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А вто р с ька б іо г р афія
Верховний Майстер Чінг Хай народилася в Центральному Аулаку (В'єтнам). У віці вісімнадцяти років Майстер Чінг Хай переїхала вчитися до Англії, а потім до
Франції, а потім до Німеччини, де вона працювала в
Червоному Хресті і вийшла заміж за німецького лікаря.
Після двох років щасливого шлюбу, з благословення
свого чоловіка, вона залишила свій шлюб в гонитві за
просвітленням, тим самим виконавши ідеал, який був
з нею з дитинства.
Так почався час важких паломництв в багато різних
країн, які закінчилися тільки тоді, коли вона зустріла
досконалого живого майстра в Гімалаях. Майстер Чінг
Хай отримала Божественну передачу внутрішнього
світла і звуку, яку вона пізніше назвала Методом Гуань
Інь. Після періоду старанної практики вона досягла досконалого просвітлення. Щоб задовольнити прагнення
щирих шукачів істини, Верховний Майстер Чінг Хай
пропонує Метод медитації Гуань Інь людям усіх національностей, релігій і культурних традицій. Її послання
любові і миру приносить духовне звільнення і надію
людям по всьому світу, нагадуючи всім про необхідність підтримувати істину, чесноту і красу в житті.

Ι 4
П е р ед м о ва

Любов - це єдине рішення
"Любов - це найбільша річ у житті і найбільша річ у
всьому всесвіті. Але більшості людей в наші дні не вистачає цієї любові. Людство повинно проявляти більше
любові, ніж раніше. Ми повинні любити навіть наших
ворогів, наших сусідів, тварин і навколишнє середовище навколо нас, тоді ми зможемо подолати кризу
і жити мирним життям. Любов повинна проявлятися
зовні. Про любов не можна говорити, її потрібно проявляти в дії. Тобто бути веганом, творити добро і захищати навколишнє середовище".1
"Мені потрібна демонстрація любові, всього на 1%
більше любові до світу, любові до ваших дітей, любові
до всіх видів, достатньо, щоб ми пожертвували нашим
смаком заради м'яса тварин і пов'язаних з ним немилосердних продуктів. Ми повинні проявляти любов
у більш широкому масштабі, а не тільки романтичну
любов до членів нашої сім'ї – ми повинні зберігати це,
тому що будь-який вид любові священний. Кожен вид
любові буде випромінювати якусь прекрасну позитивну енергію, щоб захистити нас, а також захистити
близьких і щось навколо нас.
Отже, якщо кожен з нас віддасть більше любові оточуючим, поширить її, наприклад, трохи далі, ніж сім'я, і
досить цієї любові, це компенсує 100%-ну силу любові,
необхідну для усунення найбільшої загрози нашому
виживанню".2
-Верховний Майстр Чінг Хай
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Поточна Глобальна Ситуація

Я думала: "Чому світ досі не став кращим?" Я маю на
увазі, не так, як я хочу. Не те щоб зовсім краще. Не те
що Рай і спокій для всіх. Проте, на даний момент все
дуже хаотично. Не тільки через пандемію, але і через
те, що тварини вмирають сотнями тисяч, тому що їх не
можна продавати. Вони вбивають сотні тисяч. Свині,
корови, кури, норки. І тоді весь світ опиниться в дефіциті. Через пандемію люди не працюють, вони менш
продуктивні, але платять більше. Навіть я чула, що
борг американців становить близько 30 трильйонів доларів, щось подібне. У всякому разі, кілька трильйонів.
А тут ще Ебола. Але зараз, напевно, вже краще. І сальмонела у курчат, і так далі, тощо. А сезонний грип досі
не зник нікуди. Відвідує нас знову і знову, і це також
іноді смертельно небезпечно або дуже незручно і
дуже шкідливо для організму. Тому що, якщо Ви приймаєте антибіотики, це теж шкідливо для організму. І
потім, навіть ті хвороби, які були раніше, такі як SARS,
MERS тощо, вони все ще десь в кутку. Можливо, вони
поширюються не так швидко, як COVID-19, але вони
все ще поширюються.
Це просто тому, що COVID-19 тепер охоплює все. Багато онкологічно хворих залишаються без уваги. Люди
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скаржилися, і в газеті про них друкували. А туберкульозом нехтують. І малярія, люди з іншими видами
хронічних захворювань або небезпечних захворювань,
багато з яких залишаються поза увагою через ситуацію
з COVID-19. Карантин, лікарні переповнені, а пандемія
нова і більш невідкладна. Таким чином, багато пацієнтів насправді не отримують належного догляду і вмирають. Особливо літні люди.
Так що людей вбиває не тільки пандемія, а й інші речі.
Інші старі епідемії / пандемії також все ще тривають.
А зараз у нас навіть повені, проливні дощі і зсуви в
багатьох місцях, і лихо від сарани в багатьох місцях,
скорочення чисельності бджіл, а також всюди посухи,
і фермери-безпорадні; ніхто не може їм допомогти.
Це викликає занепокоєння у нашого світу, деякі люди
турбуються, що через все це у нас буде нестача продовольства.
І навіть психічний стрес. Навіть деякі лікарі покінчили з
собою через ситуацію, що склалася, і, можливо, вірус
атакував їх мозок, так що вони навіть не могли мислити розсудливо. Ось що це було. Я бачила, як одна
лікарка, така красива, американка, просто наклала
на себе руки ось так. І багато іншого. І багато лікарів,
лікарняний персонал і медсестри померли через інфекцію. Тому що спочатку ніхто не готувався до цього,
тому у них не було достатньо засобів захисту, тому
вони просто померли ось так. Уявіть собі, ці героїчні
люди.
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А потім в Англії, як лікарі і медсестри, вже вийшли на
пенсію, вони знову повернулися. Просто щоб допомогти, тому що вони потрібні. Їм дзвонили з лікарень, і
вони поверталися, приносячи себе в жертву і вмирали.
Багато з них. Просто так! Уявіть собі? Так, жахливо! Як
би Ви себе почували, якби були членами їхньої сім'ї?
Зазвичай вони вже старанно працюють все своє життя.
І потім, тепер, коли вони насолоджуються залишками
свого часу на землі, їм доводиться жертвувати і вмирати просто так! Я відчуваю, що це несправедливо.3
Це великий час для чищення. І навіть якщо ми подолаємо це, прийдуть інші. І в наші дні нам належить так
багато всього, не тільки це. У нас є Ебола, і у нас є сальмонела з птахофабрик, і все таке інше. І навіть норки,
ви знаєте норок, з яких люди знімають хутро, щоб
носити? Як у якійсь європейській країні, я думаю, це
була Голландія, вони вбили тисячі і тисячі з них, тому
що боялися передачі хвороби. Але незалежно від того,
скільки тварин ви вб'єте, це не допоможе, якщо Ви не
зміните свій спосіб життя.
Якщо Ви продовжуєте вирубувати ліс і не дозволяєте диким тваринам ніде жити, а потім ми стаємо все
ближче і ближче до диких тварин, то вони будуть передавати хворобу будь-яким способом. А потім одне
переходить в інше, і тоді світ опиняється в такій біді, як
ця. Ми просто повинні залишити тварин у спокої, якщо
хочемо миру. Це воно. Це дуже просто. Більше я нічого
не можу сказати. Більшого я не можу сказати, тому що
це факт, і всі це знають.4
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Навколишнє середовище

Я впевнена, що багато хто з вас знають про зростаючу кількість наслідків глобального потепління, що
відзначаються у всьому світі, тому я поділюся лише
деякими з них з усього світу і з Сполучених Штатів.
В Арктиці, на Північному полюсі, вже розтануло так
багато льоду, що вчені прогнозують безлідне літо
всього через три-шість років, що відбудеться вперше за мільйон років! Тим часом, Гренландія втрачає
85 мільйонів тонн айсбергів щодня через потепління, причому зі швидкістю, яка збільшується на 7%
щороку. Шельфовий льодовик Західної Антарктики
також тане, прогнозується підвищення рівня моря
на 3,3 метра, що може загрожувати таким містам, як
ваша країна, Нью-Йорк, Вашингтон, округ Колумбія,
і Сан-Франциско. І якщо вся Антарктида i Гренландія
розтануть, тобто лід, то рівень моря може піднятися
на цілих 70 метрів, що буде смертельним або катастрофічним для більшості життів на Землі.
Льодовики по всій земній кулі скорочуються швидше,
ніж коли-небудь очікували дослідники, в результаті
чого річки і озера зникають, зникають або висихають,
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без води для посівів і мільярдів людей, які також стикаються з нестачею продовольства через брак води.
Через підвищення рівня моря острови занурюються,
поки ми говоримо, i Тувалу, Тонга i ще близько 40 інших острівних держав змушені планувати міграцію
всієї своєї країни. Сьогодні вони змушені приєднатися
до вже 20 мільйонів кліматичних біженців. Міжнародна організація з міграції заявила, що до 2050 року
в світі може бути 200 мільйонів кліматичних біженців.
За даними дослідників з Технологічного інституту
Джорджії, Сполучені Штати Америки, за останні 35 років у всьому світі число найбільш руйнівних ураганів 4-ї
і 5-ї категорій подвоїлося. Шторми категорії 5 завдають
найвищого рівня руйнувань у великих містах. Їх інтенсивність і тривалість також збільшилися на 75% з 1970х років. Одним з таких штормів, наслідки якого все ще
можна побачити і відчути, був ураган "Катріна" 2005
року, який особливо сильно спустошив райони Нового
Орлеана, де люди все ще відновлюють свої будинки і
своє життя сьогодні. Мені дуже шкода, що американському народу довелося пережити такі трагедії.
Тепер у Сполучених Штатах: близько мільйона акрів
соснового лісу були втрачені в Скелястих горах через
навалу жуків в результаті глобального потепління.
Аналогічно і в Канаді, але через обмеження за часом
я не можу повідомити вам про все, тому зараз ми
просто повідомляємо лише про Сполучені Штати.
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У штаті Монтана очікується, що знамениті льодовики Національного парку Глейшер зникнуть протягом
десятиліття. Згідно з новим дослідженням інституту
океанографії Скріппса, річка Колорадо, яка постачає
водою сім західних штатів, пересихає. Знаменита річка. Насправді, дослідники кажуть, що Захід США стикається з руйнівною кризою посухи, оскільки сніг з гір
вивільняє величезні резервуари води.
Рівень моря в Північній Кароліні, США, протягом 20го століття піднімався в три рази швидше, ніж за
попередні 500 років. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомило,
що вперше за всю історію спостережень в 2008 році
шість послідовних тропічних циклонів обрушилися на
материкову частину США. Північна частина Атлантичного океану і Індійський океан є двома районами з
найбільш сильними тенденціями ураганів.
Ви можете запитати, що є основною причиною цього збитку і руйнування навколишнього середовища?
Можливо, дивно, але це не вугільна промисловість,
не автомобілі, не літаки, не поїзди, не човни і не кораблі. Це метан, який виробляється в основному тваринництвом.5
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Як ми потрапили в цей стан війни,
хвороб і стихійних лих?

