodowościami na świecie. Ja kocham 
wszystkich ludzi. Kocham wszystkie istoty na tej planecie 
i chcę uratować was wszystkich. Chcę uratować ich 
wszystkich. Proszę, obudźcie się i obudźcie wszystkich 
innych, zanim nasz dom zostanie spalony. Razem wygramy, 
razem uratujemy tę planetę. Nie ratujemy tej planety dla 
materialnej egzystencji, ale dlatego, że ratujemy siebie.  
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Ratujemy nasze wielkie Ja, które jest współczujące, 
kochające, miłosierne, które jest Bogu-podobne. Wszystkie 
religijne pisma święte mówią nam to, że jesteśmy Buddą, 
że możemy stać się Buddą, jeśli zechcemy, że jesteśmy 
dziećmi Boga. Dlatego musimy ocalić nasz status 
najwspanialszych istot we wszechświecie; koronę 
stworzenia. Musimy ocalić naszą wspaniałą cechę; nie tylko 
planetę, ale siebie, nasze serce, naszą szlachetność, nasze 
przywództwo na tym pięknym statku kosmicznym 
nazywanym planetą Ziemią.  My jesteśmy kapitanami. 
Musimy poprowadzić planetę w kierunku bezpieczeństwa 
i ocalić naszą duszę, ocalić najlepsze cechy, które mamy 
wewnątrz.  

Razem możemy zachować nie tylko piękne Czedżu i całą 
Koreę Południową jako cudowny raj, ale również uratujemy 
cały świat. Wszyscy staniecie się bohaterami. Będziecie 
moimi bohaterami. Proszę, bądźcie wege i bądźcie eko. 
Miłość może zmienić świat. Dziękuję.10 

Przesłanie od zwierząt 

One (zwierzęta) pragną, aby rasa ludzka widziała to, co one 
widzą, wiedziała to, co one wiedzą i zaprzestała tego 
całego szaleństwa skupionego wokół tymczasowego czasu 
na Ziemi, a skupiła się bardziej na życiu wiecznym. Chcą, 
aby Ziemia została ocalona. Ale nie chodzi o uratowanie 
planety, lecz o to, aby człowiek wrócił do szlachetnego 
życia i współczującego serca. I wszystko wtedy będzie 
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dobrze. One to wiedzą. Wtedy Ziemia zostanie uratowana, 
jeśli ludzie będą współczujący, jako produkt uboczny. Jeśli 
żyjemy zgodnie z prawem miłości, to wszystko będzie 
dobrze. Zwierzęta o tym wiedzą i naprawdę chcą, żeby 
ludzie zrozumieli tę ideę, jedyną ideę, jaka ma znaczenie, 
ideę miłości.11 

Ponieważ, gdy praktykujemy przez jakiś czas, czujemy 
jedność, jedność wszystkich rzeczy, dziesięciu tysięcy 
rzeczy we wszechświecie, jedność pomiędzy tobą i mną, 
jedność ciebie i mnie. To, że jesteśmy z tego samego 
źródła, pochodzimy z mądrości, z miłości i z jedności. 
Dlatego nie można wybrać tylko jednej osoby czy jednej 
istoty we wszechświecie i powiedzieć „kocham tę osobę”. 
Prawda! 

Jeśli to jest całość od czoła do palca u nogi, to jest to wasze 
ciało. Wybierzemy tylko jakiś jeden i zaopiekujemy się tym 
palcem u nogi czy ręki? To jest mój ukochany. Czy możemy 
tak zrobić? Nie, to byłoby niedorzeczne. Możemy 
powiedzieć, możemy powiedzieć: och, moje usta są piękne, 
tak. Jestem dumny z moich włosów czy kocham mój kciuk, 
być może. Ale jednakowo kochamy inne części ciała. Gdyż 
bez każdej części naszego ciała nie możemy żyć. 
Nie będziemy mogli istnieć szczęśliwie, jeśli wytniemy, 
obetniemy lub uszkodzimy jedną część naszego ciała. 
Doznamy krzywdy, poczujemy się bardzo, bardzo zranieni, 
jeśli nadal jesteśmy wrażliwi. Tylko ci, którzy są odrętwiali 
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lub może mają problemy, nie czują, kiedy dotykają ognia 
lub uszkodzą sobie część swojego ciała. 

Zwykłe wrażliwe istoty ludzkie czują każdy problem 
w każdej części swojego ciała. Dlatego mędrzec jest bardzo 
zwykłą ludzką istotą, jest prawdziwie wielką ludzką istotą. 
Bo on to czuje względem wszystkich rzeczy. Dlatego nie 
krzywdzimy innych czujących istot. Dlatego stajemy się 
weganami, aby odżywiać siebie, odżywiać naszą miłość do 
wszystkich istot. Gdyż one wszystkie są jednym z nami. Jeśli 
chcemy kiedykolwiek osiągnąć pełnię naszego 
prawdziwego Ja, to powinniśmy dbać o wszystkie istoty, 
ponieważ każda z nich jest częścią nas samych. Taki jest 
powód. Nie dlatego, że przykazania tak mówią. To dzięki 
naszym wrażliwym uczuciom. 

Im więcej praktykujemy jedność z niebem i ziemią, tym 
bardziej stajemy się wrażliwi na uczucia każdej czującej 
istoty we wszechświecie. I automatycznie staramy się je 
ochronić. Oczywiście w niektórych przypadkach, kiedy 
absolutnie nie da się tego uniknąć, wtedy możemy wybrać 
to, co jest mniej kłopotliwe, najmniej krzywdzące, np. jemy 
wegańsko. Wolelibyśmy nie jeść, ale po prostu musimy.12 

Dieta wegańska jest brakiem przemocy w najwyższym 
sensie i dieta wegańska jest miłością w działaniu. Nie 
sądzisz? Tak, jeśli kochasz zwierzęta, czemu je zjadasz? Tak, 
każdy mówi: kocham zwierzęta, ale jak? Dieta wegańska 
powstrzyma 80% globalnego ocieplenia, powstrzyma 
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wszelkie okrucieństwo, począwszy od naszego talerza, 
generując życzliwą energię na cały świat, zatrzyma 
niedobór i zanieczyszczenie wody, zatrzyma niedobór 
żywności, głód na świecie i wojnę, zapobiegnie 
śmiertelnym chorobom, zaoszczędzi ogromnie na 
podatkach i lekarstwach, aby zbudować lepszy świat 
i popierać nowe, pożyteczne wynalazki i organizacje 
dobrych ludzi - na tym lista się nie kończy.  

Wszyscy chcemy mieć spokojny świat i wszyscy mówimy 
o tym, że chcemy pokoju i miłości. Myślę więc, że 
powinniśmy zacząć teraz. Rozpocznijmy ten pokój na 
własnych talerzach. Niech miłość rozpocznie się od naszego 
wyboru. Wszystkich korzyści diety wegańskiej nie sposób 
przecenić. A teraz mamy również duchowy aspekt. Kiedy 
ktoś bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zabijaniu 
innych czujących istot czy ludzi, czy zwierząt, to on lub ona 
wchodzi w koło zemsty i przemocy. I zakończy się to 
jedynie wtedy, kiedy przestanie się to robić.  

Dlatego musimy kochać naszych wrogów. Ponieważ tylko 
miłość i przebaczenie posiada moc przerwania 
negatywnych skutków nienawiści i zemsty. Wszyscy 
Mistrzowie i oświeceni Święci w przeszłości już o tym 
mówili.13 

Pragnę wegańskiego świata. Pokoju na świecie. To 
wszystko, czego pragnę. Każdego dnia powtarzam to 
Niebiosom, żeby się upewnić, że mnie słyszą. Aby nam 
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pomogli. Bo bez Wegańskiego Świata nie będzie trwałego 
Pokoju na Świecie. Dlatego proszę ludzi, by modlili się 
i medytowali tylko dla Wegańskiego Świata. A Pokój na 
Świecie również przyjdzie. Im więcej teraz Wegańskiego 
Świata, tym więcej Pokoju na Świecie. Ale to powinno być 
trwalsze. Cóż, teraz jest o wiele lepiej, ale nadal nie jest tak 
idealnie, jak ja tego chcę. Ludzie są teraz bardziej 
wegańscy. Mają teraz więcej czasu podczas COVID-19. 
Będą siedzieć razem albo siedzą sami, ze swoją rodziną, 
bliską rodziną lub sami czy we dwoje lub we troje, i mają 
więcej czasu na refleksję. I widzimy, że wegański trend jest 
teraz coraz bardziej widoczny. Chciałabym, żeby to 
wpłynęło na cały świat i wtedy szybko nie będziemy już 
mieli cierpiących zwierząt na naszej planecie czy ludzi 
cierpiących z powodu wojny, głodu i tego wszystkiego. 

Radziłabym wszystkim liderom, aby zaoszczędzili wszystkie 
pieniądze niepotrzebnie wydawane na wojny czy 
lekkomyślne wydatki na inne rzeczy. Zatrzymajcie 
pieniądze i po prostu dajcie je biednym. Dajcie im coś, by 
zaczęli swoje życie z biznesem, z edukacją albo 
z rolnictwem, ze zmianą życia z biznesu mięsnego na 
organiczny biznes wegański. To bardzo proste. I potem oni 
sami zadbają o siebie. A im więcej ludzi jest weganami, tym 
mniej przywódcy rządowi powinni się martwić, bo oni nie 
będą tak brutalni, jeśli mają wystarczająco dużo pracy, żeby 
zarobić swoje pieniądze, by zadbać o siebie; nigdy nie będą 
stwarzać żadnych kłopotów rządom. Będą mniej cierpieć, 
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więc również będzie mniej chorób i mniej przestępców na 
świecie. Wtedy to będzie dobre dla wszystkich.  

Właśnie tego pragnę: Wegańskiego Świata, Pokoju na 
Świecie, w imię Boga. W Bożej łasce, niech to wkrótce 
nastąpi. Amen.14 
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Medytacja dla wewnętrznego 
i światowego pokoju 

 

 

 

Pokój zaczyna się od nas, ode mnie, od was, a potem pokój 
będzie na całym świecie. Dlatego jeśli medytujemy 
i wykluczamy spożycie mięsa, wtedy sami stajemy się 
bardziej pokojowi wewnątrz. A ponieważ będziemy 
bardziej pokojowi, będziemy promieniować pewnego 
rodzaju niewidzialną, pokojową atmosferą wokół nas, która 
wpływa na wszystkich. I nie mówimy o pokoju, pokój 
nastanie. Nie musimy orędować za pokojem, pokój 
nastanie.15 

Medytacja jest teraz bardzo popularna. Nie mówi się 
„medytuj, aby znaleźć Boga”, ale „medytuj, aby się 
zrelaksować, aby być zdrowszym, czuć się lepiej, żyć dłużej 
i odnosić sukcesy”. To znaczy, że aby odnieść sukces 
w każdym aspekcie, musimy wybrać czas w ciągu dnia, aby 
odpocząć, nie spać, ale medytować.  Każdy teraz o tym wie, 
ponieważ nauka to udowodniła. Jeśli wybierzemy w ciągu 
dnia chwilę na odpoczynek lub medytację, nasze ciała stają 
się zdrowsze. Jedną z najlepszych metod jest medytacja, 
czyli przeznaczenie czasu każdego dnia, żeby medytować. 

Jest to dla was bardzo cenny czas. Pracujemy przez cały 
dzień, zajmując się światem i innymi. Więc kiedy tylko 

5  
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medytujemy, to jest to czas dla nas. Musimy najpierw 
kochać siebie - kochać innych, ale także kochać siebie. 

To jest dla was bardzo dobre. Najcenniejszy dla was czas od 
kiedy się urodziliście aż do chwili śmierci to czas medytacji. 
Jest to najlepsza rzecz, jaką robicie dla siebie. Nikt nie 
może wam go dać, tylko wy sami możecie go sobie dać. 
To najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić dla siebie - 
medytacja. Podczas gdy robicie to dla siebie, inni 
naturalnie również skorzystają. Wasza rodzina, krewni, psy 
i koty tak samo skorzystają. Drzewa i kwiaty też 
skorzystają.16  

Ponieważ naprawdę medytacja to wasza osłona. To wtedy 
jesteście bardziej połączeni z własną, większą mocą 
i uniwersalną mocą, która was podtrzymuje, trzyma was 
mocno i chroni, obejmuje was całą miłością, 
błogosławieństwem i ochroną. Naprawdę tak. Nie ma innej 
mocy, która może was chronić w tym świecie. To jest 
sekret. To jest sekret wszechświata, który niewiele osób 
rozumie lub ma przywilej wiedzieć, ale czasami ludzie tego 
nie doceniają i mają kłopoty, mają choroby i tak dalej, idą, 
dostają lekarstwa, a potem dziękują lekarzowi. 
To w porządku, jeśli nie jesteście wystarczająco silni 
duchowo i karma was przytłacza, wtedy musicie iść do 
lekarza. Ale my mamy lekarstwo w sobie. Zawsze możemy 
być zdrowi i silni, by pomóc sobie i wziąć na swoje barki 
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świat, do czasu aż ludzie będą bardziej przebudzeni 
i przyłączą się.17  

 

Nasz cel na Ziemi 

„Każdemu z nas dane jest ludzkie życie wyłącznie w celu 
uświadomienia sobie Boga. Jeśli zaniechamy tego 
obowiązku, nigdy nie będziemy szczęśliwi w tym życiu czy 
w jakimkolwiek innym życiu. Prawdę mówiąc, to jest 
jedyny powód ludzkiego cierpienia, nic innego. Gdybyśmy 
uświadomili sobie, jak walczyliśmy w łonie matki, jak 
żałowaliśmy błędów z naszych poprzednich żyć i jak 
obiecaliśmy Bogu zanim się urodziliśmy, że wykorzystamy 
obecne życie w bardzo znaczący sposób, by Jemu/Jej 
służyć, wtedy nigdy nie zmarnowalibyśmy ani sekundy, aby 
myśleć o czymkolwiek innym, jak tylko o staraniu się ze 
wszystkich sił w każdej naszej wolnej chwili, by uświadomić 
sobie Boga!  

Ale kiedy tylko rodzimy się w tym świecie, zapominamy  
o wszystkim. Bo takie jest prawo tego materialnego świata: 
sprawić, by ludzie zapomnieli. Dlatego niezbędne jest to, 
aby przyszedł Mistrz i przypominał nam jeszcze raz, 
i jeszcze wiele razy, aż będziemy pamiętać, co 
przyrzekaliśmy Bogu w łonie matki. Możemy nie pamiętać 
tego naszymi fizycznymi umysłami, ale nasze dusze, 
zdolność naszej mądrości, będą pamiętać”.18 
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Medytacja: Jak pamiętać naszą Prawdziwą Naturę 

„Za każdym razem, kiedy skupiacie całą uwagę w jednym 
punkcie, całym sercem, na jednej rzeczy, to jest medytacja. 
Tak więc ja skupiam uwagę wyłącznie na wewnętrznej 
Mocy, na współczuciu, na miłości, na miłosierdziu Boga i to 
jest medytacja. Formalnie, aby to zrobić, powinniśmy po 
prostu usiąść w cichym kącie i pobyć sami ze sobą - to jest 
proces medytacji. Ale to nie dzięki siedzeniu cicho w kącie 
coś się dostaje. Musicie być najpierw w kontakcie z tą 
wewnętrzną Mocą i medytować używając tej wewnętrznej 
Mocy. To się nazywa przebudzeniem Siebie. Musimy 
przebudzić wewnątrz prawdziwe Ja i pozwolić Jemu/Jej 
medytować, nie naszemu ludzkiemu mózgowi czy naszemu 
ziemskiemu rozumieniu. Jeśli nie, będziecie siedzieć 
i myśleć o tysiącu rzeczy i nie będziecie w stanie wyciszyć 
swoich namiętności. Jednak kiedy jesteście przebudzeni, 
prawdziwe wewnętrzne Ja, moc Boga wewnątrz was będzie 
kierować wszystkim. Prawdziwą medytację poznacie 
dopiero po przebudzeniu poprzez przekaz od prawdziwego 
Mistrza. Inaczej to jest tylko strata czasu na zmaganie się 
z ciałem i umysłem”. 
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Kim jest Mistrz i dlaczego Go potrzebujemy? 

„Mistrz jest tym, kto ma klucz do tego, byście sami stali się 
Mistrzem… by pomóc wam zrozumieć, że wy także 
jesteście Mistrzem i że wy i Bóg też jesteście Jednym. 
To wszystko… to jest jedyna rola Mistrza”.  

„Mistrzowie to ci, którzy pamiętają swoje Pochodzenie 
i z miłości dzielą się tą wiedzą z każdym, kto jej szuka oraz 
nie biorą żadnej zapłaty za swoją pracę. Ofiarują cały swój 
czas, finanse i energię światu. Kiedy osiągamy ten poziom 
mistrzostwa, nie tylko znamy nasze Pochodzenie, ale 
możemy także pomagać innym poznać ich własną wartość. 
Ci, którzy podążają za wskazówkami Mistrza, szybko 
znajdują się w nowym świecie pełnym prawdziwej wiedzy, 
prawdziwego piękna i prawdziwych cnót”.  

Inicjacja 

„Inicjacja to znaczy początek nowego życia w nowym 
porządku. Znaczy to, że Mistrz przyjął cię, abyś stał się 
jedną z istot w kręgu Świętych. Wtedy nie jesteś już zwykłą 
istotą, jesteś wzniesiony podobnie jak zapisując się na 
uniwersytet, nie jesteś już uczniem szkoły średniej. 
W dawnych czasach nazywano to chrztem lub przyjęciem 
schronienia w Mistrzu.  

Inicjacja to właściwie tylko słowo dla określenia otwierania 
ducha. Widzicie, jesteśmy przytłoczeni przez różnego 
rodzaju przeszkody, niewidoczne, jak i widoczne, a tak 
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zwana inicjacja to proces, który otwiera bramę mądrości 
i pozwala jej płynąć przez świat, by błogosławić świat, jak 
też tak zwane Ja. Ale prawdziwe Ja zawsze jest w chwale 
i mądrości, nie jest więc potrzebne do tego 
błogosławieństwo”. 

Metoda Quan Yin - medytacja na Wewnętrzne Światło 
i Wewnętrzny Dźwięk 

Wewnętrzne Światło, Światło Boga, jest tym samym 
Światłem, które odnosi się do słowa „oświecenie”. 
Wewnętrzny Dźwięk to Słowo, o którym mówi Biblia: „Na 
początku było Słowo i Słowo było Bogiem”. To poprzez 
Wewnętrzne Światło i Dźwięk poznajemy Boga.  

„Teraz więc, jeśli w jakiś sposób uda nam się skontaktować 
z tym Słowem czy Strumieniem Dźwięku, to wtedy wiemy, 
gdzie znajduje się Bóg albo możemy być w kontakcie 
z Bogiem. Ale jaki jest dowód na to, że jesteśmy 
w kontakcie z tym Słowem? Po kontakcie z tą wewnętrzną 
Wibracją nasze życie zmienia się na lepsze. Poznajemy 
wiele rzeczy, jakich nigdy wcześniej nie znaliśmy. 
Rozumiemy wiele rzeczy, o których nigdy wcześniej nie 
myśleliśmy. Możemy zrobić, wykonać wiele rzeczy, 
o których nigdy wcześniej nie marzyliśmy. Stajemy się 
coraz to mocniejsi. Nasza istota staje się zdolniejsza 
i poszerza się, aż jesteśmy wszędzie, aż stajemy się 
wszechobecni i wtedy wiemy, że staliśmy się jednym 
z Bogiem”.  
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Pięć Zasad 
 
Najwyższa Mistrzyni Ching Hai przyjmuje na inicjację osoby 
ze wszystkich środowisk i wyznań. Nie trzeba zmieniać 
swojej obecnej religii czy systemu przekonań. Nie 
zostaniesz poproszony/a o dołączenie do żadnej organizacji 
ani o uczestnictwo w jakikolwiek sposób, który nie pasuje 
do twojego obecnego stylu życia. Jednakże zostaniesz 
poproszony/a, aby zostać weganinem/ką. Całkowite 
zobowiązanie się do diety wegańskiej jest warunkiem 
koniecznym do otrzymania inicjacji.  

Inicjacja jest bezpłatna. Codzienna praktyka medytacji 
Metodą Quan Yin i przestrzeganie Pięciu Zasad to są jedyne 
wymogi po inicjacji. Zasady są wytycznymi, które pomagają 
ci zarówno nie krzywdzić siebie, jak i żadnej innej żyjącej 
istoty. 

Powstrzymaj się od odbierania życia czującym istotom. 
Ta zasada wymaga ścisłego przestrzegania diety 
wegańskiej. Żadnego mięsa, ryb, drobiu, nabiału czy jaj. 

Powstrzymaj się od mówienia nieprawdy. 

Powstrzymaj się od brania tego, co nie jest twoje. 

Powstrzymaj się od niewłaściwych zachowań seksualnych. 

Powstrzymaj się od używania środków odurzających. 
W tym unikanie wszelkiego rodzaju trucizn takich jak 
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alkohol, narkotyki, tytoń, hazard, pornografia oraz zbyt 
brutalne filmy lub literatura. 

* Obejmuje to także dwie i pół godziny medytacji na 
wewnętrzne Światło i Dźwięk każdego dnia.  

Te praktyki pogłębią i wzmocnią twoje początkowe 
doświadczenie oświecenia i pozwolą ci ostatecznie 
osiągnąć najwyższe poziomy Przebudzenia czy Stan Buddy. 
Bez codziennej praktyki z pewnością zapomnisz o swoim 
oświeceniu i powrócisz do niższego stanu świadomości.18 

Możemy zawsze odzyskać całą tę boskość. Naprawdę, 
przyrzekam wam z całą uczciwością i honorem, że możemy 
ją mieć. Każdy z was siedzących tutaj, w każdym wieku, 
nawet jeśli nie macie żadnego doświadczenia z Niebem, nie 
mieliście nawet żadnego talentu wcześniej, nie wiecie 
nawet jak medytować - każdy z was może osiągnąć tę 
boskość ponownie, odzyskać ją ponownie pod warunkiem, 
że właściwie działa. 

Pierwszym krokiem jest przejście na bardziej współczujący 
styl życia, bo to jest właśnie to, kim jesteśmy - jesteśmy 
współczuciem. Współczująca, wegańska dieta jest 
podstawą wyższej istoty, znakiem prawdziwego człowieka. 
Prawdziwa istota ludzka nigdy by nie zabiła. Prawdziwa 
istota nigdy by nie skrzywdziła innej, nawet jeśli jej życie 
byłoby zagrożone. Prawdziwy dżentelmen postępuje 
mądrze, rozumiejąc, że wszystkie istoty są połączone 
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i zabierając czyjeś życie, naraża swoją ludzką duszę 
i sprowadza na siebie złą karmę zabijania.  

Zatem to nie tylko odpowiedzialność tych dzieci, aby 
podnieść poziom świadomości świata - wszyscy razem 
musimy pracować, aby sprowadzić Niebo na Ziemię. 
Wszyscy możemy tego dokonać, to takie proste. W mojej 
grupie nawet dzieci 5-6-letnie potrafią medytować i są 
w stanie słyszeć wewnętrzną melodię, potrafią rozmawiać 
z Bogiem. Jeśli chcemy sprowadzić Niebo na Ziemię, jeśli to 
jest naszym życzeniem, to niech tak będzie.19 

 

 

Jak się z nami skontaktować 

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem informacji na 
temat inicjacji od Najwyższej Mistrzyni Ching Hai w Metodę 

Quan Yin, skontaktuj się z jednym z naszych pobliskich 
Centrów Medytacji z poniższej listy. 

www.GodsDirectContact.org.tw/eng/cp/index.htm 

  

about:blank
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Wezwanie Najwyższej Mistrzyni Ching Hai 
do wszystkich religijnych i duchowych 
przywódców 

 

 

 

Wasze Czcigodne Świątobliwości, Wielce 
Czcigodni Duchowni, Kapłanki, Mnisi, 
Mniszki różnych wiar, moje najlepsze 
życzenia i pokorne modlitwy za Wasze 
zdrowie w łasce Boga. Mimo że mój czas 
jest napięty i cenny, gdyż wciąż jestem na 
intensywnym odosobnieniu, medytując za 
Wegański Świat, Pokój na Świecie, to pilne 
wezwanie planety i naszego świata 
wywiera na mnie nacisk. Czuję, że muszę 
przekazać kilka ważnych wiadomości 
Waszym Świątobliwościom i Wielebnym. 
Jako wielcy duchowi przywódcy również 
jesteście  świadomi zniszczenia mającego 
miejsce na naszej planecie, bezpośrednio 
związanego z przyspieszonymi zmianami 
klimatu, spowodowanymi przez okrutne 
zachowania i brutalne nawyki ludzi, 

6  
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które nie jest tak trudno zmienić, kiedy 
zastosuje się zasadę miłości. Proszę, 
przekażcie swoim wiernym tę prawdę. 
Powiedzcie im, że musimy się zmienić. Bo 
NIE MOŻEMY MÓWIĆ, ŻE JESTEŚMY DZIEĆMI 
BOGA, JEŚLI MORDUJEMY INNE DZIECI 
BOGA. NIE MOŻEMY UWAŻAĆ SIĘ ZA 
PRZYSZŁYCH BUDDÓW, JEŚLI MASAKRUJEMY 
INNYCH, PRZYSZŁYCH BUDDÓW, czy to w 
ludzkiej formie, czy w formie zwierząt. NIE 
MOŻEMY MÓWIĆ, ŻE KOCHAMY BOGA, A 
POTEM NISZCZYĆ JEGO/JEJ STWORZENIA 
BEZLITOŚNIE. 
A TERAZ NISZCZYMY JEGO/JEJ PLANETĘ. 
Proszę, uczcie tego cały czas swoich 
wiernych, tych, którzy ufają Wam, Wasze 
Świątobliwości i Wielebni, jako ikonom 
współczucia i świętej miłości. 
W Bożej Miłości, dziękuję Wam.  
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Wasze Czcigodne Świątobliwości, Wielce Czcigodni 
Duchowni, Kapłanki, Mnisi, Mniszki różnych wiar, moje 
najlepsze życzenia i pokorne modlitwy za Wasze zdrowie  
w łasce Boga. Mimo że mój czas jest napięty i cenny, gdyż 
wciąż jestem na intensywnym odosobnieniu, medytując za 
Wegański Świat, Pokój na Świecie, to pilne wezwanie 
planety i naszego świata wywiera na mnie nacisk. Czuję, że 
muszę przekazać kilka ważnych wiadomości Waszym 
Świątobliwościom i Wielebnym. Cóż, jeśli nasz dom płonie, 
nie możemy powiedzieć: „Nie mam czasu się tym zająć!”. 
Nasz dom-planeta płonie!!! Ten list ma służyć także temu 
samemu celowi. Miał być wysłany pocztą, ale przeczytam 
go. Tak jest szybciej. W czasie pilnej sytuacji zbyt dużo 
biurokracji nie pomaga.  

Wasze Świątobliwości i Wielebni… Choć wyznania wiary 
wydają się różne, wierzę, że wszyscy służymy jednemu 
Bogu. Jesteśmy bardzo wdzięczni, ja jestem bardzo 
wdzięczna za szlachetną, ofiarną pracę Waszych 
Świątobliwości i wszystkich Wielebnych, jaką wykonujecie 
od lat, jednocząc ludzi poprzez szerzenie przesłania 
Wszechmogącego o miłości i współczuciu wśród ludzi 
i całego stworzenia. Dziękuję Wam. Niech Bóg będzie na 
zawsze po Waszej stronie.  

Jako wielcy duchowi przywódcy również jesteście 
świadomi zniszczenia mającego miejsce na naszej planecie, 
bezpośrednio związanego z przyspieszonymi zmianami 
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klimatu spowodowanymi przez okrutne zachowania 
i brutalne nawyki ludzi, które nie jest trudno zmienić, kiedy 
zastosuje się zasadę miłości. Proszę, przekażcie swoim 
wiernym tę prawdę. Proszę, powtarzajcie im, proszę, 
przypominajcie im. Wiem, że robiliście to, ale możemy 
zrobić więcej. Dziękuję. Musimy się po prostu zmienić. 
Powiedzcie im, że musimy się zmienić. Musimy się zmienić, 
jeśli chcemy twierdzić, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy 
przyszłymi Buddami, że jesteśmy dziećmi Boga! Bo NIE 
MOŻEMY MÓWIĆ, ŻE JESTEŚMY DZIEĆMI BOGA, JEŚLI 
MORDUJEMY INNE DZIECI BOGA.  