Поважайте Вселенський порядок
Коли Бог встановив порядок у Всесвіті, існувала певна
закономірність, яку необхідно було дотримуватися. Точно так само, як коли ми будуємо шосе або дороги, щоб
зробити наш рух або перевезення більш зручними, в
суспільстві повинні дотримуватися певних правил дорожнього руху, щоб захистити людей, захистити водіїв,
пішоходів і регулювати транспортний потік. Якщо ми
їдемо відповідно до цього закону, то у нас немає аварій; якщо ми цього не зробимо, у нас є проблеми. Наші
життя можуть бути поранені або втрачені, і тоді ми накликаємо страждання на себе, наших родичів і друзів.
Так що всі страждання в цьому світі викликані не Богом.
Бог не випробовує нас. Нещастя і страждання посилаються Богом не для того, щоб випробувати нашу віру і
відданість. Ні. Це наше власне творіння. Тому ми говоримо:"Що посієш, те й пожнеш". Всюди я чую, як люди
звинувачують Бога у всіляких речах, але це все одно, як
якщо б ви звинуватили законодавця дорожнього руху
в своїй аварії, коли Bи занадто багато випили і виїхали
на ліву смугу замість правої. Це не вина уряду, це ваша
власна вина. Закон говорить, що Bи не повинні сідати
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за кермо в нетверезому стані, і закон говорить, що Bи
повинні сідати за кермо справа, а не зліва.
Отже, якщо ми не дотримуємося закону Божого, то у
нас виникають проблеми. Закон говорить: Ти не повинен вбивати. Але подивіться на те, що робили наші
предки протягом багатьох століть, і деякі з наших братів
все ще роблять це зараз. Навіть в Ім'я Бога, навіть в Ім'я
Ісуса, вони насмілюються воювати один проти одного,
що вкрай сумно, бо це не Божа воля і не було наміром
Ісуса Христа. Один вбиває іншого, а інший вбиває одного, потім діти вбивають дітей іншого, а діти іншого
мстять, і тому ми ніколи не зупиняємося!
Війна приносить з собою багато лих. Це послаблює
економічну структуру нації, послаблює силу народу, а
також послаблює їх мораль і віру; тому багато людей
знову будуть звинувачувати Бога. Вони скажуть: "Якщо
є Бог, чому Він дозволив війні тривати? Чому Він дозволив людям вбивати один одного тощо?”
Зараз відбуваються деякі поточні події, такі як зміна погоди, голод і всілякі хвороби, які завдають страждання
нашому світу. Тому деякі маловірні люди знову звинувачують Бога. Де б я не читала лекції, люди запитували
мене: "Якщо Бог є, чому сталася така-то катастрофа?"
Але ці люди повинні пам'ятати, що все це робить не
Бог, а ми самі створюємо всі ці проблеми. Наприклад,
кілька країн завжди випробовують атомні і водне-
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ві бомби, що порушує структуру атмосфери, а потім
страждає стабільність Землі. Вони думають, що просто
скинути бомби в повітря або в океан не створить ніяких
проблем. Але це все ще створює проблеми, оскільки
Всесвіт побудований з багатьох видів матеріалів; деякі
з них складаються з твердих речовин, а деякі з невидимих речовин. Таким чином, порушуючи невидимі
субстанції, вони також порушують стабільність всесвіту і
втручаються в революцію природи.
Наприклад, Ви будуєте будинок з вікнами, дверима та
кількома кімнатами. Якщо один з кутів зламаний, то
температура в приміщенні зміниться. Незважаючи на
те, що зараз літо, вночі буде дуже холодно, якщо не
залатати пробиту дірку, тому що іноді вночі буде дути
холодний вітер і дощ.6
Захистіть наше героїчне співчутливе «Я»
Ми повинні врятувати людину і людське жалісливе
серце – це найголовніше. Ми повинні зберегти нашу
благородну якість. Знову і знову я завжди згадую, що
ми хочемо врятувати не тільки фізичне існування на
цій планеті, але ми хочемо захистити дітей, і, роблячи
це, ми захищаємо наше благородне "Я", наше героїчне співчутливе "Я", яке є нашою справжньою Природою. Якщо ми втратимо їх, це буде гірше, ніж втратити планету. Ми повинні зберегти наше співчутливе
серце.
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Ми повинні бути благородними і правдивими, любити
і захищати слабких і немічних, як дітей і безпорадних,
беззахисних тварин. Ми повинні захищати нашу благородну Природу, ми повинні бути живими, рухливими,
дихаючими дітьми Бога або учнями Будд.7
Любов Породжує Любов
Тому що, перш за все, ми повинні практикувати любов,
щоб породити любов. Щоб бути всепроникаючими,
люблячими, як наш Отець, ми повинні любити всіх істот. І в цьому сенс веганської дієти. Це не для того, щоб
бути здоровим, або не тому, що так сказав Ісус, або
Будда забороняє, просто ми повинні бути перевтіленням любов’ю.
Ми повинні бути Богом, що ходить по цій планеті. Ми
повинні жити так, як жив би Бог! Отже, для того, щоб
бути поруч з Богом... Бог не карає нас, просто подібне
породжує подібне. Якщо ми хочемо бути поруч з чимось, ми повинні йти туди, в тому ж напрямку. Отже,
Бог створив всі істоти і дозволив їм померти природним
шляхом. Ми теж повинні це зробити. Якщо ми не можемо творити, то, принаймні, ми не руйнуємо. Біблійна
заповідь говорить, що Ти не повинен вбивати. Там не
було сказано: «Ти не повинен вбивати тільки людей».
Там сказано: «Ти не повинен вбивати». Будь що, вбите
є вбите.8
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Любов - це найдорогоцінніша річ у цьому фізичному
світі. Тому ми повинні захищати любов, будь то любов між парою, між батьками і дітьми, між друзями.
Любов між людьми або любов між тваринами, любов
між людьми і тваринами або між тваринами і людьми.
Будь то навіть любов між рослинами і деревами. Вони
дійсно спілкуються. Вони дійсно люблять і захищають
один одного, як довели вчені. Ви ж знаєте, Ви читали
про них. Справжня любов - це те, що нам потрібно,
щоб захистити наш світ, особливо зараз. Все, що ми
любимо, розквітне. Все, що любить нас, змушує нас
рости в щасті. Але любов - це не просто словниковий
запас; любов - це дія, невидима і видима.
Любов може процвітати або навіть бути знищена, хоча
сутність любові ніколи не може бути знищена. Є вчинки, які можуть живити любов, є вчинки, які можуть
змусити любов зів'янути і померти. Я маю на увазі фізичну любов. Я маю на увазі любов у цьому царстві.
Є вчинки, які можуть змусити любов рости, є вчинки,
які можуть змусити любов зменшитися. Ми повинні
плекати, дорожити любов'ю, якщо ми її знаходимо.
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Підтримайте її. Ми повинні підтримувати це своїми
думками, промовами і діями.2
Ми можемо і повинні бути прикладом любові, такої як
дарування, турбота і гармонізація, щоб, коли інші думали про нас, згадували наші імена, вони відчували щастя,
любов, комфорт і навіть благородство. І їх гарна якість
буде сяяти. Ми не повинні бути джерелом тягаря або
страждань для інших в їх думках, вчинках і промовах.
Ми повинні бути джерелом натхнення, благородства і
любові, особливо якщо нам показали, як це робиться,
на прикладі інших. Якщо у нас є любов, все хороше
прийде до нас. Ми можемо почати любити зараз, сьогодні, і продовжувати любити завтра і в майбутньому.
Любіть себе, любіть свою сім'ю, любіть своїх сусідів,
любіть усіх навколо нас.
Без любові в нашому серці ми майже ніщо, просто тягар для самих себе, для близьких і суспільства. Любов це не слово на наших устах, любов повинна бути нашим
внутрішнім почуттям, а дія - проявом зовні.
Любіть тварин, ми будемо веганами.
Любіть Землю, ми станемо зеленими.
Любіть світ, рятуйте планету.2
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Якщо ми вважаємо себе вищими істотами, то ми повинні здійснювати більш високі благородні вчинки-захищати слабких і невинних, а не зловживати своєю
владою, завдаючи шкоди нашим друзям, тим більше
що вони не завдають нам ніякої шкоди. Ми повинні
прислухатися до великих мудрих релігійних лідерів
минулого і сьогодення і ставитися до наших друзів-тварин як до священних, улюблених творінь Бога. І в якості дуже простого жесту гідності, поваги і доброти ми
повинні бути веганами. Коли ми любимо і поважаємо
тварин, ми будемо розвивати нашу власну духовність.
Коли ми здатні поширити цю любов на всіх інших істот
Всесвіту, включаючи тварин, які є нашими сусідами,
ми самі розширюємося і стаємо духовно сильнішими.
Мирні відносини з тваринами, без подальших вбивств,
залучили б до нас достаток Божественних благословень. І якби весь світ виявляв таке співчуття до тварин,
атмосфера нашої планети, звичайно, стабілізувалася б
і навіть змінилася на більш Небесну, пронизану почуттями миру і любові.9
Якщо ми дотримуємося тенденції органічного веганства або впроваджуємо метод органічного веганського
землеробства, тоді Ви будете відчувати все більше і
більше любові від природи, любові від планети Земля, любові від дерев, любові навіть від травинки, від
квітів. Ми відчуємо стільки любові в повітрі, яким дихаємо. Ми відчуваємо стільки любові від землі, по якій
ходимо. Це ми навіть не можемо пояснити людською