NIE MOŻEMY UWAŻAĆ SIĘ ZA PRZYSZŁYCH BUDDÓW, JEŚLI 
MASAKRUJEMY INNYCH, PRZYSZŁYCH BUDDÓW, czy to 
w ludzkiej formie, czy w formie zwierząt. Gdy czytamy 
buddyjskie sutry, wiemy, że nawet Budda Siakjamuni 
wielokrotnie odradzał się, niezliczenie wiele razy jako 
zwierzęta. I wiemy, w Biblii Bóg mówi, że On/Ona nawet 
stworzył/a dla zwierząt różne rodzaje warzyw do jedzenia 
i stworzył/a wiele rzeczy również dla nas. Jeśli zwierzęta nic 
nie znaczą dla Boga, to On/Ona nie stworzył(a)by dla nich 
rzeczy do jedzenia. Tak samo jak Bóg kocha nas, więc 
On/Ona stworzył/a rzeczy dla nas do konsumpcji. Tak jest 
powiedziane w Biblii, Bóg stworzył owoce i warzywa na 
polu i one będą naszym pokarmem. (Biblia, Księga Rodzaju 
1:29)  
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NIE MOŻEMY MÓWIĆ, ŻE KOCHAMY BOGA, A POTEM 
BEZLITOŚNIE NISZCZYĆ JEGO/JEJ STWORZENIA. A TERAZ 
NISZCZYMY JEGO/JEJ PLANETĘ.  

Ale przy 74 miliardach samych tylko zwierząt lądowych 
bezlitośnie masakrowanych  każdego roku do konsumpcji 
dla ludzi, przemysł hodowlany i jego produkty uboczne 
odpowiadają za 87% powodowanych przez człowieka 
emisji gazów cieplarnianych. Nie tylko niszczymy planetę 
poprzez to, co konsumujemy, lecz niewymowne 
okrucieństwa są popełniane wobec niewinnych zwierząt, 
które nigdy nie zrobiły niczego złego. Poza tym Bóg 
stworzył zwierzęta, by były naszymi przyjaciółmi  
i pomocnikami, a nie by były mordowane i zjadane w tak 
barbarzyński sposób! To jest XXI wiek, na litość Boską. 

W Biblii, w Księdze Hioba 12:7-8 jest napisane:  
„Ale zapytajcie zwierząt i one was pouczą lub zapytajcie 
ptaków na niebie, one powiedzą. Albo przemówcie do 
Ziemi i ona wyjaśni, albo pozwólcie, niech ryby w morzu 
was pouczą”. Tak więc zwierzęta, Ziemia, stworzone przez 
Boga, to mądre, szanowane istoty, których obecność jest 
dla ludzi wielkim błogosławieństwem. 

Lecz jakie niewybaczalne czyny wbrew Prawu Boga 
popełniamy wobec stworzenia naszego Ojca Niebieskiego? 
Niszczymy Boskie stworzenia od lądu do morza! Odrażające 
okrucieństwo zadane niewinnym stworzeniom Boga 
w laboratoriach, w hodowlach bydła, rybołówstwie, przy 
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produkcji jaj, w przemyśle mlecznym, futrzarskim, 
kosmetycznym itd., itd. Te branże są niezaprzeczalnie 
przerażające i nieludzkie. Powodują, że niewinne, 
bezbronne, łagodne zwierzęta, nasi współmieszkańcy, 
stworzenia Boga, są więzione i torturowane, 
wykorzystywane na wiele sposobów bez żadnej szansy na 
obronę czy wezwanie o pomoc! Nawet jeśli zawołają 
o pomoc, tak jak matki krowy, matki świnie płakały, kiedy 
ich dzieci były zabierane, bite, kopane i mordowane, 
nikogo to nie obchodziło. Nawet pięcioletnie dziecko 
zrozumiałoby ich emocje. To gorsze niż wiele piekieł! 
Wyobraźcie sobie, że to nasze dzieci, nasi najbliżsi, nasi 
przyjaciele czy my sami! To są żyjące istoty z emocjami, 
myślami i uczuciami. Każdy z nas, kto spędził czas ze 
zwierzęciem domowym, wie, że one mają swoje własne 
osobowości, doświadczają  miłości, troski, bólu i smutku, 
szczęścia i radości. I oddania; absolutnego oddania. I nie 
ma różnicy między zwierzętami domowymi i innymi 
zwierzętami uwięzionymi całe życie w potwornie ciasnych 
klatkach ferm hodowlanych lub zamkniętymi w ciasnych 
przestrzeniach, na deszczu czy w słońcu, bez schronienia, 
znoszącymi wszelką pogodę, każde okrutne, 
niewyobrażalne warunki i których życie jest brutalnie 
zakończone w rzeźniach! Dla konsumpcji przez ludzi. Jeśli 
nadal uważamy, że jesteśmy ludźmi w tej sytuacji.  

Aby uzyskać więcej informacji, proszę obejrzyjcie  
następujące polecane filmy dokumentalne, takie jak 
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wielokrotnie nagradzane „Cowspiracy”, „Eartlings”, 
„Dominion” i nominowany do nagrody „What the Health”, 
itp. Ponadto można bezpłatnie pobrać „Od kryzysu do 
pokoju” na stronie: Crisis2Peace.org 

We wszystkich głównych religiach istnieją podobieństwa, 
jak np. przykazania: „Czyńcie innym tak, jakbyście chcieli, 
żeby wam czyniono” i „Nie zabijaj”. „Ahimsa”, czyli bez 
przemocy itd. Oczywiście jedzenie wszelkiego rodzaju 
zwierząt, czujących istot, jest absolutnie zabronione we 
wszystkich głównych systemach wierzeń i w świętych 
naukach. Jednak zbyt wiele dzieci Bożych lub religijnych 
wierzących nie przestrzega tych podstawowych 
wytycznych, ponieważ jesteśmy wprowadzani w błąd przez 
niewłaściwe przekonania, że musimy jeść mięso zwierząt, 
ryb, jaja i mleko, by być zdrowym. Prawda jest zupełnie 
inna - udowodniono w badaniach naukowych i klinicznych, 
że konsumpcja zwierząt powoduje liczne choroby u ludzi, 
takie jak różnego rodzaju nowotwory i choroby serca, i tym 
samym przedwczesną śmierć, a wcześniej nieustanny ból, 
cierpienie. Nie tylko pacjentów, ale ich krewnych, 
przyjaciół, członków rodziny i najbliższych.  

Przyszedł czas, by się obudzić i zmienić te szkodliwe 
fizycznie i duchowo, niezdrowe, okrutne przyzwyczajenia 
i związane z nimi największe okrucieństwa. Nasza 
pierwotna dieta, zgodnie z Ogrodem Edenu, to dieta 
wegańska. Promuje ona zarówno zdrowie fizyczne, 
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psychiczne jak i duchowe. Możemy żyć szczęśliwie, zdrowo, 
rozwijając się wyłącznie dzięki żywności roślinnej. Aktorzy, 
aktorki, sportowcy, mistrzowie sztuk walki, lekarze, 
naukowcy, laureaci Nagrody Nobla itd… są jasnym 
dowodem na to, że dieta roślinna jest zdrowa. Jest również 
zgodna z  „Nie zabijaj” lub „Ahimsą”, czyli brakiem 
przemocy, podczas gdy jedzenie zwierząt jest sprzeczne 
z tym przykazaniem od Boga. Nawet jeśli nie my zabijamy, 
to powodujemy, że inni zabijają dla nas. Zwierzęta cierpią 
i umierają tak samo, tylko dla naszego posiłku, który 
możemy zastąpić każdym innym pokarmem roślinnym. 
W dzisiejszych czasach jest to jeszcze łatwiejsze. Dlatego 
nasza istota, z powodu mordowania zwierząt, jest 
przesiąknięta krwią niewinnych na naszych rękach. Proszę, 
stale nauczajcie tego Waszych wiernych, tych, którzy ufają 
Wam, Wasze Świątobliwości i Wielebni, jako ikonom 
współczucia i świętej miłości. Tak, aby was posłuchali! NIE 
MOŻEMY POZWOLIĆ, BY SZATAN CZY MAJA, DIABEŁ LUB 
NEGATYWNA SIŁA DALEJ WODZIŁA NAS PRZECIWKO WOLI 
BOGA i przeciw naszej wrodzonej inteligencji 
i współczującej naturze.  

Zanim będę kontynuować ten list, przeczytam kilka 
przykładów o zakazach jedzenia mięsa zwierząt 
w głównych religiach świata. Tak na wypadek, gdyby ktoś 
inny też słuchał. Ktoś inny, kto zapomniał o religijnych 
przykazaniach swojej własnej religii. Najpierw przeczytam 
w kolejności alfabetycznej. 
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WIARA BAHAI 

„Odnośnie jedzenia mięsa zwierząt i powstrzymywania się 
od niego wiecie z pewnością, że na początku stworzenia 
Bóg ustalił pożywienie każdej żywej istoty i nie zezwala się 
na jedzenie sprzeczne z tym ustaleniem”. 
~ Fragmenty z Pism Bahai o niektórych aspektach zdrowia 
i uzdrawiania. 

BUDDYZM 

„...WSZELKIE MIĘSO JEDZONE PRZEZ ŻYWE ISTOTY JEST 
MIĘSEM ICH WŁASNYCH KREWNYCH”. 
~ Sutra Lankawatara (Tripitaka nr 671) 

„Również po narodzinach dziecka należy zwrócić uwagę, 
aby nie zabijano żadnych zwierząt w celu karmienia matki 
mięsnymi przysmakami i aby nie zbierali się liczni krewni, 
by pić alkohol lub jeść mięso… ponieważ w trudnym czasie 
narodzin zbierają się niezliczone złe demony, monstra  
i gobliny, które chcą spożywać cuchnącą krew... ignorancko 
i niekorzystnie uciekając się do zabijania zwierząt w celu ich 
spożycia... sprowadzają na siebie klątwy, które są 
szkodliwe dla obu - matki i dziecka”. 
~ Sutra Kristigarbha, rozdział 8 

Kolejny przykład: 

„Uważaj podczas dni bezpośrednio po czyjejś śmierci, by 
nie zabijać, nie niszczyć i nie tworzyć złej karmy poprzez 



 | 44 
 

oddawanie czci lub składanie ofiar demonom czy 
bóstwom... ponieważ takie zabijanie lub rzeź, lub 
oddawanie czci, czy też składanie takiej ofiary NIE BĘDZIE 
MIAŁO ANI ODROBINY MOCY, BY PRZYNIEŚĆ KORZYŚCI 
ZMARŁEMU, ALE DOŁOŻY JESZCZE WIĘCEJ GRZESZNEJ 
KARMY DO POPRZEDNIEJ KARMY, CZYNIĄC JĄ JESZCZE 
GŁĘBSZĄ I POWAŻNIEJSZĄ… dlatego OPÓŹNI TE 
NARODZINY DO DOBREGO STANU”. Albo nawet pośle ich 
szybko do piekła. 
~ Sutra Kristigarbha, rozdział 7 

Karma znaczy zapłata. „Jak posiejesz, tak zbierzesz”. 
W Biblii jest tak napisane. „Jak posiejesz, tak zbierzesz”. 
Takie jest znaczenie karmy w terminologii sanskrytu. 

I kolejny przykład: 

„Jeśli bhiksu nie noszą strojów zrobionych z jedwabiu”, 
z jedwabiu zrobionego z jedwabników, „butów z lokalnej 
skóry i futer oraz powstrzymują się od jedzenia mleka, 
śmietany i masła z nich, to prawdziwie będą wyzwoleni... 
Jeśli człowiek może kontrolować swoje ciało i umysł, 
i w ten sposób powstrzymuje się od jedzenia zwierzęcego 
mięsa i noszenia produktów ze zwierząt, mówię wam, ten 
będzie naprawdę wyzwolony”. 

Bhiksu znaczy mnisi. 
~ Sutra Surangama 
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Kolejny przykład: 

„Jeśli któryś z moich uczniów nie bierze tego szczerze pod 
uwagę i nadal je mięso, to powinniśmy wiedzieć, że on 
pochodzi z rodu candeli. ON NIE JEST MOIM UCZNIEM i ja 
nie jestem jego nauczycielem. Dlatego, Mahamati, jeśli 
ktokolwiek pragnie być moim krewnym, NIE POWINIEN 
JEŚĆ ŻADNEGO MIĘSA”. 

Candela znaczy zabójca lub morderca. 
~ Sutra Lankawatara 

CAO ĐÀI-IZM 

„Najważniejszą rzeczą jest zaprzestanie zabijania… 
ponieważ zwierzęta też mają dusze i rozumieją tak jak 
ludzie… JEŚLI JE ZABIJAMY I ZJADAMY, TO JESTEŚMY IM 
WINNI DŁUG KRWI”. 
~ Nauki Świętych o zachowaniu Dziesięciu Przykazań - 
unikanie zabijania, rozdział 2 

CHRZEŚCIJAŃSTWO 

„Mięso dla żołądka, a żołądek dla mięsa: Bóg zaś unicestwi 
jedno i drugie”. 
~ 1 List do Koryntian 6:13, Biblia  
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Kolejny przykład: 

„A gdy mięso jeszcze było między ich zębami, jeszcze 
nieprzeżute, groza PANA rozpaliła się przeciw ludziom 
i PAN ukarał ludzi bardzo wielką plagą”. 
~ 11:33, Biblia  

KONFUCJANIZM 

„Każdy człowiek ma umysł, który nie może znieść widoku 
cierpienia innych".  
~ Mencjusz, Gong Sun Chou, rozdział 6 

„Zwierzchni człowiek, widząc żywe zwierzęta, nie może 
widzieć, jak umierają; słysząc ich płacz umierania, NIE 
MOŻE ZNIEŚĆ SPOŻYWANIA ICH CIAŁ”. 
~ Mencjusz, Król Hui z Liang, rozdział 4 

ĐẠO DỪA-IZM 

„Aby mieć pokój, ludzkość musi najpierw mieć pokój ze 
zwierzętami; nie zabijać ich, by się nimi żywić, i wtedy 
nastąpi pokój wśród ludzi”. 
~ Świątynia Nam Quốc Phật 

ESSEŃCZYCY 

„Przyszedłem, by zakończyć ofiary i krwawe uczty, i jeśli wy 
nie zaprzestaniecie OFIAROWYWANIA I SPOŻYWANIA 
MIĘSA I KRWI, to gniew Boga nie ustanie nad wami”. 
~ Ewangelia Świętych Dwunastu 
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HINDUIZM 

„Skoro nie możecie przywrócić zabitych zwierząt do życia, 
jesteście odpowiedzialni za zabicie ich. Dlatego pójdziecie 
do piekła; nie ma sposobu na wasze wyzwolenie”. 
~ Adi-lila, rozdział 17, wersety 159-165 

Kolejny przykład: 