4 Відповідь на всі проблеми людства- це ЛЮБОВ

Ι 18

мовою. Ми повинні це відчути. Я завжди відчуваю це,
але я не можу передати це духовне послання іншим
людям. Кожен повинен випробувати це на собі. Як
тільки ми перейдемо до співчутливого способу життя,
призначеного Небесами для веганської дієти, тоді ми
будемо відчувати все більше і більше любові, все більше і більше зв’язку весь час.10
По-перше, будь веганом, добре? Якщо ми не можемо
знайти органічні овочі або фрукти, то, будь ласка, спочатку станьте веганами. Тому що ця позитивна енергія
любові огорне нашу планету, стане для нас захисним
щитом. Ніщо інше, ніяка інша зелена сила не зможе
захистити нас в цей критичний момент небезпеки.
Будь ласка, повірте мені. Я нічого не виграю, розповідаючи вам це, але я кажу вам, тому що я одна з вас,
тому що моя любов не знає кордонів між мною, мною,
моєю сім’єю, народом моєї країни, народом Кореї або
будь-якими іншими національностями в світі. Я люблю
всіх людей. Я люблю всіх істот на цій планеті, і я хочу
врятувати вас усіх. Я хочу врятувати їх усіх. Будь ласка,
прокиньтеся і розбудіть всіх інших, поки наш будинок
не згорів дотла. Разом ми переможемо, разом ми врятуємо цю планету. Не для того, щоб врятувати планету
заради матеріального існування, а тому, що ми рятуємо самих себе.
Ми рятуємо наше велике «Я», яке співчутливе, любляче, милосердне, богоподібне. Всі писання релігій
говорять нам про це, що ми - Будда, що ми можемо
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стати Буддою, як тільки захочемо, що ми - діти Бога.
Тому ми повинні зберегти наш статус найбільших істот
у Всесвіті, вінця творіння. Ми повинні зберегти нашу
велику якість; не тільки планету, але і самих себе, наше
серце, наше благородство, наше лідерство на цьому
прекрасному космічному кораблі, який ми називаємо
планетою Земля. Ми - капітани. Ми повинні привести
планету в безпечне місце і врятувати нашу душу, зберегти кращі якості, які у нас є всередині.
Разом ми зможемо зберегти не тільки прекрасний Чеджудо і всю Південну Корею як чудовий рай, але і врятуємо весь світ. Ви всі станете героями. Ви всі будете
моїми героями. Будь ласка, будь веганом, стань зеленим. Любов може змінити світ.Дякую.10
Послання від тварин
Вони (тварини) хочуть, щоб людська раса могла бачити
те, що вони бачать, знати те, що вони знають, і припинити все це безумство, зосереджене навколо тимчасового перебування на Землі, і більше зосередитися на
вічному житті. Вони хочуть, щоб Земля була врятована.
Але мова йде не про порятунок планети, а про повернення людини до доброчесного життя і жалісливого
серця. І все буде добре. Вони це знають.11
Тоді Земля буде врятована, якщо люди проявлять співчуття, як супутнє явище цьому, Земля буде врятована.
Якщо ми будемо жити відповідно до закону любові,
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все буде добре. Тварини знають це, і вони дійсно хотіли б, щоб люди зрозуміли цю концепцію, єдину концепцію, яка має значення, концепцію любові.
Тому що після того, як ми тренуємося деякий час, ми
відчуємо єдність, єдність всіх речей, десяти тисяч речей у Всесвіті, єдність між вами і мною, між вами і
мною. Що ми з одного джерела, ми з мудрості, любові
і єдності. Тому він не може просто вибрати одну людину або одну істоту у Всесвіті і сказати: «Я люблю цю
людину». Вірно!
Якщо це все від чола до п’ят-це ваше тіло. Ми виберемо щось конкретне і подбаємо про мізинчик ноги або
великий палець? Це мій улюблений. Чи можемо ми це
зробити? Ні, це було б безглуздо. Ми могли б сказати:
о, мої губи прекрасні, так. Я пишаюся своїм волоссям
або, можливо, люблю свій великий палець. Але ми
в рівній мірі любимо і інші частини тіла. Тому що без
кожної частини вашого тіла ми не можемо жити. Ми
не зможемо існувати щасливо, якщо будемо різати,
різати їх або пошкоджувати одну, одну частину вашого
тіла. Ми отримаємо страждання, ми будемо відчувати
страждання дуже і дуже, якщо ми все ще чутливі до
почуттів. Тільки ті, у кого є проблеми або, ймовірно, є
проблеми, не відчувають, коли вони торкаються вогню
або пошкоджують частину свого тіла.
Звичайні чутливі людські істоти відчувають будь-яку
проблему в кожній частині свого тіла. Отже, мудрець -
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це звичайнісінька людська істота, це справжня велика
людська істота. Тому що він відчуває всі речі. Ось чому
ми не завдаємо шкоди іншим живим істотам. Ось чому
ми стаємо веганами, щоб живити себе, живити нашу
любов до всіх істот. Тому що всі вони єдині з нами.
Якщо ми хочемо коли-небудь досягти цілісності нашого істинного «Я», тоді ми повинні піклуватися про всіх
істот, тому що кожна з них є частиною нас самих. Ось в
чому причина. Не тому, що заповіді кажуть: то кажуть.
Це з-за наших чутливих почуттів.
Чим більше ми практикуємо єдність з небом і землею,
тим більше ми стаємо чутливими до почуттів кожної
живої істоти у всесвіті. І ми автоматично намагаємося
їх зберегти. Звичайно, в деяких випадках, коли цього
абсолютно неможливо уникнути. Тоді ми могли б вибрати менше, найменш неприємне, найменш шкідливе, наприклад, ми їмо веганську їжу. Ми б вважали за
краще не їсти, але ми просто повинні.12
Веганська дієта - це ненасильство у вищому сенсі, а веганська дієта - це любов у дії. Вам так не здається? Так,
якщо Ви любите тварин, навіщо їх їсти? Так, всі кажуть,
що ми любимо тварин, але як? І веганська дієта зупинить 80% глобального потепління, зупинить всю жорстокість, починаючи з нашої тарілки, генеруючи люблячу, добру енергію по всьому світу, зупинить брак води
і забруднення води, зупинить брак продовольства,
зупинить світовий голод і війни, запобіжить смертельні
хвороби, заощадить величезні податкові та медичні
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рахунки для будівництва кращого світу і підтримки нових корисних винаходів і організацій хороших людей,
список можна продовжувати і продовжувати.
Ми всі хочемо мати мирний світ, і ми всі говоримо
про те, як ми хочемо миру і любові. Що ж, я думаю,
ми повинні почати це зараз, і нехай на наших тарілках
запанує світ. Нехай любов почнеться з нашого вибору.
Всі переваги веганської дієти важко переоцінити. А тепер є ще й духовний аспект. Коли людина бере участь
у прямому або непрямому вбивстві будь-яких живих
істот, будь то люди або тварини, він або вона вступає в
цикл помсти і насильства. І це закінчиться тільки тоді,
коли людина перестане це робити.
Отже, ми повинні любити нашого ворога. Тому що
тільки любов і прощення матимуть силу зруйнувати
негативний вплив ненависті і помсти. І всі Майстри і
просвітлені Святі в минулому вже говорили про це.13
Я бажаю, щоб світ став веганським. Мир у всьому світі. Це все, чого я хочу. Кожен день я продовжую повторювати це Небесам, переконатися, що Вони мене
чують. Щоб допомогти нам. Тому що без Всесвітнього
Веганства не буде міцного миру в усьому світі. Ось
чому я прошу людей молитися і медитувати тільки для
Всесвітнього Веганства. І Мир у всьому світі теж приходить разом з цим. Чим більше в світі зараз веганів, тим
більше миру в усьому світі. Але це повинно бути більш
тривалим. Що ж, зараз все набагато краще, але все ж
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це не так ідеально, як я хочу. Зараз люди стали більш
веганськими. Тепер у них більше часу під час COVID-19.
Вони будуть сидіти разом або сидіти на самоті, зі своєю
сім’єю, близькими родичами, або поодинці і з одним
або двома, і у них буде більше часу на роздуми. І ми
бачимо, що зараз веганська тенденція стає все більш
помітною. Я бажаю, щоб це вплинуло на весь світ, і
тоді скоро у нас на планеті більше не буде страждань
тварин або страждань людей від війни, голоду і всього
такого
Я б порадила усім лідерам зберегти всі гроші на непотрібні речі, як війна, та інші речі, які є легковажними
витратами. Залиште собі ці гроші і просто роздайте їх
бідним. Дайте їм що-небудь, щоб почати своє життя з
бізнесу, з освіти або з фермерства, з того, щоб змінити
своє життя від м’ясного бізнесу до органічного веганського бізнесу. Це дуже просто. А потім вони самі про
себе подбають. І чим більше людей є веганами, тим
менше урядові лідери повинні турбуватися, тому що
вони не будуть такими жорстокими, якщо у них буде
достатньо роботи, щоб заробляти свої гроші, піклуватися про себе; вони ніколи не доставлять жодних проблем урядам. У світі буде менше страждань, а значить,
і менше хвороб і менше злочинців. Тоді це добре для
всіх.
Ось чого я бажаю: Всесвітнього Веганства, Миру в усьому світі, в ім’я Бога. З милості Божої, нехай це станеться швидше. Амінь.14