„Ten, kto pragnie budować własne ciało poprzez jedzenie 
ciała innych stworzeń, żyje w nędzy w jakimkolwiek 
gatunku może się odrodzić”. 
~ Mahabharata, Anu. 115.47. FS, strona 90 

Kolejny: 

„O najwięksi z Królów! Jeśli rzeczy, zdobyte przez 
krzywdzenie innych, będą wykorzystane w jakimkolwiek 
pomyślnym działaniu, to przyniosą przeciwne wyniki  
w czasie zbierania rezultatów”. 
~ Devi Bhagavatam, Księga czwarta, rozdział 4, werset 32 

ISLAM 

„Allah nie okaże nikomu łaski z wyjątkiem tych, którzy 
okazują łaskę innym stworzeniom”. 
~ Prorok Mahomet (Pokój niech będzie z Nim), Hadis 
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Kolejny: 

„Nie pozwólcie, by wasz żołądek stał się cmentarzem 
zwierząt!” 
~ Prorok Mahomet (Pokój niech będzie z Nim), Hadis 

DŻINIZM 

„Prawdziwy mnich powinien NIE PRZYJMOWAĆ TAKIEGO 
JADŁA I PICIA, które było przygotowane specjalnie dla 
niego, A KTÓRE WIĄŻE SIE Z ZABIJANIEM ŻYWYCH ISTOT”. 
~ Sutrakritanga 

JUDAIZM 

„Jeżeli ktoś z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy 
osiedlili się między wami, będzie spożywał jakąkolwiek 
krew*, ODWRÓCĘ MOJE OBLICZE OD TEGO CZŁOWIEKA 
SPOŻYWAJĄCEGO KREW* i odsunę go spośród jego ludu”. 
~ Leviticus 17:10, Biblia  
*krew: znaczy „mięso”, które ma krew 

SIKHIZM 

„Ci śmiertelnicy, którzy spożywają marihuanę, mięso i wino 
- nieważne, w jaką pielgrzymkę się udadzą, jakie posty  
i rytuały odprawią, wszyscy oni pójdą do piekła”. 
~ Guru Granth Sahib, strona 1377 
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TAOIZM 

„Nie idź w góry, aby łapać ptaki w sieci, ani do wody, by 
zatruć ryby. Nie zarzynaj wołu”. 
~ Traktat Cichej Drogi 

BUDDYZM TYBETAŃSKI 

„Ofiarowanie bóstwom mięsa otrzymanego przez zabicie 
żywych istot to jak ofiarowanie matce mięsa jej własnego 
dziecka; a to jest poważny grzech”. 
~ Najwyższa Ścieżka Uczniowska: przykazania Guru, 
trzynaście poważnych grzechów, Wielki Guru Gampopa 

ZOROASTRIANIZM 

„Te rośliny, Ja, Ahura Mazda (znaczy Bóg), posyłam na 
Ziemię, aby przynieść pożywienie dla wiernych i aby 
nakarmić dobroczynną krowę”. 
~ Awesta 

Itd., itp. Jest więcej, oczywiście. To tylko kilka przykładów. 

Po dalsze informacje prosimy odwiedzić stronę: 
SupremeMasterTV.com. 

Tak więc bez względu na to, do jakiej wiary ktoś należy, 
wszyscy muszą przestrzegać najważniejszego przykazania: 
„Nie zabijaj”. Ahimsa. Niestosowanie przemocy. 
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Teraz nadszedł czas dla ludzkości, aby wrócić do takiego 
życia, jakiego chciał na początku nasz Stwórca dla 
wszystkich Swoich dzieci - aby żyły w godności, szacunku, 
pokoju, miłości i aby były dobrymi gospodarzami naszego 
ziemskiego domu. Proszę, przypomnijcie swoim wiernym 
o tym wszystkim i nie tylko. Wiem, że to robiliście, ale 
proszę, powtarzajcie to ciągle i wyjaśnijcie im, że jest to 
niezwykle ważne dla ich własnych dusz, jak również dla 
naszej planety, naszego świata. Czas zakończyć cierpienie 
wszystkich zwierząt, ponieważ one mają prawo, by żyć 
w pokoju, wolności i godności ze swoimi ukochanymi 
w naturze, tak jak Bóg pierwotnie zamierzył. 

Proszę, pomóżcie ocalić Boże stworzenie. Proszę, pomóżcie 
zakończyć cierpienie niewinnych. Prowadzimy wojnę ze 
sobą i prowadzimy wojnę ze zwierzętami. To nie jest 
słuszne. Te działania nie są słuszne. Te działania są 
przeciwko przykazaniom Boga i Jego/Jej woli. Proszę, 
przypomnijcie swoim wiernym. Ufam w mądrość Waszych 
Świątobliwości i wszystkich Waszych Wielebnych 
w zaprowadzeniu tej wielkiej zmiany! Musimy się zmienić. 
Ufam, że Wasze Świątobliwości i Wasi Wielebni, wszyscy 
Wasi Wielebni poprowadzą tę wielką zmianę. Aby 
promować wegański styl życia, który obejmuje miłość, 
współczucie i szacunek dla wszystkich istot, i przestrzega 
Bożych przykazań. Proszę, promujcie go wśród wszystkich 
Waszych duchownych, mnichów, zakonnic i wszystkich 
wiernych. 
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Moc powierzonej Wam pozycji będzie znaczącą, skuteczną 
zachętą dla obywateli świata, by podążali za Waszym 
przewodnictwem. Proszę, bądźcie „bohaterem naszych 
czasów”, ocalcie wszystkie niewinne istoty, naszych 
współmieszkańców zwanych zwierzętami, które nigdy nie 
wyrządziły żadnej krzywdy. Które są błogosławieństwem 
dla naszego świata. Które są cudowne, kochające i życzliwe 
dla ludzi, jak również dla swoich własnych 
współmieszkańców. W naszej Supreme Master Television 
mamy mnóstwo przykładów miłosiernego współczucia 
i życzliwości zwierząt, zarejestrowanych na całym świecie. 
Proszę, powiedzcie swoim wiernym, żeby je obejrzeli. Nie 
możemy oczekiwać Nieba, kiedy tworzymy piekło lub 
popieramy piekielną masakrę ukochanego stworzenia 
Bożego w takim masowym morderstwie z zimną krwią. 
Nie możemy oczekiwać łaski Nieba, jeśli niszczymy Boże 
stworzenie i nie mamy litości dla innych dzieci Bożych, to 
znaczy zwierząt. 

Proszę, nie ignorujcie ich straszliwego błagania. Bóg zna ich 
codzienną udrękę. Niebiosa i Ziemia są świadkami ich bólu. 
Ich krzyki wstrząsnęły całymi Niebiosami i sercami wielu 
istot. Proszę, wstawcie się za nimi, proszę, pomóżcie im, 
ponieważ to pomoże też uleczyć nasz świat w obliczu 
przyspieszenia klimatycznego. Wasz szlachetny czyn będzie 
na zawsze zapisany przez Niebiosa i przyczyni się do 
dobroczynnej atmosfery na naszej planecie, do pokoju na 
świecie i do stabilizacji klimatu, który jest ważny dla całego 
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życia na Ziemi. Wszelkie życie również zależy od Waszego 
miłosiernego czynu. 

Obywatele świata, zwierzęta i nasze dzieci zapamiętają na 
zawsze Wasze bohaterskie, miłosierne uczynki i będą 
modlić się o szczęśliwe, dostatnie, zdrowe i długie życie dla 
Was w imię Boga. Wiecznie Miłosierne Niebiosa będą 
zadowolone. Bóg kochający wszystkich odpuści nam nasze 
grzechy i przedłuży nasze życie, jak my odpuszczamy i 
wydłużamy życia naszych współmieszkańców, kochających, 
dobrych zwierząt. 

Niech Was Bóg błogosławi, wszystkie Wasze Świątobliwości 
i wszystkich Waszych Wielebnych, i niech błogosławi 
obficie Waszą świętą misję, i niech Bóg błogosławi nasz 
świat. 

Amen. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. 

W Miłości Bożej dziękuję.20 
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7 
  

Pilna wiadomość od Najwyższej Mistrzyni 
Ching Hai do wszystkich światowych 
przywódców i rządów 

 

Szanowani liderzy i urzędnicy 
państwowi, jestem Wam naprawdę 
wdzięczna za wszystko, co robiliście do 
tej pory, aby pomóc naszemu światu 
najlepiej jak potraficie. Dziękuję Wam 
wszystkim. To tylko przypomnienie, bo 
wiem, że Wy wiecie, co należy zrobić. 
Musicie chronić wszystkich pod swoimi 
skrzydłami – współobywateli 
i współmieszkańców, to znaczy tak 
zwane zwierzęta. One są całkowicie 
bezbronne i zdane na łaskę ludzi. 
Prawda jest taka, że NIE ISTNIEJE 
HUMANITARNY UBÓJ, nie ma czegoś 
takiego jak legalne masowe morderstwo 
niewinnych. ŚWIAT PŁONIE, grozi 
pogorszeniem w każdej chwili, LUDZIE 
I ZWIERZĘTA GINĄ w alarmującym 
tempie. 
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Niebiosa i Ziemia nękają nas coraz to 
nowymi, dziwniejszymi chorobami. 
Niszczycielskie znaki są wszędzie 
widoczne. ZNAKI OSTRZEGAWCZE SĄ W 
POMARAŃCZOWYM KOLORZE i ewidentne 
na całym świecie! Nasz klimat 
przyspiesza. Przemysły związane  
z hodowlą zwierząt, ryb, produkcją jaj, 
mleka itp., wszystko, co ma związek ze 
zwierzętami, to najgorsi producenci 
śmiertelnego metanu, który ogrzewa 
naszą planetę. Zatem powstrzymanie 
tych brutalnych, morderczych biznesów 
jest najszybszym sposobem, aby ochłodzić 
naszą Ziemię. Wy macie władzę, żeby to 
wszystko powstrzymać. Macie przywilej, 
by WDROŻYĆ WEGAŃSKIE PRAWO - NIGDY 
WIĘCEJ BIZNESÓW POWODUJĄCYCH 
CIERPIENIE ZWIERZĄT. 
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Zero bólu, agonii dla wszystkich istot, 
ludzi i zwierząt. Ponieważ dobroć zrodzi 
dobroć, a współczucie zrodzi współczucie. 
Miłosierdzie zrodzi miłosierdzie z 
Niebios. A to WEGAŃSKIE PRAWO JEST 
NAJSKUTECZNIEJSZYM SPOSOBEM, BY 
OCALIĆ NASZ ŚWIAT. Zatem nie 
uciekajcie już więcej od tej nieuniknionej 
decyzji. 
Po prostu USTANÓWCIE WEGAŃSKIE 
PRAWO I PODPISZCIE JE. Zanim będzie 
za późno, byście decydowali o tym, co 
jest słuszne, zanim będzie za późno, by 
nawet żałować. Zanim spadnie na nas 
więcej gniewu Bożego: bardziej surowa 
pogoda, więcej plag, więcej strachu, 
więcej straconych żyć, więcej utraconych 
cennych zasobów, większa katastrofa 
finansowa.  

 

Zero bólu, agonii dla wszystkich istot, 
ludzi i zwierząt. Ponieważ dobroć zrodzi 
dobroć, a współczucie zrodzi współczucie. 
Miłosierdzie zrodzi miłosierdzie z 
Niebios. A to WEGAŃSKIE PRAWO JEST 
NAJSKUTECZNIEJSZYM SPOSOBEM, BY 
OCALIĆ NASZ ŚWIAT. Zatem nie 
uciekajcie już więcej od tej nieuniknionej 
decyzji. 
Po prostu USTANÓWCIE WEGAŃSKIE 
PRAWO I PODPISZCIE JE. Zanim będzie 
za późno, byście decydowali o tym, co 
jest słuszne, zanim będzie za późno, by 
nawet żałować. Zanim spadnie na nas 
więcej gniewu Bożego: bardziej surowa 
pogoda, więcej plag, więcej strachu, 
więcej straconych żyć, więcej utraconych 
cennych zasobów, większa katastrofa 
finansowa.  
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To jest otwarty list do wszystkich przywódców i rządów 
tego świata. Po pierwsze, pragnę serdecznie Wam 
podziękować, że zrezygnowaliście z prywatności 
i pracujecie w nieregularnych godzinach, długie godziny,  
by służyć społeczeństwu i podnosić standard życia naszych 
współobywateli na bardziej pożądany poziom pod wieloma 
względami, jednocześnie poświęcając osobistą 
przyjemność, zdrowie, cenny czas i do tego czasami 
znosząc krytykę. Szczególnie dziękuję przywódcom 
i ważnym ministrom oraz innym wysokim urzędnikom 
w rządach tego świata, którzy starają się, jak mogą, by 
rządzić narodami wszelkimi dostępnymi środkami. 

 

Pracujcie dla Boga, z Bogiem. 
A będziecie czuli się lekko, czyści 
i szczęśliwi, ROBIĄC WŁAŚCIWĄ RZECZ, 
TERAZ. Ustanówcie WEGAŃSKIE PRAWO, 
by ocalić nasz świat. UCZYŃCIE 
WEGANIZM PRAWEM.  
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Ja pomagam w ten sposób i niewidzialnymi sposobami. 
Wspieram Was mentalnie i duchowo. Z całą miłością, 
szacunkiem i z najlepszymi życzeniami wysyłam ten list na 
antenie, aby wyjaśnić niektóre z Waszych pytań i niektóre 
moje być może niezbyt zrozumiałe intencje w listach, które 
wysłałam Wam wcześniej. Najważniejsza odpowiedź, 
oczywiście, byłaby taka, że nie chodzi o to, jak 
humanitarnie dokonywać uboju, ale chodzi o to, że nam 
NIE wolno W OGÓLE DOKONYWAĆ UBOJU, zero tolerancji 
dla produktów zwierzęcych.  

Szanowani liderzy i urzędnicy państwowi, jestem Wam 
naprawdę wdzięczna za wszystko, co robiliście do tej pory, 
aby pomóc naszemu światu najlepiej jak potraficie, 
zwłaszcza na wyższych stanowiskach przywódczych, takich 
jak królowie, królowe, książęta, księżniczki, premierzy, 
prezydenci, ministrowie różnych wydziałów. Dziękuję Wam 
wszystkim. W imieniu wszystkich obywateli świata 
doceniam to, co robicie. Nie jest łatwo pełnić rolę lidera 
oraz pracować z tak wieloma różnymi osobowościami, 
opiniami i tak dalej. To tylko przypomnienie, bo wiem, że 
Wy wiecie, co należy zrobić. Wiecie, o co chodzi, tak, bo 
jesteście mądrzy, dlatego zostaliście wybrani, by 
przewodzić i pomagać gdziekolwiek trzeba, komukolwiek 
potrzeba, w tym naszym współobywatelom, zwierzętom. 
Ale Wy wiecie, co robić. Wiecie w głębi serca, co robić, co 
słusznego zrobić dla świata. Niebo obarcza Was 
odpowiedzialnością za Waszą pracę na Ziemi,  
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by reprezentować sprawiedliwość, by opiekować się 
dziećmi Bożymi. I wiecie, jaki jest koszt nierobienia tego 
dobrze. Musicie chronić wszystkich pod swoimi skrzydłami 
- współobywateli i współmieszkańców, to znaczy tak zwane 
zwierzęta. One są całkowicie bezbronne i zdane na łaskę 
ludzi. Napisałam wiele listów do Was wszystkich - do Was 
wszystkich pracujących w organie rządowym. Wielu z Was 
odpowiedziało. Wielu z Was ma jakieś pytania, każdy 
inaczej. Niektórzy nie odpowiadają, może dlatego, że nadal 
potrzebujecie czasu, by zastanowić się nad tym tematem. 
To rozdziera serce, prawda? Skoro ja słyszę udręczone 
krzyki zwierząt, to jak Wy moglibyście nie słyszeć? Wy 
macie większą ochronę, dla zdrowia itd... Biedni obywatele 
mają mniej - cóż, wielu z nich ledwie stać na ochronę, 
której potrzebują. A zwierzęta absolutnie nie mają głosu 
ani wyboru, w ogóle żadnych prawników, by je chronili. 
Módlcie się, by Niebo zlitowało się nad nami i nad 
zwierzętami. Postawcie się na ich miejscu, tak bezradnie 
poddane brutalności. Być może nadal zastanawiacie się 
nad tym? Dziękujemy Niebiosom za jakąkolwiek pomoc 
udzieloną naszemu światu i wszystkim istotom na tej 
planecie. Amen.  

Zwierzęta, one mają dusze, mądrość, wiedzę, a nawet 
trochę magicznej mocy, widzialnej i niewidzialnej. Czasami 
możemy ją zobaczyć i jest niesamowita. Opowiem Wam 
jedną z tych historii. Mieszkam na pewnego rodzaju 
odległym obszarze górskim, wysoko w górach. Są tam 
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małpy, które przychodzą do mojego otoczenia, by 
wykopywać jakieś korzenie do jedzenia. I ja dawałam im 
trochę jedzenia. One zawsze: „Dziękujemy Ci”, dziękują mi. 
Mówię: „Dziękujcie Niebiosom. Ja tylko przekazuję wam 
prezent. Dziękujcie Bogu”. I za każdym razem, gdy mnie 
widzą, zawsze się ze mną witają: „Życzymy Ci powodzenia”. 
„Uuu! Uuu!”. To jest „życzmy Ci powodzenia”. A dziękuję 
to: „EŔ”. W ten sposób. Za każdym razem, gdy coś zjedzą, 
bo zostawiam to na zewnątrz, a nie mogę zawsze czekać na 
nie, aż zjedzą, więc jestem w środku. I nawet jeśli skończyły 
jedzenie, to czekają. Król małp czeka na mnie, aż wyjrzę 
przez drzwi albo gdzieś przez okno i mówi: „EŔ!”, zanim 
odejdzie. Historii o zwierzętach, które mi pomogły czy 
pokazały swoją inteligencję, jest dużo, tylko że nie mamy za 
dużo czasu, by to wszystko tu opowiedzieć. Może tylko 
jeszcze jedna historia o pająku, który ocalił mi życie. Pająk. 
Ten pająk był bardzo duży, większy od mojej dłoni. Prawie 
wielkości mojej rozłożonej dłoni. Pewnej nocy, około 
drugiej nad ranem medytowałam i nagle podniosłam się. 
Chciałam napisać coś w moim notatniku i wtedy 
zobaczyłam dużego pająka i to był drugi raz, kiedy 
przyszedł ostrzec mnie przed czymś. Zapytałam: „O co 
chodzi dzisiaj?”. Powiedział mi: „Nie gaś światła. 
Nie podchodź do kanapy”. I zastanawiałam się: „Ciekawe 
dlaczego? I wtedy zobaczyłam węża, jak pełzał, prawie 
doszedł tam, gdzie siedziałam. Więc oczywiście użyłam 
przyrządu w formie siatki - ludzie używają tego, by złapać 
motyla czy coś w domu, by wynieść na zewnątrz. Użyłam 



 | 60 
 

więc tego, żeby wpełzł do środka, i wyniosłam go na 
zewnątrz. Byłam naprawdę wdzięczna, że uratował mi życie 
tamtego dnia, bo był to bardzo jadowity wąż, mogę poznać 
po kolorze i trójkątnej głowie. A historia o małpach jest 
dużo dłuższa, ale nie chcę Wam mówić za dużo 
o zwierzętach, ponieważ ten list jest długi. Być może 
opowiem to moim tak zwanym uczniom innym razem. Jak 
również historia o wiewiórkach itd., itd. Tak wiele historii 
o zwierzętach, które pokazały mi swoją inteligencję 
i dobroć. Właściwie to zapytałam pająka: „Dlaczego jesteś 
dla mnie dobry? To już drugi raz jak mi pomogłeś”. A pająk 
mi odpowiedział: „Och, ponieważ Ty jesteś bardzo 
dobroduszna. Nigdy nas nie zabiłaś”. Powiedziałam: „Zabić 
was? Jak mogłabym nawet o tym pomyśleć?”. Powiedział: 
„Nie tylko rodzaj pająków, ale ratujesz wszystkie owady ze 
Swojego domu. Ty nigdy nie zabiłaś żadnego z nas, 
owadów. Więc my też musimy pomóc Tobie”. Tak właśnie 
powiedział.  

Zwierzęta są wspaniałe. To niefortunne dla nas, że nie 
zachowujemy naszej telepatycznej komunikacji, która jest 
uniwersalna i bardzo wygodna dla wszystkich istot do 
wzajemnego porozumiewania się bez języka. Ponieważ 
mamy tak wiele języków i zwierzęta też mają swoje własne 
języki, więc byłoby to dla nas dogodniejsze, gdybyśmy 
pamiętali jak porozumiewać się wewnątrz. I zwierzęta, 
a nawet drzewa, pomogły mi wiele razy, więc jestem im 
bardzo, bardzo dłużna. Właśnie niedawno, ponieważ 
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wygłaszam tak wiele przemówień dotyczących pokoju na 
świecie i pokoju dla zwierząt, więc oczywiście cokolwiek 
zostało z negatywnych podwładnych, oni bardzo mi 
przeszkadzają, stwarzając wszelkiego rodzaju kłopoty. Jeśli 
nie mogą bezpośrednio mnie, wtedy przysparzają kłopotów 
moim asystentom itp. lub sprawiają, że coś się wydarza. 
Tylko po to, by marnować mój czas, rozpraszać moją 
koncentrację podczas intensywnego medytacyjnego 
odosobnienia. Wciąż jestem na odosobnieniu, ale Bóg 
powiedział mi, że muszę to Wam napisać. I nie mam 
wystarczająco czasu, aby pisać do każdego z Was osobno 
cały czas, tak jak pisałam. Tak więc wyślę to na antenie. Być 
może wszystkim Wam wygodniej jest posłuchać, gdyż 
wszystko to tylko jedna odpowiedź: DIETA WEGAŃSKA, 
WEGAŃSKI ŚWIAT, który uratuje naszą planetę i zapewni 
trwały pokój wszystkim istotom na Ziemi. Sądzę, że już 
wiecie, co robić, mam nadzieję. Widzę jakieś bardzo małe, 
dziecięce kroczki w kierunku życzliwego świata weganizmu. 
Cóż, przynajmniej wiele narodów pomaga innym mniej 
fortunnym narodom i niektórym ludziom w potrzebie na 
całym świecie i jestem bardzo, bardzo za to wdzięczna. 
Dzięki Bogu i bądźcie błogosławieni. Nasz świat staje się 
lepszy, to na pewno. ALE TERAZ MAMY JESZCZE JEDEN 
KROK DO ZROBIENIA: KROK WEGAŃSKI. Wtedy wszystko 
będzie idealne, zobaczycie. Wszędzie zapanuje pokój. 
Wszyscy będą spokojni, szczęśliwi. Szczęśliwsi niż teraz, 
bardziej pokojowi niż teraz. Może być również raj.  
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Ale wy nadal rozmyślacie nad tym, co zrobić, by mieć 
wegańskie prawo, by powiedzieć wszystkim, by byli 
weganami i pozbyć się całego mięsa, jajek, mleka, ryb. 
Kiedy mówię mięso, mam na myśli również ryby i wszystko 
to, co się porusza. Nawet jajka nie są dla nas dobre, także 
wymagają dużo zabijania. Hodowla jakiegokolwiek rodzaju 
zwierząt pogłębia zmiany klimatyczne na naszej planecie 
z powodu metanu i wszelkiego rodzaju problemy związane 
z gospodarką. Bardzo mocno myślicie. Być może dlatego 
bardzo staracie się też uniknąć najbardziej śmiertelnego 
wroga naszego świata. Tego, który powoduje degradację 
naszego ludzkiego statusu, powoduje śmierć miliardów 
ludzi i zwierząt; krzywdzi, kaleczy miliardy żyć i kontynuuje 
to każdego dnia!!! Ale nie ma teraz czasu na myślenie. 
Proszę, DZIAŁAJCIE SZYBKO. MUSIMY TO WSZYSTKO 
ZATRZYMAĆ. Jesteśmy cywilizowaną rasą istot, inteligentną 
rasą istot. Jest już XXI wiek. Wielu Mistrzów przychodzi 
i odchodzi, uczy nas dobroci i życzliwości dla wszystkich 
istot. Nie możemy kontynuować masakrowania innych 
istot czy ludzi. Wy macie moc, by to wszystko zatrzymać. 
Macie przywilej, by WDROŻYĆ WEGAŃSKIE PRAWO, NIGDY 
WIĘCEJ PRZEMYSŁU ZWIĄZANEGO Z CIERPIENIEM 
ZWIERZĄT. Zero bólu, cierpienia wszystkich istot, ludzi 
i zwierząt. I PRAWA ZWIERZĄT SĄ NAJLEPSZE. PRAWO 
OCHRONY ZWIERZĄT, czyli PRAWO WEGAŃSKIE, nigdy 
więcej sprawiania żadnej krzywdy, żadnego bólu i strachu 
zwierzętom. Ponieważ życzliwość zrodzi życzliwość, 
a współczucie zrodzi współczucie. 
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Łaska sprowadzi łaskę z Niebios. „Jak posiejesz, tak 
zbierzesz”. Biblia to stwierdza. Wszystkie główne religie 
świata potwierdzają to. I to WEGAŃSKIE PRAWO TO 
NAJBARDZIEJ SKUTECZNY SPOSÓB, BY OCALIĆ NASZ ŚWIAT.  

Ponieważ dobrze o tym już wiecie, z ostrzeżenia ONZ, 
z raportów badań naukowych, wy wiecie, my wiemy, że 
mięso ryby, jajka, mleko, testy laboratoryjne na 
zwierzętach, przemysł skórzany; COKOLWIEK MA COŚ 
WSPÓLNEGO Z KRZYWDZENIEM ZWIERZĄT, domowych lub 
dzikich, JEST SZKODLIWE DLA NASZEGO ŚWIATA. Mówimy 
o wszelkiego rodzaju redukcji skutków klimatycznych, 
redukcji zanieczyszczenia powietrza, ALE hodowla zwierząt, 
ryb, jajek, przemysł mleczny itp., cokolwiek związanego ze 
zwierzętami, to najgorsi producenci śmiertelnego metanu, 
który ogrzewa naszą planetę. Tak więc, zatrzymanie tych 
brutalnych, morderczych biznesów to najszybszy sposób, 
by ochłodzić naszą Ziemię.  

A przy okazji, wieloryby, wiecie, te łagodne gigantyczne 
„ryby” w morzu, one ratują nasz świat, oszczędzają tlen. 
One trzymają w sobie CO2 przez długi, długi czas i 
produkują co najmniej 50% tlenu atmosferycznego dla 
naszego świata. Wyobrażacie to sobie? A nadal niektórzy 
ludzie na nie polują, dla jedzenia! Robiąc wymówki takie 
jak badania naukowe. Po co musimy robić jakieś badania 
z tymi rybami, które istnieją już setki tysięcy lat w morzu? 
Jeśli ich nie ruszamy, zostawiamy je w spokoju, Bóg się nimi 
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opiekuje. Istnieje taki raport. Przeczytam go Wam, od 
dr [Ralpha] Chami, dr Thomasa Cosimano, dr Connela 
Fullenkampa i Sena Oztosuna, który puściliśmy w naszych 
ostatnich Godnych uwagi wiadomościach w Supreme 
Master Television, 28 grudnia 2019 roku. Dla Waszej 
informacji, oto on: „Raport Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego wzywa do pilnej ochrony wielorybów, aby 
zająć się zmianami klimatu” - nawet! Jak mądrze. 
„Ekonomiści ze Stanów Zjednoczonych przeanalizowali 
badania nad rolą wielorybów w wychwytywaniu dwutlenku 
węgla. W publikacji MFW ‘Finanse i rozwój’ wyjaśnili, że 
wieloryb może wychwycić szacunkowo 33 tony dwutlenku 
węgla w ciągu swojego życia, a dla porównania drzewo 
wchłania do 22 kilogramów rocznie. Dwutlenek węgla jest 
gromadzony w ciele wieloryba i pozostaje poza atmosferą 
przez setki lat, nawet po jego lub jej śmierci”. Pozostaje 
w ich ciele i pozostaje poza naszą atmosferą. Możecie to 
sobie wyobrazić? Więc Bóg ustanowił wielu ratowników, 
aniołów w przebraniu w postaci zwierząt, by nam 
pomagały. Naturalnie wieloryby pozostają w oceanie, jeśli 
on odchodzi naturalnie w oceanie, to tam zostaje. 
„Ponadto czynności życiowe wielorybów wspierają wzrost 
fitoplanktonu”. Powtarzam: „Wieloryby produkują 
fitoplankton, który zapewnia co najmniej 50% tlenu 
atmosferycznego i wychwytuje 40% globalnego dwutlenku 
węgla rocznie”. Czterdzieści procent. Wieloryby 
przechwytują 40% globalnego dwutlenku węgla na rok. 
Proszę sobie to wyobrazić. Och. W ciągu ich życia. 
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Wszystkie wieloryby tak robią. I to jest ich misja. 
Powtarzam: „Wieloryby wychwytują 40% globalnego 
dwutlenku węgla rocznie”. Wieloryby. Oto strona 
internetowa dla Państwa do przejrzenia. Och, umieszczę to 
na ekranie dla Państwa do przeczytania. Dobrze?  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/nat
ures-solution-to-climate-change-chami.htm 

Nasz klimat przyspiesza, nasz świat jest 
w niebezpieczeństwie. Wydaje się jednak, że wciąż kręcicie 
się wiecznie w kółko, może nadal zastanawiając się, co 
robić. Wymieniacie wszystko, ale nie główny cel. Celujemy 
w wiele innych obszarów, ale nie w punkt centralny. Tak 
jak drapanie na zewnątrz grubych skarpetek nie złagodzi 
swędzenia. Do tej pory naukowcy ostrzegli nas już XXXXX 
razy, wiele razy, wielokrotnie, na podstawie dowodów,  
że weganizm jest najlepszym, najbardziej skutecznym 
sposobem, by zmniejszyć globalne ocieplenie, redukując 
lub zatrzymując zmiany klimatyczne, stabilizując je - jest 
dobry dla nas wszystkich, ludzkich i zwierzęcych 
mieszkańców. Tak, jesteśmy tylko mieszkańcami tego 
ziemskiego domu. Nie mamy prawa go niszczyć, bez 
otrzymania ciężkiej kary. 