5 Медитація для Внутрішнього миру і Миру в усьому світі

5

Ι 24

Медитація для Внутрішнього миру і
Миру в усьому світі

Світ починається з нас, з мене, з вас, і тоді світ буде
в усьому світі. Тому, якщо ми будемо медитувати і
відмовимося від вживання м'яса, то станемо більш
умиротвореними всередині себе. І оскільки ми більш
миролюбні, ми будемо випромінювати навколо себе
якусь невидиму, мирну атмосферу, яка впливає на всіх.
І ми не говоримо про мир, мир буде. Нам не потрібно
виступати за мир, мир буде.15
Медитація зараз дуже популярна. Вони не кажуть: "медитуйте, щоб знайти Бога", але "медитуйте, щоб розслабитися, стати здоровішими, відчувати себе краще,
жити довше і бути успішним". Тобто, щоб бути успішними у всіх аспектах, ми повинні вибрати час протягом
дня для відпочинку, не для сну, а для медитації. Тепер
всі знають про це, тому що наука довела це. Якщо ми
вибираємо час протягом дня для відпочинку або медитації, наші тіла стають здоровішими. Одним з кращих
методів є медитація, тобто вибір часу для медитації
кожен день.
Це час для вас, щоб дорожити їм. Ми працювали весь
день, старанно піклуючись про світ та інших людей.
Тому кожного разу, коли ми медитуємо, це час для нас.
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Ми повинні любити себе в першу чергу-любити інших,
але також любити і самих себе.
Це дуже добре для вас. Найдорогоцінніший час для
вас з моменту вашого народження і до самої смерті це час медитації. Це найкраще, що Ви робите для себе.
Ніхто не може дати це вам; тільки ви можете дати це
собі. Це найкраще, що Ви можете зробити для себе —
медитація. Поки Ви робите це для себе, інші, звичайно,
теж отримають вигоду. Ваша сім'я, родичі, собаки і кішки також отримають вигоду. Дерева і квіти теж принесуть користь.16
Тому що насправді медитація - це ваш щит. Це коли
Ви більше пов'язані зі своєю власною великою силою
і вселенською силою, яка підтримує вас, міцно тримає
вас і захищає вас, обіймає вас з усією любов'ю, благословенням і захистом. Дійсно так. Немає іншої сили,
яка могла б захистити вас в цьому світі. У цьому весь
секрет. Це секрет всесвіту, який не багато людей розуміють або мають привілей знати, але іноді люди приймають це як належне, і у них виникають проблеми, і у
них бувають хвороби і все таке, і вони йдуть і приймають ліки, а потім дякують лікаря. Це нормально, коли
Ви недостатньо сильні духовно і карма переповнює
вас, тоді вам потрібно звернутися до лікаря. Але у нас
є ліки всередині. І ми завжди можемо бути здоровими
і сильними, щоб допомагати собі і нести відповідальність за мир, поки люди не стануть більш пробудженими і не допоможуть зробити внесок.17
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Наша мета на Землі
"Кожному з нас дано людське життя тільки для того,
щоб пізнати Бога. Якщо ми відмовимося від цього
обов'язку, ми ніколи не будемо щасливі ні в цьому,
ні в якому іншому житті. По правді кажучи, це єдина
причина людських страждань, і нічого більше. Якби
ми усвідомили, як ми боролися в утробі матері, як ми
покаялися в помилках наших минулих життів і як ми
обіцяли Богу використовувати це справжне життя дуже
значущим чином, щоб служити Йому, перш ніж ми
народилися, тоді ми б ніколи не витрачали ні секунди,
щоб думати про щось інше, крім як спробувати нам
зробити все можливе у весь наш вільний час, щоб усвідомити Бога!
Але як тільки ми народжуємося в цьому світі, ми забуваємо про все. Тому що це закон матеріального світу дозволяти людям забувати. Тому необхідно, щоб Майстер приходив і нагадував нам знову, знову і знову,
поки ми не згадаємо, що обіцяли Богу в утробі нашої
матері. Ми можемо не пам'ятати своїм фізичним мозком, але наші душі, здатність нашої мудрості будуть
пам'ятати".18
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Медитація: Як згадати нашу Справжню Природу
"Кожен раз, коли Ви приділяєте всю свою увагу, однонаправлено і щиро, одній речі, це і є медитація. Тепер
я звертаю увагу тільки на внутрішню Силу, на співчуття,
на любов, на якість милосердя Бога, і це медитація.
Щоб зробити це офіційно, ми повинні просто сісти в
тихому куточку і побути наодинці з собою, це і є процес медитації. Але людина чогось домагається не від
того, що тихо сидить в кутку. Спочатку Ви повинні бути
в контакті з цією внутрішньою Силою і медитувати,
використовуючи цю внутрішню Силу. Це називається
самопробуждення. Ми повинні пробудити справжнє
"Я" всередині і дозволити медитувати Йому, а не нашому людському мозку і нашому смертному розумінню. Якщо ні, Ви сидите і подумаєте про тисячу речей
і не зможете приборкати свої пристрасті. Але коли Ви
прокинетеся, справжнє внутрішнє "Я", Божественна
сила всередині вас, буде контролювати все. Ви пізнаєте справжню медитацію тільки після того, як вас пробудить передача від справжнього Майстра. В іншому
випадку це лише марна трата часу на боротьбу зі своїм
тілом і розумом".
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Що таке Майстер і навіщо він нам потрібен?
"Майстер - це той, у кого є ключ до того, щоб Ви стали
Майстром ... щоб допомогти вам усвідомити, що Ви
теж Майстер і що Ви i Бог теж єдині. Ось і все... це єдина роль Майстра".
"Майстри - це ті, хто пам'ятає своє Походження і з любов,ю ділиться цим знанням з тим, хто його шукає, і
не бере плати за свою роботу. Вони віддають весь свій
час, фінанси та енергію світу. Коли ми досягаємо цього
рівня майстерності, ми не тільки знаємо своє Походження, але і можемо допомогти іншим дізнатися їх
справжню цінність. Ті, хто слідує вказівкам Майстра,
швидко опиняються в новому світі, повному справжніх
знань, істинної краси і справжніх чеснот".
Посвячення
"Посвячення означає початок нового життя в новому
порядку. Це означає, що Майстер прийняв вас, щоб
Ви стали одним з істот в колі Святих. Тоді Ви більше не
звичайна істота, Ви піднімаєтеся, точно так само, як
коли Ви вступаєте в Університет, Ви більше не учень середньої школи. У старі часи вони називали це хрещенням або прийняттям притулку в Майстра.
Посвячення насправді - це просто слово, що позначає
відкриття духу. Бачите, ми переповнені безліччю перешкод, як невидимих, так і видимих, тому так зване по-
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свячення - це процес відкриття воріт мудрості і дозволу
їй текти через цей світ, щоб благословити світ, а також
так зване "Я". Але справжнє "Я" завжди перебуває в
славі і мудрості, так що для цього немає необхідності в
благословенні".
Метод Гуань Інь - медитація на внутрішньому Світлі і
внутрішньому Звуці
Внутрішнє Світло, Світло Боже, це те ж саме Світло, яке
згадується в слові "просвітлення". Внутрішній Звук - це
Слово, згадане в Біблії: "На початку було Слово, і Слово
було Бог". Саме через внутрішнє Світло і Звук ми приходимо до пізнання Бога.
"Отже, тепер, якщо ми якимось чином зможемо увійти
в контакт з цим Словом або Звуковим Потоком, тоді
ми зможемо дізнатися місцезнаходження Бога, або
ми можемо бути в контакті з Богом. Але що є доказом
того, що ми стикаємося з цим Словом? Після того, як
ми стикаємося з цією внутрішньою Вібрацією, наше
життя змінюється на краще. Ми знаємо багато речей,
яких ніколи раніше не знали. Ми розуміємо багато речей, про які раніше ніколи не замислювалися. Ми можемо зробити, досягти багато чого, про що раніше і не
мріяли. Ми стаємо все могутніше і могутніше. Наша істота стає більш здатною і більш розширеною, поки ми
не опинимося всюди, поки ми не станемо всюдисущими, і тоді ми дізнаємося, що стали єдиними з Богом".
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П'ять заповідей
Верховний Майстер Чінг Хай приймає людей з будь-якого
походження і релігійної приналежності для посвячення.
Вам не потрібно змінювати свою нинішню релігію або
систему переконань. Вас не попросять вступити в будьяку організацію або брати участь будь-яким чином, який
не відповідає вашому поточному способу життя. Тим не
менш, вас попросять стати веганом. Довічна прихильність
веганській дієті є необхідною передумовою для отримання посвячення.
Посвячення пропонується безкоштовно. Щоденна практика методу медитації Гуань Інь і дотримання П'яти заповідей-ось ваші єдині вимоги після посвячення. Заповіді-це
керівні принципи, які допоможуть вам не нашкодити ні
собі, ні будь-якій іншій живій істоті.
Утримуйтеся від позбавлення життя живих істот. Ця заповідь вимагає суворого дотримання веганської дієти.
Ніякого м'яса, риби, птиці, молочних продуктів або яєць.
Утримуйтеся від того, щоб говорити неправду.
Утримуйтеся від того, щоб брати те, що вам не належить.
Утримуйтеся від сексуальних домагань.
Утримайтеся від вживання одурманюючих речовин. Це
включає в себе відмову від усіх отрут будь-якого роду,
таких як алкоголь, наркотики, тютюн, азартні ігри, порнографія та надмірно жорстокі фільми або література.
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* Це також включає в себе 2,5 години на день медитації
на внутрішнє Світло і Звук.
Ці практики поглиблять і зміцнять ваш початковий досвід
просвітлення і дозволять вам в кінцевому підсумку досягти найвищих рівнів пробудження або стану Будди для
себе. Без щоденної практики Ви майже напевно забудете
про своє просвітлення і повернетеся на більш низький рівень свідомості.18
Ми завжди можемо повернути собі всю цю божественність. Воістину, я обіцяю вам з усією чесністю і честю, що
у нас це вийде. Кожен з вас, що сидять там, незалежно
від вашого віку, якщо у вас навіть немає ніякого досвіду
про Небеса, у вас навіть раніше не було ніякого таланту,
Ви навіть не знаєте, на що медитувати – будь-який з вас
може знову досягти цієї божественності, повернути її знову, за умови, що ми маємо правильне відстоювання.
І перший крок - перейти до більш співчутливого способу
життя, тому що це те, чим ми є: ми - співчуття. Співчутлива веганська дієта - це основний шлях вищої істоти, ознака істинної людської істоти. Справжня людина ніколи б не
стала вбивати. Справжня істота ніколи не завдасть шкоди
іншому, навіть якщо його власне життя знаходиться під
загрозою. Справжній джентльмен робить мудро, розуміючи, що всі істоти пов'язані, і що, віднімаючи життя, він
ставить під загрозу свій власний людський дух і накликає
на себе погану відплату у вигляді вбивства.
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Таким чином, не тільки ці діти несуть відповідальність
за підвищення рівня свідомості в світі - ми всі повинні
працювати разом, щоб наблизити Небеса до Землі. Ми
всі можемо це зробити, це так просто. У моїй групі навіть
діти 5-6 років можуть медитувати і чути внутрішню мелодію, можуть розмовляти з Богом. Якщо ми хочемо принести Небеса на Землю, якщо це наше бажання, так і буде.19

Як з нами зв'язатися
Якщо Ви зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про
отримання посвячення від Верховного Майстра Чінг Хай
в метод Гуань Інь, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших
центрів медитації поруч з вами з наступного списку.
www.GodsDirectContact.org.tw/eng/cp/index.htm
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Звернення Верховного Майстра Чінг Хай
до всіх Релігійних і Духовних Лідерів

Ваші Преподобні Святині, Високочтимі

Священики, Священниці, Ченці, Черниці
різних віросповідань, мої найкращі побажання і смиренні молитви про Ваше
благополуччя в Божій милості. Хоча мій
час обмежений і дорогий тому, що я все ще
перебуваю в інтенсивному медитативному
ретриті для Всесвітнього Веганства, Миру
в усьому світі, але наполегливий заклик
планети і нашого світу підштовхує мене.
Я відчуваю, що повинна передати кілька
термінових послань Вашим Святішим і
Преподобним. Як великі духовні лідери, Ви
також повинні були б знати про спустошення, що відбувається на нашій планеті,
безпосередньо пов'язане з прискореною зміною клімату, викли-
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каним жорстокою поведінкою і жорстокими звичками людей, які не так вже й важко
змінити, застосувавши принцип любові.
Будь ласка, розкажіть Своїм віруючим цю
істину. Скажіть їм, що ми повинні змінитися.
Тому що МИ НЕ МОЖЕМО СКАЗАТИ, ЩО МИ
ДІТИ БОЖІ, ЯКЩО МИ ВБИВАЄМО ІНШИХ
ДІТЕЙ БОЖИХ. МИ НЕ МОЖЕМО ПРЕТЕНДУВАТИ НА ЗВАННЯ МАЙБУТНЬОГО БУДДИ,
ЯКЩО ВБИВАЄМО МАЙБУТНІХ БУДД будь то
в людській або тваринній формі. МИ НЕ МОЖЕМО СКАЗАТИ, ЩО ЛЮБИМО БОГА, А ПОТІМ БЕЗЖАЛЬНО РУЙНУВАТИ ЙОГО ТВОРІННЯ. І ТЕПЕР МИ ЗНИЩУЄМО ЙОГО ПЛАНЕТУ.
Будь ласка, вчіть цього знову і знову Своїх
довірливих послідовників, які дивляться на
Вас, на ваші Святині і Преподобних як на ікони співчуття і
святої любові. В Ім'я Божої любові, дякую Вам.
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Ваші Преподобні Святині, Високочтимі Священики, Священниці, Ченці, Черниці різних віросповідань, мої найкращі побажання і смиренні молитви про Ваше благополуччя в Божій милості. Хоча мій час обмежений і дорогий,
тому що я все ще перебуваю в інтенсивному медитативному ретриті для Всесвітнього Веганства, Миру в усьому
світі, але наполегливий заклик планети і нашого світу підштовхує мене. Я відчуваю, що повинна передати кілька
термінових послань Вашим Святійшим і Преподобним.
Що ж, якщо наш будинок горить, ми не можемо сказати:
"У мене немає часу піклуватися про це!" Наш будинок на
планеті у вогні!!! У будь-якому випадку, цей лист служить
тій же меті. Передбачається, що воно буде відправлено
поштою, але я його прочитаю. Це швидше. Під час надзвичайної ситуації зайва бюрократія не допомагає.
Ваші Святості і Преподобія ... Хоча деномінації здаються
різними, але я вірю, що всі ми служимо одному Богу. Ми
так вдячні, я так вдячна, за благородну, самовіддану роботу, яку Ваші Святості і всі Ваші Преподобія робили протягом багатьох років, об'єднуючи людей за допомогою
поширення послання Всемогутнього про любов і співчуття серед людей і всього творіння. Дякую Вам. Нехай Бог
завжди буде на Вашому боці.
Як великі духовні лідери, Ви також повинні були б знати
про спустошення, що відбувається на нашій планеті, безпосередньо пов'язане з прискореною зміною клімату,
викликане жорстокою поведінкою і жорстокими звичками людей, які не так вже й важко змінити, застосувавши
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принцип любові. Будь ласка, розкажіть Своїм віруючим
цю істину. Будь ласка, продовжуйте говорити їм, будь ласка, продовжуйте нагадувати їм. Я знаю, що Ви це робите,
але ми могли б зробити більше. Дякую Вам. Ми просто
повинні змінитися. Скажіть їм, що ми повинні змінитися. Ми повинні змінитися, якщо хочемо заявити, що ми
люди, що ми-майбутній Будда, що ми - діти Бога! Тому
що МИ НЕ МОЖЕМО СКАЗАТИ, ЩО МИ ДІТИ БОЖІ, ЯКЩО
МИ ВБИВАЄМО ІНШИХ ДІТЕЙ БОЖИХ.
МИ НЕ МОЖЕМО ПРЕТЕНДУВАТИ НА ЗВАННЯ МАЙБУТНЬОГО БУДДИ, ЯКЩО ВБИВАЄМО МАЙБУТНІХ БУДД, будь
то в людській або тваринній формі. Читаючи буддійські
сутри, ми знаємо, що навіть Будда Шак'ямуні незліченну
кількість разів втілювався в образі тварин. І ми знаємо,
що в Біблії Бог говорить, що він створив всі види овочів
для їжі тварин, а також створив багато для нас. Якби тварини нічого не значили для Бога, Бог не став би створювати для них їжу. Точно так само, як Бог любить нас, так
і Бог створив речі для нас, щоб ми їх споживали. У Біблії
говориться, що Бог створив фрукти і овочі в полі і що там
буде наша їжа. (Свята Біблія, Буття 1:29)
МИ НЕ МОЖЕМО СКАЗАТИ, ЩО ЛЮБИМО БОГА, А ПОТІМ
БЕЗЖАЛЬНО РУЙНУВАТИ ЙОГО ТВОРІННЯ. І ТЕПЕР МИ
ЗНИЩУЄМО ЙОГО ПЛАНЕТУ.
Але з урахуванням того, що щорічно для споживання людиною безжально знищується понад 74 мільярдів одних
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тільки наземних тварин, тваринницька галузь і її побічні
продукти відповідальні за 87% антропогенних викидів
парникових газів. Ми не тільки руйнуємо планету тим,
що споживаємо, але й здійснюємо невимовні звірства з
невинними тваринами, які ніколи не робили нічого поганого. Більш того, Бог створив тварин, щоб вони були
нашими друзями і помічниками, а не для того, щоб їх
вбивали і з'їдали таким варварським способом! Заради
Бога, на дворі 21 століття.
У Святій Біблії, Йов 12:7-8, сказано: “Але запитайте тварин, і вони навчать вас, або запитайте птахів в небі, і вони
скажуть вам. Або поговоріть з Землею, і вона навчить вас,
або дозвольте рибі в морі повідомити вам". Отже, тварини, Земля, яку створив Бог, - це мудрі, шановані істоти,
чия присутність є великим благословенням для людей.
Але які непрощенні дії проти Божого закону ми здійснюємо по відношенню до творіння нашого Небесного Отця?
Ми знищуємо Божі створіння від суші до моря! Огидна
жорстокість, що застосовується до невинних Божих створінь в лабораторних випробуваннях, в тваринництві,
рибальствi, виробництві яєць, молока, хутра, косметики і
т. д.... Ці галузі, безсумнівно, жахливі і нелюдські. Це призводить до того, що невинні, беззахисні, ніжні тварини,
наші співгромадяни, Божі створіння, потрапляють у в'язницю і піддаються тортурам, піддаються різним знущанням без будь-якої можливості захиститися або покликати
на допомогу! Навіть якщо вони скажуть якийсь заклик
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про допомогу, скажімо, матері-корови, матері-свині плакали, коли їх дітей забирали, били, штовхали і вбивали,
нікому не буде діла до цієї справи. Навіть п'ятирічна дитина зрозуміла б їхні емоції. Це гірше багатьох пеклів! Уявіть, що це наші діти, наші родичі, наші друзі або ми самі!
Це живі істоти з емоціями, з думками, почуттями. Будьякий з нас, хто проводив час з домашніми тваринами,
знає, що у них є свої власні особистості, вони відчувають
любов, турботу, біль і печаль, щастя і хвилювання. І відданість, абсолютна відданість. І немає ніякої різниці між
домашнім вихованцем та іншими тваринами, все своє
життя замкненими в жахливих концентрованих, тісних
клітинах тваринницьких фабрик або обгороджених тісних
приміщеннях, в дощ або сонце, без укриття, що переносять будь-яку погоду, будь-які жахливі неймовірні умови,
і чиї життя жорстоко обриваються на бійнях! Для споживання людьми. Якщо ми все ще думаємо, що в цьому випадку ми люди.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, також подивіться наступні рекомендовані документальні
фільми, такі як: відзначені нагородами "Cowspiracy","Земляни","Домініон " і номінований на премію"What
the Health" і так далі, тому подібне... Крім того, скачайте безкоштовно книгу "Від кризи до миру" за адресою
Crisis2Peace.org
У всіх основних релігіях є спільні риси, такі як принципи:
"Роби з іншими так, як ти хотів би, щоб вони надходили з
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тобою" і "Ти не повинен вбивати". "Ахімса" означає ненасильство і т. д... Очевидно, що вживання в їжу будь-якого
виду тварин, живих істот абсолютно заборонено у всіх
основних системах вірувань і священних навчаннях. Тим
не менш, занадто багато дітей Божих або релігійних віруючих не дотримуються цих основних принципів, тому
що нас ввели в оману неправильні уявлення про те, що
нам потрібно їсти м'ясо тварин, рибу, яйця і молоко, щоб
бути здоровими. Вірно і зворотне-в наукових і клінічних
дослідженнях було доведено, що вживання в їжу тварин
викликає у людей незліченні захворювання, такі як рак,
всілякі види раку і серцеві захворювання, що призводить
до ранньої смерті і нескінченного горя, страждання перед цим. Не тільки для пацієнтів, але і для їхніх родичів,
друзів, членів сім'ї та близьких.
Настав час прокинутися і змінити ці фізично і духовно
нездорові, жорстокі звички і пов'язані з ними найбільші
звірства. Наша початкова дієта, згідно з Райським садом,
- це веганська дієта. Це сприяє як фізичному, так і психічному і духовному благополуччю. Ми можемо жити
щасливим, здоровим життям, харчуючись виключно рослинною їжею. Актори, актриси, спортсмени, чемпіони з
бойових мистецтв, лікарі, вчені, Лауреати Нобелівської
премії і т .д.... Є яскравим доказом здорової рослинної
дієти. Це також відповідає "Не убий", або "Ахімса", що
означає відсутність насильства, в той час як поїдання тварин суперечить цій заповіді від Бога. Навіть якщо ми не ті,
хто вбиває, ми змушуємо інших вбивати за нас. Тварини
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страждають і вмирають точно так само, тільки заради
нашої їжі, яку ми можемо замінити будь-якою іншою
рослинною їжею. А в наші дні це навіть набагато простіше. Таким чином, наше існування через вбивство тварин
просякнуте кров'ю невинних на наших руках. Будь ласка,
вчіть цього знову і знову Своїх довірливих послідовників,
які дивляться на Вас, на Ваші Святині і Преподобних як на
ікони співчуття і святої любові. Щоб вони Вас послухали!
МИ НЕ МОЖЕМО ДОЗВОЛИТИ САТАНІ АБО МАЙЇ, ДИЯВОЛУ АБО НЕГАТИВНІЙ СИЛІ ПРОДОВЖУВАТИ ЗБИВАТИ НАС
ЗІ ШЛЯХУ ВСУПЕРЕЧ ВОЛІ БОГА і всупереч нашому вродженому розуму і співчутливій природі.
Перш ніж продовжити цей лист, я прочитаю кілька прикладів заборони на поїдання м'яса тварин в основних
світових релігіях. Просто на випадок, якщо хтось ще теж
слухає. Хтось інший, хто забув релігійні заповіді своєї
власної релігії. Отже, спочатку я прочитаю це в алфавітному порядку.