Ja tylko spisuję to wszystko, gdyż słowa przychodzą mi do 
głowy bez większego porządku. Proszę o wybaczenie. Moje 
udręczone serce sprawia, że nie jest mi łatwo, by być 
kwiecistą albo owijać w bawełnę. Bóg dyktuje mojej ręce, 

about:blank
about:blank
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podczas gdy w moim sercu wzbierają modlitwy 
o WEGAŃSKI ŚWIAT, abyśmy mieli trwały ŚWIATOWY 
POKÓJ dla wszystkich na Ziemi! Proszę, módlcie się do 
Boga i róbcie, co do Was należy. Możecie, macie moc, by 
poprowadzić obywateli świata ku właściwemu sposobowi 
życia, radując Niebiosa i Ziemię, i wszystko co żyje. 

Wszyscy jesteśmy dorosłymi, uczciwymi obywatelami, 
Bogobojnymi, szanującymi prawo. Nie ma więc potrzeby, 
by fałszywie schlebiać. Szanuję Was, Waszą inteligencję, 
więc nie powiem Wam niczego, co nie jest uczciwe 
i prawdziwe. Poza tym, wszyscy jesteśmy przejrzyści 
w oczach Niebios i każdego dnia jest tak dużo nieopisanego 
cierpienia na całym naszym świecie, czego świadkiem jest 
Niebo i Ziemia.  

Wszyscy wiemy, że jedzenie mięsa to zabójca nr 1 
w naszym świecie. Ale wydaje mi się, że przeważnie 
niektóre rządy tak bardzo starają się to ukryć, kierując albo 
odwracając uwagę na wszelkie inne sprawy lub działania, 
które mają dużo mniejszy lub zerowy efekt. Powinniśmy 
zadać sobie pytanie, czy chcemy być po stronie człowieka, 
po stronie Boga, czy po stronie zabójcy??? Proszę, 
odpowiedzcie sobie sami i działajcie teraz. Działajcie po 
dobroczynnej stronie Boga albo przejdziemy do historii 
jako mordercy... Ponieważ konsekwencja jest poważniejsza 
niż jakakolwiek wojna i zabijanie do teraz razem wzięte. 
Wiecie o tym, bo jesteście inteligentni. Wiecie o tym, bo 
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jesteście mądrzy. Tak! Musicie być mądrzy, by działać lub 
być wybranymi na przywódców. W niektórych krajach 
azjatyckich przywódcy i rządy nazywane są „rodzicami 
ludzi”. Jeśli Was uraziłam, szczerze przepraszam, jednak 
nadal muszę to zrobić, ponieważ wszyscy jesteśmy 
zagrożeni wyginięciem; zwierzęta i ludzie, muszę mówić 
otwarcie, ponieważ ŚWIAT PŁONIE, grozi pogorszeniem 
w każdej chwili, LUDZIE I ZWIERZĘTA GINĄ w alarmującym 
tempie. Niebiosa i Ziemia nękają nas coraz to nowymi, 
dziwniejszymi chorobami. Niszczycielskie znaki są wszędzie 
widoczne. ZNAKI OSTRZEGAWCZE SĄ W 
POMARAŃCZOWYM KOLORZE i ewidentne na całym 
świecie! 

Ktoś musi mówić głośniej. Ja muszę mówić głośniej. 
Wszystkie rządy podpisały protokół o zmniejszeniu 
konsumpcji mięsa, ale nie zrobiły w tym kierunku nic 
konkretnego. Och! Boże, pomóż naszemu światu! Ale może 
Bóg nie chce nas już więcej słyszeć. On/Ona może: 
„odwrócił/a Swoją głowę od naszych modlitw, bo wasze 
ręce są pełne niewinnej krwi”. Cytuję Biblię, którą wielu 
z Was zna. To jest Izajasz, rozdział 1:15. Bóg nie chce 
słuchać naszych modlitw, jeśli nie zmienimy naszego stylu 
życia i nie umyjemy rąk z grzechów, które popełniliśmy 
poprzez masowe mordowanie innych żywych istot. 
Dlaczego postępujemy wbrew woli Bożej? Dlaczego 
postępujemy wbrew naszemu własnemu sumieniu? 
Wbrew wszelkiej logice i rozumowi inteligentnej rasy? 
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Powinniśmy być „Koroną Stworzenia”, dziećmi Bożymi, 
przyszłymi Buddami. 

Z jednej strony mówimy, że tworzymy prawo, aby chronić 
zwierzęta przed krzywdą, od złego traktowania czy bólu lub 
jakiegokolwiek strachu. A z drugiej strony po prostu 
brutalnie je masowo mordujemy i zadajemy tak wiele, tak 
wiele niewypowiedzianych tortur przed ich śmiercią. JEST 
TO SPRZECZNOŚĆ, KTÓREJ JA NIE ROZUMIEM. A może 
uważacie, że ściskanie ich w ciasnej przegrodzie, wiązanie 
łańcuchami, topienie w zbiornikach ze środkiem 
dezynfekującym, podcinanie im gardła na żywo itd... to 
akty dobroczynności i ochrony? Czy to są akty 
dobroczynności i ochrony? I to są usprawiedliwione prawa, 
naprawdę? Prawda jest taka, że NIE ISTNIEJE 
HUMANITARNY UBÓJ, nie ma czegoś takiego jak legalne 
masowe morderstwo niewinnych. One nie krzywdzą nas 
w żaden sposób. Nie popełniają żadnej zbrodni. To jest 
niesprawiedliwe. To nie jest sprawiedliwość. Proszę, 
pomyślcie o tym i myślcie szybko. Musimy zadziałać 
odwrotnie. Proszę ZADEKLARUJCIE WEGAŃSKIE PRAWO, 
TERAZ. ŻADNYCH WIĘCEJ PRODUKTÓW CIERPIENIA 
ZWIERZĄT jakiegokolwiek rodzaju. To takie proste, to takie 
proste. Po prostu odłóżcie ten kawałek kapiącego krwią 
mięsa, wszyscy, od teraz, z jakichkolwiek żywych istot to 
mięso lub produkt mógłby pochodzić. Po prostu zabrońmy 
tego wszystkiego. USTANÓWCIE WEGAŃSKIE PRAWO 
I PODPISZCIE JE. Zabrońcie wszelkich procedur dotyczących 
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cierpienia zwierząt, zabrońcie ich wszystkich, jeśli chcemy 
odkupić siebie i uratować naszą planetę. Bóg pobłogosławi 
nas bardziej. On już powiedział: „On/Ona nie chce żadnych 
ofiar ze zwierząt nawet dla Siebie”, jak napisano w Biblii. 
„Nie przynoście mi już żadnych ofiar. Nie przynoście mi już 
żadnych ofiar ze zwierząt”. Tak. Jest tak też powiedziane 
gdzie indziej w Biblii. „Kiedy wzniesiecie swoje ręce 
w modlitwie, nie będę patrzeć. Chociaż ofiarujecie wiele 
modlitw, nie będę słuchać, bo wasze ręce pokryte są krwią 
niewinnych ofiar”. One są ofiarami. 

Mam na sobie tę białą opaskę. To azjatycka tradycja. To 
znak żałoby. Proszę o żałobę razem ze mną. Proszę, 
módlcie się za wszystkie niewinne, udręczone dusze, które 
cierpiały przez niezliczone eony, niezliczone tysiące lat 
przez ludzi, przez wojnę i rzeź dla jedzenia itd., i módlcie się 
o ich wybawienie. Módlcie się o ich wolność z udręki, 
smutku, nienawiści. Niech odpoczną w wysokich 
Niebiosach. Jeśli Bóg nie chce żadnych ofiar ze zwierząt dla 
Siebie, to jak mógłby chcieć, żebyśmy je zabijali i zjadali ich 
krwawe ciało? Nie uciekajcie więc już więcej od tej 
nieuniknionej decyzji. W dzisiejszych czasach mamy 
wszędzie tak dużo smacznego wegańskiego jedzenia. 
Zdrowe, radosne dla wszystkich, ludzi i innych. Im szybciej 
podejmiemy tę decyzję, by ustanowić wegańskie prawo, 
tym lepiej dla naszego sumienia, dla nas wszystkich tu, na 
tej planecie, żebyśmy my również uniknęli sądu. Działajcie 
więc zgodnie ze swoją kochającą, wrodzoną naturą.  
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Och, moi życzliwi ludzie, Bóg obdarzył Was mocą, by dbać o 
nasz świat. Co z nią robicie? Proszę, skorzystajcie z niej 
teraz i uratujcie nasz świat. Po prostu USTANÓWCIE 
WEGAŃSKIE PRAWO I PODPISZCIE JE. Zanim będzie za 
późno, byście decydowali o tym, co jest słuszne, zanim 
będzie za późno, by nawet żałować. Zanim spadnie na nas 
więcej gniewu Bożego: bardziej surowa pogoda, więcej 
plag, więcej terroru, więcej straconych żyć, więcej 
utraconych cennych zasobów, większa katastrofa 
finansowa. Król Dawid w dawnych czasach zabił niesłusznie 
tylko jedną osobę,a jednak jego obywatele zostali ukarani 
trwającą trzy dni plagą. W naszych czasach mamy jakby 
niekończące się plagi, jedna po drugiej. Dokąd możemy 
uciec? 

Śmiertelne epidemie / pandemie pierwotnie przenoszone 
wskutek jedzenia zwierząt 

HIV/AIDS – przenoszone przez szympansy 

Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (choroba szalonych 
krów) – przenoszony przez krowy 

H5N1 ptasia grypa – przenoszona przez kury, gęsi 

SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej) – 
przenoszony przez cywety 

H1N1 świńska grypa (choroba świń) – przenoszona przez 
świnie 
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MERS (Bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej) 
– przenoszony przez wielbłądy 

Ebola – przenoszona przez nietoperze 

COVID-19 – przenoszony z nietoperzy na łuskowce 

Wszystkie te choroby są przenoszone ZE ZWIERZĄT NA 
LUDZI  

 

Dokąd możemy się przenieść? Mamy tylko jedną planetę. 
Ponadto, gwałtowne pożary, tajfuny, trzęsienia ziemi, 
tsunami itp... bezlitośnie. Niebiosa i Ziemia są wstrząśnięte 
do głębi, widząc okrucieństwa, jakich przysparzamy innym 
ludziom i mieszkańcom Ziemi - zwierzętom. Tak więc 
wszelkiego rodzaju kataklizmy są nieuniknione. Przez 
ostatnią plagę w Wuhan masowa liczba śmierci wciąż 
rośnie, miliony ludzi poddawane są kwarantannie. Choć 
liczba zgonów i poddanych kwarantannie jest 
minimalizowana przez niektóre rządy, które nie chcą 
alarmować społeczeństwa, obawiając się wpływu, jaki 
będzie to miało na gospodarkę! Jestem pewna, że wszyscy 
wiecie. Proszę, otwórzcie oczy, proszę, otwórzcie umysły, 
otwórzcie serce, zobaczcie rzeczywistość wokół Was. 
Wykorzystajcie swoją uprzywilejowaną pozycję władzy, 
którą obdarzył Was Bóg, abyście czynili dobrze dla naszego 
świata. Jesteście na tych wysokich stanowiskach, aby 
troszczyć się o każdego na tej planecie, aby to naprawić, 
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aby być dobrym gospodarzem na Ziemi. Więc proszę, nie 
marnujcie już swojego czasu i Bożego błogosławieństwa. 
Zróbcie to teraz, zmieńcie to teraz, nie zastanawiając się 
już dłużej, zanim wszystko bardziej wymknie się spod 
kontroli. Zanim katastrofa mogłaby nas nagle dotknąć i nie 
będziemy mieć czasu na reakcję. Moje modlitwy są  
z Wami, modlitwy naszych kochających braci są z Wami. 
Pracujcie dla Boga, z Bogiem. Będziecie silniejsi, szczęśliwsi 
i poczujecie większą ulgę w ciele, umyśle i duszy, od ciężaru 
winy w Waszym sercu, który ustąpi. Więc będziecie czuli się 
lekko, czyści i szczęśliwi ROBIĄC SŁUSZNĄ RZECZ, TERAZ. 
Ustanówcie WEGAŃSKIE PRAWO, by ocalić nasz świat. 
UCZYŃCIE WEGANIZM PRAWEM.  