ВІРА БАХАЇ
"Що стосується вживання в їжу м'яса тварин і утримання від нього, знай напевно, що на початку творіння Бог
визначив їжу для кожної живої істоти, і є всупереч цьому визначенню не схвалюється".
~ Уривки з Писань Бахаї про деякі аспекти здоров'я і
зцілення

6 Релігійних і Духовних Лідерів

Звернення Верховного Майстра Чінг Хай до всіх

Ι 41

БУДДИЗМ
“...ВСЕ М'ЯСО, З'ЇДЕНЕ ЖИВІМИ ІСТОТИ, НАЛЕЖИТЬ ЇХ
ВЛАСНИМ РОДИЧАМ”.
~ Ланкаватара Сутра ( Трипітака № 671)
“Крім того, після народження дитини необхідно
проявляти обережність, щоб не вбити жодної тварини,
щоб нагодувати матір м'ясними делікатесами, і не
збирати багато родичів, щоб випити спиртного або
поїсти м'яса ... тому що у важкий час народження є
незліченні злі демони, монстри і гобліни, які хочуть
щоб поглинути смердючу кров... неосвічено і згубно
вдаючись до вбивства тварин для споживання... вони
накликають на себе прокляття, які шкідливі як для
матері, так і для дитини"
~ Сутра Крісті гарбха, глава 8
Інший:
"Будьте обережні протягом декількох днів відразу
після чиєїсь смерті, не вбивайте, не руйнуйте і не створюйте злу карму, поклоняючись або приносячи жертви
демонам і божествам... тому що вчинене таке вбивство
або забій худоби, або досконале таке поклоніння, або
принесене таке жертвопринесення НЕ МАЛИ Б НІ НАЙМЕНШОЇ СИЛИ, ЩОБ ПРИНЕСТИ КОРИСТЬ ПОМЕРЛИМ,
АЛЕ ВПЛЕЛИ Б ЩЕ БІЛЬШ ГРІХОВНУ КАРМУ В ПОПЕРЕДНЮ КАРМУ, ЗРОБИВШИ ЇЇ ЩЕ БІЛЬШ ГЛИБОКОЮ І
СЕРЙОЗНОЮ... таким чином, ЗАТРИМАЙТЕ ЙОГО ПЕРЕ-
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РОДЖЕННЯ В ХОРОШИЙ СТАН". Або навіть відправте їх
швидко до пекла.
~ Сутра Крісті гарбха, глава 7
Карма означає відплату. "Що посієш,те й пожнеш". У
Біблії так сказано. "Що посієш,те й пожнеш". Таке значення карми в санскритських термінах.
Інший:
"Якщо бхікшу не буде носити одяг з шовку, "шовку,
який зроблений з шовкопряда", чоботи з місцевої
шкіри та хутра, і утримуватися від вживання молока,
вершків і масла з них, вони дійсно будуть звільнені...
Якщо людина може контролювати своє тіло і розум і
таким чином утримується від вживання м'яса тварин і
носіння продуктів тваринного походження, я кажу, що
він дійсно буде звільнений".
Бхікшу означає ченці.
~ Шурангама сутра
Інший:
"Якщо хтось із моїх учнів чесно не вважає це і все ще
їсть м'ясо, ми повинні знати, що він з роду кандели.
ВIН НЕ МIЙ УЧЕНЬ, а я не його вчитель. Тому, Махаматі,
якщо хтось хоче бути моїм родичем, ВIН НЕ ПОВИНЕН
ЇСТИ НIЯКОГО М'ЯСА".
Кандела означає вбивця або душогуб.
~ Ланкаватара сутра
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ЦАО ДЖАЙ-ІЗМ
"Найголовніше-перестати вбивати... тому що у тварин
теж є душа, і вони розуміють, як люди... ЯКЩО МИ
ВБ'ЄМО І З'ЇМО ЇХ, ЗНАЧИТЬ, МИ В БОРГУ ПЕРЕД
НИМИ.”
~ Вчення Святих про дотримання Десяти ЗаповідейУтримання від вбивства, Розділ 2

ХРИСТИЯНСТВО
"М'ясо для живота і черево для м'яса; але Бог знищить
і його, і їх".
~ 1-е Коринтянам 6: 13, Свята Біблія
Інший:
"І коли м'ясо було ще між їхніми зубами, перш ніж
(раніше) воно було пережоване, гнів ГОСПОДIЙ
спалахнув проти народу, i ГОСПОДЬ вразив народ дуже
сильною виразкою".
~ Числа 11: 33, Свята Біблія

КОНФУЦІАНСТВО
"У всіх людей є розум, якому нестерпно бачити
страждання інших"
~ Менцій, Гун Сунь Чоу, глава 6
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"Піднесена людина, побачивши тварин живими, не може
винести їх смерті; почувши їх передсмертні крики, ВІН НЕ
МОЖЕ ПОЇДАТИ ЇХ ПЛОТЬ".
~ Менцій, Цар Хуей з Ляна, глава 4

ĐẠO DỪA-ISM----ДАОСИЗМ
"Щоб мати мир, людство повинно спочатку мати мир з
тваринами; не вбивайте їх, щоб годувати себе, тоді між
людьми буде мир"
~ Храм Нам Куок Пхат

ЄССЕЇ
"Я прийшов покласти край жертвопринесенням
і к р и в а в и м с вя т а м , і я к що в и Н Е П Р И П И Н И Т Е
ПРИНОСИТИ В ЖЕРТВУ І ПОЇДАТИ ПЛОТЬ І КРОВ, гнів
Божий не припиниться на вас".
~ Євангеліє від Дванадцяти Святих