Bóg nie chce żadnego cierpienia dla jakichkolwiek istot. 
Żadnej krwi, żadnego ciała zwierząt ani żadnych innych 
istot. Nawet obrzezania. Po co? Co jest w tym dobrego dla 
Boga, by zadawać cierpienie i śmierć biednym, 
bezbronnym dzieciom? Mają tylko kilka dni i muszą 
cierpieć i umierać w niezliczonych liczbach, odkąd zaczęła 
się ta praktyka, w wyniku związanych z tym powikłań. 
Krwawienia lub infekcji. Wyobraźcie sobie udrękę 
rodziców. Wyobraźcie sobie, jak Bóg się czuje? Sprawiamy, 
że Bóg też cierpi. Ponieważ Bóg stworzył nas na Swoje 
własne podobieństwo. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Kiedy 
dzieci cierpią, Bóg cierpi. Bóg powiedział mi, że to wcale nie 
było Jego/Jej życzeniem. To Szatan, diabeł, sfałszował 
Jego/Jej imię, by krzywdzić bezbronnych wiernych. Aby 
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wpędzić ich w większe cierpienie, by zabić więcej 
następców, męskich następców, którzy mogą uczynić ich 
kraj silnym, gdzie ludzie będą się rozmnażać i będzie im się 
powodzić. Pomyślcie o tym, jaki to Bóg chciałby zadawać 
ból biednym, niewinnym, bezradnym niemowlętom 
i dzieciom czy nawet dorosłym mężczyznom, po co? Po co 
Bóg chciałby niepokoić i zadawać ból ich rodzicom. One są 
także Jego/Jej dziećmi. Nawet moje serce, chociaż nie są to 
moje dzieci, nie jestem ich rodzicem, ale moje serce było 
w tak głębokim uczuciu udręki przez ich smutek i ból, 
szczególnie z powodu nieszczęśliwych, bezradnych dzieci, 
to jak Wszechmiłujący Bóg mógłby to znosić, nie mówiąc 
o tym, że tego zażądał!? W imię Boga najbardziej 
sprawiedliwego i miłosiernego błagam o wybaczenie za 
wszystkie niezliczone, niewinne istoty dręczone  
i masakrowane przez ludzi od niepamiętnych czasów. 
Umyślnie lub nieumyślnie. Teraz jest XXI wiek, musimy być 
bardziej cywilizowani. Musimy zatrzymać przesądną, 
brutalną tradycję. Musimy przestać krzywdzić niewinne 
dzieci i zwierzęta, i ludzi. To diabeł Szatan wszczyna 
wszystko, co sprawia, że istoty cierpią. To jego piekielny 
styl. On jest Piekłem, oczywiście, symbolem cierpienia, 
smutku, bólu, udręki i wszystkiego, co nie jest dobre, co 
jest negatywne, co jest ciemne i powoduje ból. Tak więc 
proszę, ocalcie swoje niewinne niemowlęta i dzieci. 
Powiem Wam, dlaczego diabeł chce, by niemowlęta płci 
męskiej albo dzieci płci męskiej lub mężczyźni cierpieli. 
Powiem Wam dlaczego. 
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Bóg mi powiedział, że to nie był miłosierny Bóg. To 
zagorzałe demony, podwładni Szatana. Oni lubią jeść mięso 
każdego, kto ginie w wojnie i konflikcie, i agonii, i tym 
podobne. Ostatnio nie mogę już znieść, oni też za bardzo 
mi przeszkadzają. Tak więc 80% tych demonów jest już 
zaciągniętych do piekła przez Boskich Obrońców 
Pierwotnego Wszechświata. Ponieważ tego rodzaju 
demony, same może nie są Szatanem, ale pracują dla 
Szatana i starają się zawsze podżegać nienawiść między 
ludźmi i pomiędzy ludźmi a zwierzętami lub między 
zwierzętami, między wszystkimi istotami, aby cieszyć się 
ich rozognioną energią. Oni z niej żyją i cieszą się ich 
udręką, a także ich martwymi ciałami. Powiedzieli mi. 
Zagorzałe demony (lub duchy) powiedziały mi nawet, aby 
nie zaprowadzać pokoju na Ziemi, bo wtedy nie będą miały 
nic do jedzenia. Mówię: „Nie mogę spełnić waszego 
życzenia. Możecie tylko podążać za mną, iść do domu, iść 
do Nieba. To wszystko, co mogę wam obiecać. Nie mogę 
dalej pozwalać, aby ludzie lub zwierzęta cierpieli na tej 
planecie. Dosyć. Już za dużo!”. Powiedzieli, że nie mogą 
jeść nic innego. Pytam ich: „Nie możecie po prostu jeść 
naturalnie umarłych zwierząt lub innych zwłok, 
np. porzuconych czy coś?”. Powiedzieli, że nie mogą, bo to 
jest inna energia. Muszą zjeść taki rodzaj mięsa, w którym 
jest strach, nienawiść, smutek lub udręka, przerażony 
rodzaj mięsa istot, które zamieszkiwały martwe zwłoki, bo 
każde inne mięso ma inną energię, której nie mogą jeść. 
Powiedziałam: „Cóż, musicie się zmienić, nie mogę dalej 
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pozwalać wam na wszczynanie wojny tylko po to, byście 
mogli coś zjeść”. Powiedzieli, że nawet tylko mały kawałek 
mięsa z takiego ciała z udręczoną, sterroryzowaną energią 
może ich zaspokoić na długi czas. Powiedziałam: „Bez 
względu na wszystko, nie mogę zgodzić się na tę prośbę, 
nie mogę popierać tej praktyki. Kocham ludzi, kocham 
zwierzęta. Wszystkie dusze są niewinne, dopóki nie zostaną 
przypadkowo uwięzione na tej planecie. Już dłużej nie 
pozwolę, aby cierpiały. Najlepiej więc będzie, jak pójdziecie 
za mną, do domu”. Niektóre poszły, ale bardzo niewiele 
(mała liczba). Właściwie do dzisiaj 82% tych demonów jest 
już zaciągniętych do piekła. Miałam pretekst, by to zrobić, 
bo mi przeszkadzają. 

Proszę, ocalcie swoje cenne dzieci. Widzicie, że to 
bezużyteczne, aby cierpiały, a nawet umierały w wielu 
przypadkach. W Ameryce doniesiono, że co najmniej 100 
dzieci umiera każdego roku z powodu powikłań związanych 
z obrzezaniem. Ta liczba może być większa, ale niektórzy 
rodzice nie zgłaszają. Możecie zrozumieć dlaczego. Oni są 
po prostu zbyt udręczeni, by nawet pomyśleć o zgłaszaniu 
albo nawet nie chcą o tym mówić. Ale spójrzcie na historię 
i zobaczycie, że nic dobrego nie wynikło z czczenia tego 
typu sadystycznego „boga”. To nie może być Bóg. Bóg jest 
miłością. Bóg jest troskliwy, kochający, współczujący, 
łaskawy. On/Ona stworzył/a dzieci, On/Ona stworzył/a 
człowieka na Swój własny obraz. Jak On/Ona 
mógłby/mogłaby chcieć, żeby Jego/Jej dzieci cierpiały? 
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To nie jest logiczne. Jesteście mądrzy, rozumiecie. Więc 
spójrzcie wstecz. Rozejrzyjcie się, nic dobrego nie wynikło 
z czczenia tak sadystycznego rodzaju demonów. Tylko 
niekończąca się wojna, masowe cierpienie, śmierć 
niewinnych dzieci i niemowląt w dużych ilościach. A nawet 
kilka dekad temu. Pamiętacie, wiecie o tym. Wiecie 
o holokauście. Proszę, zatrzymajcie to. Proszę, przestańcie 
torturować Wasze dzieci i niemowlęta albo i Was samych, 
albo i Waszych przyjaciół. Obudźcie się. Obudźcie się, 
obudźcie się. Nie ma takiego Boga, który sprawia, że Wasze 
dzieci cierpią. Wasze dzieci są dla Was cenne i Bóg to wie. 
Bóg nie chce torturować Was psychicznie, fizycznie lub 
Waszych dzieci. Po co? On/Ona zna konsekwencje, jest to 
co najmniej bardzo bolesne. Jeśli przetniemy kawałek 
naszego palca, to już czujemy, że to takie bolesne. Jak 
niemowlę ma to znieść? Jak niemowlęta mają być w stanie 
to znieść? Przepraszam, jeśli Was jakkolwiek obraziłam, ale 
moje serce jest... Czuję, jakby się gotowało. Czuję… Czuję… 
Czuję, jakby coś się gotowało. Myśląc o tych niemowlętach 
i wyobrażając sobie, jak muszą się czuć bezradnie po 
wydaniu na świat. To tylko niemowlęta, kilka dni po 
narodzeniu, mój Boże. PROSZĘ, ZAPRZESTAŃCIE TEGO! 
W przeciwnym razie Bóg ukarze was bardziej. Diabły, to 
tylko diabły chcą osłabić Wasz naród, czy tego nie widzicie? 
Ponieważ niemowlęta lub dzieci płci męskiej, lub dorośli 
mężczyźni to nasza przyszłość, zwłaszcza niemowlęta (Nie 
mogę czytać), zwłaszcza niemowlęta płci męskiej i dzieci 
płci męskiej, są przyszłymi rabinami, są przyszłymi 
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prezydentami, są przyszłymi obrońcami Waszego kraju. Tak 
więc diabły chcą ich skrzywdzić, zabić ich. Żeby Wasze kraje 
były osłabione. Mniej mężczyzn do pomocy, aby wzmocnić 
naród i wykonywać wiele prac dla społeczeństwa, dla 
Waszego kraju. Widzicie to? Mówię Wam prawdę. 
Z jakiego powodu to robię? Sama ryzykuję, żeby Was 
obrazić? Diabły są wszędzie. Mogą się zamanifestować jako 
ludzie i będą wyglądać godnie i powiedzą Wam, że są 
bogiem albo że są świętymi. 

Pamiętacie historię o Salomonie. Był na wygnaniu przez 
trzy lata i demony przejęły jego tron i jego dom, jego kraj 
i zrobił tak wiele obrzydliwych, okrutnych rzeczy, a ludzie 
myśleli, że to Salomon, ale to nie był on. Salomon był na 
wygnaniu przez te trzy lata, aż do powrotu. I diabły 
odeszły. A kiedy Jezus medytował na pustyni, to też 
przyszedł diabeł i kusił Go Obiecywał, przekupywał Go 
całym światem w darze, gdyby Jezus tylko pokłonił się 
przed Szatanem. Więc co powiedział Jezus? „Odsuń się ode 
Mnie”, to znaczy wynoś się! Budda również zrobił to samo, 
gdy diabły przyszły Go skusić. Ale przy wrażliwym stanie 
umysłu i bardzo niewinnej wierze ktoś mógł to źle usłyszeć 
lub mogło być błędne tłumaczenie? Myśląc, że to głos 
Boga. Dlatego Bóg wysłał Posłańców, by poprawić, oczyścić 
Swoje imię, wyjaśnić polecenie, które nie było Jego/Jej 
poleceniem, więc inni Posłańcy przyszli, mówiąc, że 
On/Ona nie chce żadnego ciała zwierząt, nawet zwierzęcej 
krwi i mięsa, to jak mógłby/mogłaby chcieć skrzywdzić 
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dzieci? On/Ona tak bardzo kocha zwierzęta, że nie chce, 
aby cierpiały, to jak mógłby/mogłaby chcieć, by Wasze 
dzieci, Wasze niemowlęta cierpiały, ryzykując nawet 
życiem. Pomyślcie o tym, dobrze? 

Mylne tłumaczenie kosztuje miliony czy miliardy 
niewinnych żyć. Na przykład w Indiach, w dawnych czasach 
w Rygwedzie 10:18:7 jest napisane, że wdowom, których 
mężowie zmarli, doradza się, aby szły do przodu ze swoim 
życiem. Słowo agre znaczy „iść do przodu”. Jednakże agre 
zostało źle przetłumaczone i źle zinterpretowane jako 
agne, co znaczy ogień. I dlatego hymn zmienia się na taki: 
„Niech te żony najpierw idą na stos, bez łez i żadnego 
cierpienia, i ładnie ustrojone”. Tak więc „iść na przód” 
zamiast „iść na stos”. To były całkowicie różne definicje. 
Wiele kobiet zostało zmuszonych, aby umrzeć na stosie, 
w ogniu, który pali zwłoki. Jeśli jej mąż zmarł i palą go, to 
ona musi być spalona razem z nim. Wiele kobiet 
w dawnych czasach zmuszono, by zostały spalone z ich 
mężami w ogniu, zamiast kontynuować swoje życie, 
zgodnie ze znaczeniem słowa agre. Jest to więc straszne. 
Ponadto Atharwaweda 18:3:1 - to jedna z najczęściej 
cytowanych mantr wedyjskich, która wspiera to, by kobieta 
została spalona razem z jej mężem, kiedy on umrze: 
„Wybierając świat jej męża, O człowieku, ta kobieta kładzie 
się obok nieżywego ciała. Przestrzegając wiernie 
starożytnego zwyczaju. Pozostawiając tutaj i bogactwo, 
i potomstwo”. Mylna interpretacja bierze się ze 
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stwierdzenia „wybierając świat jej męża”, co było 
rozumiane, że żonie zaleca się, aby dołączyła do zmarłego 
męża w życiu pozaziemskim, w następnym świecie. Musi 
zatem spalić się w ogniu pogrzebowym swojego męża. 
Od 1829 roku tej praktyki palenia żywcem wdowy razem  
z jej mężem zakazano w Indiach. Ale nadal tak się dzieje 
w rzadkich przypadkach, jako że niektórzy hindusi uważają 
to za ostateczną formę kobiecej wierności i poświęcenia. 