ІНДУЇЗМ
"Оскільки Ви не можете повернути вбитих тварин до
життя, Ви несете відповідальність за їх вбивство. Тому
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ти йдеш в пекло; немає ніякого способу для твого
звільнення".
~ Аді-Ліла, глава 17, вірші 159-165
Інший:
"Той, хто бажає збільшити свою власну плоть, поїдаючи
плоть інших істот, живе в злиднях, в якому б вигляді він
не народився".
~ Махабхарата, Ану. 115.47. FS, стор 90
Інший:
"О кращий з Царів! Якщо речі, придбані шляхом
заподіяння шкоди іншим, використовуються в будьякій сприятливій дії, вони дають протилежні результати
під час здійснення".
~ Деві Бхагаватам, четверта Книга, глава 4, вірш 32

ІСЛАМ
"Аллах не дасть милості нікому, крім тих, хто дає
милість іншим істотам".
~ Пророк Мухаммад (Мир Йому), Хадис
Інший:
"Не дозволяйте своїм шлункам перетворитися на
кладовища тварин!”
~ Пророк Мухаммад (Мир Йому), Хадис
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ДЖАЙНІЗМ
"Справжній чернець НЕ ПОВИНЕН ПРИЙМАТИ ТАКУ
ЇЖУ І ПИТВО, які були спеціально приготовлені для
нього, ВКЛЮЧАЮЧИ ВБИВСТВО ЖИВИХ ІСТОТ".
~ Сутракританга

ІУДАЇЗМ
"І хто б не був з дому Ізраїля або з прибульців, що
живуть серед вас, який їсть що-небудь, що має кров*;
Я ЗВЕРНУ ОБЛИЧЧЯ МОЄ ПРОТИ ТІЄЇ ДУШІ, ЯКА ЇСТЬ
КРОВ*, і винищу його з середовища його народу".
~ Левіт 17: 10, Свята Біблія
* кров: означає "плоть", в якій є кров.

СИКХIЗМ
"Ті смертні, які вживають марихуану, м'ясо і вино незалежно від того, яким паломництвам, постам і
ритуалам вони йдуть, всі вони потраплять в пекло".
~ Гуру Грант Сахіб, сторінка 1377
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ДАОСИЗМ
"Не ходи в гори, щоб ловити птахів мережами, і не
ходи до води, щоб труїти рибу і піскарів. Не забивай
бика".
~ Тракт Тихого шляху

ТИБЕТСЬКИЙ БУДДИЗМ
"Приношення божествам м'яса, отриманого в
результаті вбивства живих істот, подібно приношення
матері плоті її власної дитини; і це тяжкий гріх".
~ Вищий Шлях Учнівства: Настанови Гуру, Тринадцять
тяжких гріхів, Великий Гуру Гампопа

ЗОРОАСТРИЗМ
"Ці рослини, я, Ахура Мазда (означає Бог), проливаю
дощем на землю, щоб принести їжу віруючим і корм
благодійній корові"..
~ Авеста
і т. д., і т. д. звичайно, є й інші. Це лише кілька прикладів
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перевірте SupremeMasterTV.com.
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Тому, незалежно від того, до якої віри хто-небудь належить, всі повинні дотримуватися найважливішу заповідь: "Ти не повинен вбивати". Ахімса. Ненасильство.
Тепер людству пора повернутися до того, як наш Творець спочатку хотів, щоб всі Його діти жили – в гідності,
повазі, світі, любові і були хорошими розпорядниками
нашої Земної обителі. Будь ласка, нагадайте Своїм віруючим про все це та багато іншого. Я знаю, що Ви це
зробили, але, будь ласка, повторюйте знову і знову і
поясніть їм, що це надзвичайно важливо для їх власних душ, а також для нашої планети, для нашого світу.
Настав час покласти край стражданням всіх тварин,
оскільки вони мають право жити в мирі, свободі і гідності зі своїми близькими на природі, як і було спочатку задумано Богом.
Будь ласка, допоможіть врятувати Боже творіння. Будь
ласка, допоможіть покласти край стражданням невинних людей. Ми воюємо один з одним, і ми воюємо з
тваринами. Це неправильно. Ці дії неправильні. Ці дії
суперечать Божим заповідям і волі. Будь ласка, нагадайте Своїм віруючим. Я вірю в мудрість Ваших Святостей і всіх ваших Преподобних, щоб очолити цю велику
зміну! Ми повинні змінитися. Я вірю, що Ваші Святості
і Ваші Преподобія, всі Ваші Преподобія очолять цю велику зміну. Просувати веганський спосіб життя, який
включає в себе любов, співчуття і повагу до всіх істот і
підпорядковується Божим заповідям. Будь ласка, по-
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ширюйте це серед усього Вашого духовенства, ченців,
черниць і всіх віруючих.
Сила ввіреної Вам посади стане значним і ефективним
стимулом для громадян світу слідувати Вашому прикладу. Будь ласка, будьте "героєм нашого часу", врятуйте всіх цих невинних істот, наших співгромадян, званих тваринами, які ніколи не завдали ніякої шкоди. Які
є благословенням для нашого світу. Які чудові, люблячі
і добрі як до людей, так і до своїх власних тварин-сусідів. На нашому Телебаченні Верховного Майстра у нас
є безліч прикладів цього, люблячого співчуття і доброти тварин, записаних з усього світу. Будь ласка, скажіть
Своїм віруючим, щоб вони стежили за ними. Ми не
можемо очікувати Небес, коли створюємо пекло або
потураємо пекельній різанині улюбленого Божого
творіння таким холоднокровним способом масового
вбивства. Ми не можемо очікувати поблажливості Небес, якщо руйнуємо Боже творіння і не виявляємо милосердя до інших дітей Божих, тобто до тварин.
Будь ласка, не ігноруйте їх жахливе становище. Бог
знає їх щоденні страждання. Небеса і Земля є свідками
їх болю. Їх крики потрясли всі Небеса і серця багатьох
істот. Будь ласка, говоріть за них, будь ласка, допоможіть їм, оскільки це також допомагає нашому світу
зцілитися в результаті прискорення зміни клімату. Ваш
благородний вчинок буде назавжди записаний Небесами і внесе свій внесок у створення сприятливої ат-
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мосфери на нашій планеті, в мир у всьому світі і в стабілізацію клімату, що важливо для всіх життів на Землі.
Всі життя також залежать від Вашого милосердного
вчинку.
Громадяни світу, тварини і ваші діти назавжди запам'ятають Ваші героїчні, жалісливі вчинки і будуть молитися за Ваше щасливе, процвітаюче, здорове довге життя
в ім'я Бога. Вічно Милосердні Небеса будуть задоволені. Вселюбний Бог простить наші гріхи і продовжить
наше життя, як ми прощаємо і продовжуємо життя наших співгромадян, люблячих, добрих тварин.
Нехай благословить Вас Бог, все Ваше Святість і все
Ваше Преподобіє, і рясно благословить Вашу святу місію, і нехай благословить Бог наш світ.
Амінь. Дякую Вам. Спасибі Вам, і спасибі Вам.
В Ім'я Божої любові, дякую Вам.20
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Термінове послання Верховного Майстра Чінг
Хай всім Світовим Лідерам і Урядам

Шановні лідери та урядовці, я дійсно

вдячна Вам за все, що Ви зробили на сьогоднішній день, щоб допомогти нашому
світу якнайкраще. Я дякую Вам усім. Це
просто нагадування, тому що я знаю, що
Ви знаєте, що потрібно робити правильно.
Ви повинні захищати всіх, хто знаходиться під вашим крилом, – співгромадян і співмешканців, тобто так званих
тварин. Вони абсолютно безпорадні і у
владі людей. Справа в тому, що НЕМАЄ НІЯКОЇ ГУМАННОЇ РІЗАНИНИ, немає такої
речі, як законне масове вбивство невинних людей. СВІТ ГОРИТЬ, загрожує погіршитися в будь-який момент,
ЛЮДИ І ТВАРИНИ ГИНУТЬ із
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загрозливою швидкістю. Небеса i Земля вражають нас все новими, все більш дивними
хворобами. Руйнівні ознаки очевидні всюди.
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ ЖОВТI і очевидні
у всьому нашому світі! Наш клімат прискорюється. Тваринництво, рибна, яйцеводська, молочна промисловість і т.д., все,
що пов’язано з тваринами, є найгіршими
виробниками смертоносного газу метану,
який нагріває нашу планету. Отже, припинення цих жорстоких, смертоносних
підприємств-найшвидший спосіб охолодити
нашу Землю. У вас є сила зупинити все це. У
вас є привілей ЗАСТОСОВУВАТИ ЗАКОН ПРО
ВЕГАНСТВО, БІЛЬШЕ НІЯКИХ СТРАЖДАНЬ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З ТВАРИНАМИ. Нуль болю, агонії для всіх істот, людей і тварин. Тому
що доброта породить доброту, а співчуття
породить співчуття. Милосердя породить
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милосердя з Небес. І цей ВЕГАНСЬКИЙ ЗАКОН
- НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ СПОСІБ ВРЯТУВАТИ НАШ СВІТ. Так що не тікайте більше від
цього неминучого рішення. Просто ВИДАЙТЕ ЗАКОН ПРО ВЕГАНСТВО І ПІДПИШІТЬ
ЙОГО. Поки Вам