Widzicie więc, błędne tłumaczenie może zabijać i to zabijać 
okrutnie i zabijać niewinnych. Musimy być ostrożni z tym, 
w co wierzymy i za czym podążamy, ponieważ musimy 
słuchać logiki, inteligentnego uzasadnienia, jeśli chcemy 
spełniać wolę Boga. Tak dla przykładu, bo tu jest sprzeczne 
stwierdzenie w tej samej Wedzie. W Atharwawedzie 18:3.2 
napisano: „Wstań, idź do świata życia, O kobieto: chodź, 
martwy jest ten, przy którego boku leżysz”. Ta mantra 
zatem mówi, że kobieta powinna odejść od łoża zmarłego 
ciała swojego męża i żyć dalej w tym świecie żywych. 
Również w tych Wedach mówi się o ponownym wyjściu za 
mąż wdów. Tak więc błędna interpretacja może zabić 
wielu, wielu niewinnych. To właśnie miałam na myśli, 
mówiąc, że może tak być, że ludzie źle usłyszeli lub mylnie 
przetłumaczyli. Proszę, ocalcie swoje niemowlęta, ocalcie 
swoje dzieci, ocalcie swoich mężczyzn. Pozwólcie im żyć. 
Niech będą cali i zdrowi, i mają się dobrze. Bóg stworzył ich 
doskonałymi. Nie możemy molestować czy zmniejszać 
jakiejś części ich ciała. To będzie wbrew woli Boga. 
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Tak więc dla własnego dobra, zdrowego rozsądku, 
moralności, reputacji i honoru, proszę, zróbcie jedyną 
słuszną rzecz teraz: USTANÓWCIE WEGAŃSKIE PRAWO. 
ŻADNEGO ZABIJANIA NIEWINNYCH, ZWIERZĄT CZY LUDZI. 
I przy okazji, wszyscy obywatele tej planety, proszę, 
wspierajcie Wasz rząd, aby ustanowił WEGAŃSKIE PRAWO, 
aby zwierzęta nie musiały już cierpieć. Proszę, chrońcie 
Wasze dzieci. Bóg nie chce ich skrzywdzić. Bóg chce je 
kochać, chronić je, aby wyrosły na dobrych rabinów, 
dobrych kapłanów, dobrych mnichów, dobrych 
prezydentów, dobrych liderów czy silną siłę roboczą 
Waszego kraju, Waszej rodziny. To jest prawdziwy Bóg. Ten 
Bóg, którego ja znam, jest taki. Wielce wybaczający. Jeśli 
tylko wyrazicie skruchę, będzie Wam wybaczone. Ja to 
obiecuję, z wszelkim honorem, jaki mam. Proszę, uwierzcie 
mi. Bóg jest kochający, wybaczający. Po prostu zawróćcie, 
zróbcie to, co słuszne. Żałujcie. Bóg wybaczy Wam, w 
100%. Taki jest prawdziwy Bóg, bardzo dbający o Wasze 
dobro, sprawiający, że Niebiosa czekają na Was. Nie może 
istnieć taki Bóg, który chce jeść mięso zwierząt i pić 
zwierzęcą krew, i krzywdzić niemowlęta i dzieci. 
Szczególnie płci męskiej, na których sile polega każdy kraj 
czy rodzina, na ich ochronie, na wszystkim tym, co wymaga 
mocy bohaterstwa i idealizmu. Nie możemy więc krzywdzić 
żadnych dzieci czy niemowląt płci męskiej, żadnych. My ich 
potrzebujemy. Są też gdzieś inne zwyczaje lub nikczemne 
tradycje, przez które nawet molestuje się dziewczynki, 
podobna sytuacja. Obrzezanie żeńskich organów 
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i sprawianie im cierpienia, krwawienie, zakażenia i również 
śmierć. Wykonywane najczęściej bez znieczulenia. 
Wyobrażacie sobie? Czy wyobrażacie sobie, że to Wy 
jesteście w takiej sytuacji? Bezradnie poddawani takiej 
udręce i bólowi? 

 

Zaprzestańcie tego wszystkiego. Wy, mądre rządy, macie 
władzę, zakończcie te wszystkie barbarzyńskie przesądy. 
Macie wystarczającą edukację i macie wystarczającą 
władzę, by to wszystko zakończyć. W przeciwnym razie Bóg 
nie będzie nam wybaczał, nie bez końca. Bóg nie może być 
cierpliwy w nieskończoność, widząc, że krzywdzimy innych 
współmieszkańców. Ale jeśli przestaniemy, będziemy 
żałować, to Bóg natychmiast nam wybaczy i zapomni, 
i wszyscy będziemy cieszyć się tym życiem w dobrobycie, 
szczęściu i pójdziemy do Nieba, kiedy opuścimy ten świat. 
Obiecuję. Niebiosa są moim świadkiem, Bóg jest moim 
świadkiem. Planeta może przetrwa, świat może to 
wytrzyma, ale ci, którzy ignorują swoje sumienie albo żyją 
z cierpienia innych niewinnych istot, np. z uboju zwierząt, 
nie będą oszczędzeni od sądu. Działajcie więc według 
Waszej wrodzonej kochającej natury. Rządy świata i 
obywatele świata, współpracujcie w jedności, aby uczynić 
ten świat szczęśliwym miejscem do życia. Aby pozostawić 
lepszą planetę naszym dzieciom. Niech Bóg nadal będzie z 
Wami. Niech Bóg błogosławi Waszą decyzję WEGAŃSKIEGO 
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PRAWA. Bądźcie odważni, bohaterscy, sprawiedliwi, 
cnotliwi, nieustraszeni w misji i ochronie Boga. Wy 
wszyscy, przywódcy, rządy i współobywatele tego świata, 
proszę, przestańcie zabijać niewinne zwierzęta, 
niemowlęta czy ludzi. Niebo Wam pomoże. Ustanówcie 
WEGAŃSKIE PRAWO, PODPISZCIE JE i wprowadźcie w życie. 
TO JEST SŁUSZNA RZECZ do zrobienia przez wszystkie 
rządy, wszystkich liderów i wszystkich obywateli tego 
świata. To jest jedyny priorytet obecnie, jeśli nasz świat ma 
przetrwać w dobrym stanie i JEŚLI CHCEMY UNIKNĄĆ KARY 
OGNIA PIEKIELNEGO. Dziękuję Wam wszystkim, Istoty tego 
świata dziękują Wam wszystkim. I jeszcze raz, po prostu 
ZRÓBCIE SŁUSZNĄ RZECZ. USTANÓWCIE WEGAŃSKIE 
PRAWO, PODPISZCIE JE. Praktykujcie je, wprowadźcie je 
w życie. Bądźcie weganami. TO JEST SŁUSZNA RZECZ i to 
jest wszystko, co musicie zrobić. A wszystko inne się ułoży. 
Nastanie samo miłosierdzie, łaska, współczucie, szczęście 
na całej planecie, jeśli tak zrobicie. Z całą moją miłością, 
najlepsze życzenia i niech Bóg błogosławi. Dziękuję Wam 
ponownie. Zrozumieliście wszystko. Proszę, po prostu to 
zróbcie. Jeden akt sprawiedliwości, WEGAŃSKIE PRAWO 
i WEGAŃSKI STYL ŻYCIA. Dziękuję. Niech Bóg wciąż 
błogosławi nasz świat. Niech Bóg wciąż będzie z nami 
wszystkimi.²¹ 
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Ponieważ wegańska dieta sprowadza świętą i ochronną 
atmosferę, atmosferę miłości na naszą planetę, do naszego 
otoczenia i ta energia będzie nas chronić. Może nie 
możemy tego udowodnić, ale to jest bardzo logiczne. 
Cokolwiek robimy, ma to na nas wpływ. Bycie weganinem 
oznacza współczucie dla zwierząt, a biorąc pod uwagę, że 
chcemy ocalić planetę poprzez bycie weganinem, to 
oznacza, że jesteśmy bardzo współczujący, bo chcemy 
ocalić planetę. 

Jak wiele miliardów bilionów istot jest na tej planecie 
łącznie z ludźmi i zwierzętami? Dlatego, jeśli mamy tę ideę 
w naszej głowie, to jesteśmy bardzo współczujący, a będąc 
tak współczującym, energia wokół was jest wspaniała  
i bardzo, bardzo życzliwa dla wszystkiego, co was otacza. 
I jeśli wszyscy na planecie będą mieli tak dobroczynną 
energię wokół siebie, to planeta stanie się ponownie 
Niebem. Nie tylko zostanie ocalona, będzie o wiele lepsza 
niż obecnie, piękniejsza, bardziej obfita i wszystko, każde 
życzenie się spełni. 

Mój Boże, chciałabym, aby każdy zrozumiał, o czym mówię. 
Widzicie, energia jest czymś, czego nie możemy 
udowodnić, ale możemy ją poczuć. Na przykład macie przy 

Słowa zachęty od Mistrzyni 8  
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sobie kochającego partnera, codziennie jesteście razem  
i pewnego dnia się kłócicie. Tego dnia, nawet jeśli nie 
rozmawiacie ze sobą lub nie rzucacie w siebie książkami, 
czujecie się okropnie, ponieważ energia w domu nie jest 
pełna pokoju i miłości; jest bez harmonii i współpracy. 

Tak właśnie jest z energią, chociaż nie możemy tego 
udowodnić. Może moglibyśmy - naukowcy odkryli wiele 
rzeczy o ludzkiej energii. Gdy ktoś jest rozgniewany, 
odczuwalna jest energia idąca w dół, a gdy jesteście 
szczęśliwi, mogą zmierzyć energię bardziej życzliwą  
i bardziej korzystną. 

Tak więc energia, jaką wytwarzamy poprzez miłość do 
zwierząt i chęć ocalenia planety, jest ogromna i będzie 
miała wpływ na was i na każdego w waszym otoczeniu. 
Logicznie mówiąc, dieta wegańska jest ochroną, jakiej 
potrzebujemy. Potrzebujemy tej ochronnej energii.²² 

Miejcie dużo miłości. Dużo, dużo, dużo! Im więcej, tym 
lepiej. Kochajcie to wszystko, co was otacza. 

Nie mamy nic do stracenia. Tylko zastąpcie ten kawałek 
martwych zwłok zwierzęcia smakowitym, zdrowym 
roślinnym białkiem wszelkiego rodzaju. Bądźcie weganami, 
twórzcie pokój. To wszystko, co musimy zrobić i kochać. 
Kochajcie tak dużo, jak chcecie, tylko nie wywołujcie 
wojen. Dziękuję bardzo. Niech Bóg nas wszystkich 
błogosławi.² 
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Jesteśmy współczujący. Jesteśmy miłosierni, jesteśmy 
troskliwi. Zostaliśmy tylko oszukani. Byliśmy źle 
poinformowani aż do teraz, więc nie wiedzieliśmy tego. 
Będąc weganami na całym świecie, rozwijamy współczucie, 
które podniesie i zjednoczy wszystkie kultury, przynosząc 
spokój zarówno ludziom, jak i zwierzętom. 

Wewnętrzny spokój, który pojawia się po zamianie 
zabijania na szacunek dla całego życia, będzie niósł się jak 
fala na całą kulę ziemską, podnosząc ludzkie serca i tworząc 
harmonijny Raj na Ziemi. To przyniesie nam wszystkim 
nieprzemijającą Złotą Erę. ¹⁹ 

Naszą naturą jest miłość i współczucie, jak uczył nas Budda. 
Byliśmy wprowadzani w błąd życie po życiu przez naszą 
ignorancję, a ciemność tego wymiaru wywiera na nas 
nacisk tak, że zapominamy jeszcze bardziej. Nigdy więc nie 
winiłam ludzi za zapomnienie o kochaniu siebie, zwierząt 
lub zapomnienie czym są naprawdę - to znaczy miłością. 

Ludzie są wcieloną miłością. Ale nadszedł czas, by znów 
sobie przypomnieć, inaczej czeka nas zagłada z własnych 
rąk. Jednym ze sposobów, aby zacząć kochać zwierzęta, 
jest zrozumienie, czego one doświadczają. Obejrzyjcie 
rzeźnię, idźcie obejrzeć zabijanie kozy, konia, owcy lub 
kurczaka, świni albo obejrzyjcie to w telewizji czy na wideo, 
aby poznać prawdziwy horror, strach, cierpienie ukryte za 
ładnie opakowanym kawałkiem mięsa. Gdyby ktoś znał 
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prawdę o piekielnym terrorze, jaki odczuwają te zwierzęta, 
trudno byłoby mu przełknąć ten kawałek ich mięsa. 

Pytasz, jak możemy poprawić nasz iloraz miłości? Nazywam 
to LQ. My, ludzie, mamy wiele Q: IQ, LQ, również GQ  
(Iloraz Boskości). Zwierzęta i ludzie mają ten Iloraz Miłości 
(LQ) i na szczęście ludzie są bardziej uprzywilejowani, bo 
możemy poprawiać nasz Iloraz Miłości, ćwicząc miłość tak 
jak mięśnie. Zatem nie zmieniając w ogóle naszego 
normalnego planu, możemy wyginać i rozwijać nasze 
mięśnie miłości przy śniadaniu, lunchu i obiedzie; nie 
potrzeba ćwiczeń. 

Bądźcie wege, by okazać miłość, również waszej rodzinie, 
waszym zwierzętom, waszym przyjaciołom i waszym 
wrogom, i rozszerzcie tę miłość na wszystkich ziemskich 
współmieszkańców. Nawet na drzewa, rośliny, kwiaty, 
skały, kamyki. Już przez samo bycie weganinem, 
automatycznie po kilku dniach czy tygodniach poczujecie, 
że coś się w was zmienia. Wasza własna kochająca natura 
popłynie swobodnie jak strumień, strumień miłości. 
Będziecie zdolni pełniej przyjmować miłość  
i błogosławieństwo od słońca, księżyca, gwiazd, od całej 
natury i naszych współmieszkańców. A zwierzęta będą 
nagle, naprawdę, wyglądać jak przyjaciele i bliźni – tak 
piękne, przyjazne, inteligentne i pełne miłości. 
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Wtedy bardzo łatwo jest je kochać i niezwykle trudno sobie 
nawet wyobrazić, by znów je krzywdzić, nawet pośrednio, 
czy konsumować ich cierpiące ciało.²³ 
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Módlmy się wspólnie. Nawet jeśli nie możecie być 
weganami teraz, módlcie się, abyście byli wkrótce. Módlcie 
się o Wegański Świat. Proszę, dołączcie do nas codziennie 
od 21:00 do 22:00 czasu hongkońskiego, aby modlić się 
lub medytować za Wegański Świat, dzięki temu będziemy 
mieli również trwały Pokój na Świecie. Niech Niebiosa 
błogosławią was wielokrotnie. Bardzo wam dziękuję.  

Nasze modlitwy są potężne, gdyż są wspierane przez 
Niebiosa i Świętych, i Moc Boga. Ma to niesamowitą moc, 
nigdy wcześniej nieznaną, szczególnie teraz, gdy robimy to 
razem i zostaliście weganami, modlicie się, by być 
weganami, zamierzacie być weganami, z całą waszą 
dobroczynną cechą wewnątrz. To jest bardzo skuteczne. 
Proszę, powiedzcie członkom waszej rodziny, przyjaciołom, 
znajomym, każdemu kogo znacie, by modlili się z nami o 
wegański świat. Jest to dobre również dla nich. modlimy 
się, medytujemy razem przez około godzinę i 
kontynuujemy znowu każdego dnia, aż nastanie Wegański 
Świat.  

Nawet szczerze przez 5 minut, 20 minut, to wszystko 
pomaga w oczyszczaniu naszego świata, aby ocalić nasze 
dzieci i żyć szlachetnym, godnym, przyzwoitym życiem,  

Modlitwa o Wegański Świat 9  
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jak na dzieci Boże przystało. Dołączcie do nas, by ratować 
niewinnych. Dołączcie do nas, by ratować nasz świat. 
Proszę! Niech Bóg was błogosławi ogromnie w tym życiu  
i następnym.  

 

 

 

 

 

Nastawcie budzik gdziekolwiek jesteście, cokolwiek 
robicie, proszę, zatrzymajcie się na kilka chwil, aby modlić 

się o Wegański Świat z nami od 21:00 do 22:00 czasu 
hongkońskiego.²⁴ 
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