не стало занадто пізно

прийняти вірне рішення, поки не стало занадто пізно навіть шкодувати. Перш ніж
на нас обрушиться ще більше Божого гніву з
більш суворою погодою, новими епідеміями,
великим терором, великою кількістю втрачених життів, зникненням більшої кількості цінних ресурсів, новими фінансовими
катастрофами. Працюйте для Бога, з Богом.
Так що Ви будете почувати себе легко, чисто і щасливо, роблячи ПРАВИЛЬНО ПРЯМО
ЗАРАЗ. Прийняти ЗАКОН ПРО ВЕГАНСТВО,
щоб врятувати наш світ. ЗРОБІТЬ
ВЕГАНСТВО ЗАКОНОМ.
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Це відкритий лист всім лідерам і урядам цього світу.
Перш за все, я хочу щиро подякувати Вам за те, що Ви
відмовилися від особистого життя і працюєте нерегулярно, довгі години, щоб служити суспільству і підняти
рівень життя наших співгромадян до більш бажаного
рівня в багатьох аспектах, жертвуючи особистим задоволенням, здоров'ям і дорогоцінним часом, а також
терпінням іноді критикою. Я особливо вдячна лідерам
і важливим міністрам, а також іншим високопоставленим особам в урядах цього світу, які щосили намагаються керувати народами, використовуючи все, що у
них є. Я допомагаю, цим і невидимими способами. Я
підтримую вас морально і духовно. З усією любов'ю,
повагою та найкращими побажаннями я надсилаю цей
лист до ефіру, щоб прояснити деякі з ваших питань і,
можливо, деякі з моїх не дуже ясних намірів у листах,
які я надіслала вам раніше. Найважливішою відповіддю, звичайно, було б те, що мова йде не про те, як
гуманно вбивати, а про те, що ми ВЗАГАЛІ НЕ повинні
ВБИВАТИ, про нульову терпимість до продуктів тваринного походження.
Шановні лідери і урядовці, я дійсно вдячна Вам за
все, що Ви змогли зробили досі все, щоб допомогти
нашому світу, особливо ті, хто на вищих керівних посадах, таких як королі, королеви, принци, принцеси,
прем'єр-міністри, президенти, міністри різних відомств. Я дякую вам усім. Від імені всіх громадян світу
я ціную те, що Ви зробили. Нелегко бути в ролі лідера
і працювати з такою кількістю різних особистостей, ду-
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мок і так далі. Це просто нагадування, тому що я знаю,
що Ви знаєте, що потрібно робити вірно. Ви знаєте, що
це таке, так, тому що Ви розумні, саме тому Ви вибрали вести і допомагати скрізь, де це необхідно, кому б
це не було потрібно, включаючи наших співгромадян,
тварин. І Ви знаєте, що робити. В глибині душі Ви знаєте, що робити, що правильно робити для всього світу.
Небеса покладають на вас відповідальність за вашу
роботу на Землі, щоб представляти справедливість,
піклуватися про дітей Божих. І Ви знаєте, чого варто те,
що Ви робите неправильно. Ви повинні захищати всіх,
хто знаходиться під вашим крилом, – співгромадян і
співмешканців, тобто так званих тварин. Вони абсолютно безпорадні і у владі людей. Я написала багато листів
всім вам, хто працює в державних органах. Багато хто
з вас дійсно відповіли. У багатьох з вас є якісь питання,
все по-різному. Деякі не відповідають, можливо, тому,
що вам все ще потрібен час, щоб подумати про це. Це
розриває серце, чи не так? Тому що я чую жахливі крики тварин, так чому ж Ви ні? У вас більше захисту, для
здоров'я і т. д... Бідні громадяни, які мають менше, багато хто погано може дозволити собі необхідний їм захист. І у тварин абсолютно немає права голосу або вибору, ніяких адвокатів, щоб захистити їх взагалі. Молю
Небеса зглянутися над нами і над тваринами. Поставте
себе на їх місце, так безпомощно передані жорсткості.
Можливо, Ви все ще роздумуєте про це? Ми дякуємо
Небеса за будь-яку допомогу, надану нашому світу і
всім істотам на цій планеті. Амінь.
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Тварини, у них дійсно є душі, мудрість, знання і навіть
деяка магічна сила, видима і невидима. Іноді ми можемо бачити це, і це дивно. Я розповім вам одну з історій. Я живу в якомусь віддаленому гірському районі,
високо в горах. Є кілька мавп, які приходять в моє оточення, викопуючи якісь коріння, щоб поїсти. І я дала
їм трохи їжі. Вони завжди "спасибі", дякують мені. Я
кажу: "Слава Небесам. Я просто передаю вам подарунок. Слава Богу". І кожен раз, коли вони бачать мене,
вони завжди вітають мене словами: "Ми бажаємо Вам
всього найкращого". "Ууу! Ууу!" Це "бажаю вам всього
хорошого". І дякую: "EŔ" ось так. Кожного разу, коли
вони їдять щось, тому що я залишаю це назовні, і я не
завжди можу чекати, поки вони їдять, тому я всередині житла. І навіть коли вони закінчують їсти, вони
чекають. Король мавп чекає на мене, щоб вискочити
або десь у вікно і скаже "ЕŔ!", перш ніж він піде. Історій про тварин, які допомогли мені або показали свій
інтелект, дуже багато, просто у нас не так багато часу,
щоб розповісти тут все. Просто, можливо, ще одна історія про павука, який врятував мені життя. Павук. Цей
павук був дуже великим, більше моєї долоні. Розміром майже з мою витягнуту долоню. Одного разу вночі, близько другої години ночі, я медитувала і раптом
встала. Я хотіла щось написати в своєму щоденнику, а
потім побачила великого павука, і це вже другий раз,
коли він прийшов, щоб попередити мене про щось.
Отже, я запитала; "Що сьогодні?" Він сказав мені: "Не
вимикай світло. Тримайся подалі від дивана". І я подумала: "Чому це?" А потім я побачила повзучу змію,
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майже дісталася до того місця, де я сиділа. Тому, звичайно, я використовувала інструмент подібний сітки,
люди використовують його, щоб зловити метелика або
щось ще в будинку, щоб вивести їх назовні. Отже, я
скористалася цим, щоб дозволити йому заповзти всередину, і виставила його назовні. Я була дуже вдячна,
що він врятував мені життя в той день, тому що це була
дуже отруйна змія, я можу судити за кольором і трикутною формою її голови. І історія про мавп набагато
довше, але я не хочу занадто багато розповідати про
тварин, тому що лист довгий. Я, напевно, розповім це
своїм так званим учням іншим разом. А також історія
про білки і так далі, тощо. Так багато історій про тварин, які показали мені свій розум і доброту. Насправді,
я запитала павука: "Чому ти такий добрий до мене?
Це вже другий раз, коли ти мені допомагаєш". Павук
сказав мені це: "О, тому що Ти дуже добросердечна. Ти
ніколи не вбивала нас". Я сказала: "Убити вас? Як би я
могла навіть подумати про це". Він сказав: "Не тільки
тип павука, але Ти рятуєш і всіх комах зі свого будинку.
Ти ніколи не вбивала нікого з нас, комах. Так що ми теж
повинні Тобі допомогти". Ось що він сказав.
Тварини, вони чудові. На жаль для нас, ми не зберігаємо наш телепатичний зв'язок, який універсальнй і дуже
зручний для всіх істот, щоб спілкуватися один з одним
без мови. Оскільки у нас так багато мов, і у тварин теж
є свої власні мови, тому нам було б зручніше, якби ми
могли згадати, як спілкуватися внутрішньо. І тварини,
навіть дерева, вони багато разів допомагали мені,
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так що я дуже, дуже їм зобов'язана. Зовсім недавно,
тому що я виголошувала так багато промов про світ у
всьому світі і світі для тварин, так що, звичайно, що б
не залишилося від негативних підлеглих, вони багато
турбують мене, створюючи всілякі неприємності. Якщо
не можуть безпосередньо звернутися до мене, то вони
створюють проблеми моїм помічникам і т. д. або змушують щось трапитися. Просто щоб даремно витратити
мій час, порушити мою концентрацію під час інтенсивного усамітнення для медитації.
Я все ще перебуваю на самоті, але Бог сказав мені, що
я повинна написати це вам. І у мене немає достатньо
часу, щоб продовжувати писати кожному з вас весь
час, як я це робила. Так що я відправлю це в ефір.
Можливо, вам всім зручніше слухати, тому що на все є
тільки одна відповідь: ВЕГАНСЬКА ДІЄТА, ВЕГАНСЬКИЙ
СВІТ, який врятує нашу планету і забезпечить міцний
світ для всіх істот на Землі. Я гадаю, Ви вже знаєте, що
робити, я сподіваюся. Я дійсно бачу кілька дуже маленьких, крихітних дитячих кроків до доброзичливого
світу веганства. Що ж, принаймні, багато країн допомагають іншим менш щасливим країнам і деяким нужденним людям по всьому світу, і я дуже, дуже вдячна
за це. Дякую Богові і благословляю вас. Наш світ став
кращим, це точно. АЛЕ ТЕПЕР НАМ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ЩЕ ОДИН КРОК: ВЕГАНСЬКИЙ КРОК. Тоді все буде
ідеально, ось побачите. Все буде мирно. Всі розслабляться, будуть щасливі. Щасливіше, ніж зараз, більше
спокою, ніж зараз. Це теж був би рай.
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Але Ви все ще думаєте про це, про те, що потрібно
зробити, щоб ввести закон про веганство, сказати всім
бути веганами і відмовитися від усього м'яса, яєць,
молока, риби. Коли я кажу "м'ясо", я також маю на
увазі рибу і все, що рухається. І навіть яйця нам не
годяться, до того ж в них багато вбивств. А розведення тварин будь-якого виду посилює зміну клімату на
нашій планеті через метан і всілякі економічни проблеми. Ви напружено думаєте. Може бути, тому Ви
також дуже намагаєтеся уникати самого смертельного
ворога нашого світу. Того, який викликає деградацію
нашого людського статусу, призводить до загибелі мільярдів людей і тварин викликає загибель мільярдів
людей та тварин; калічить, спотворює інші мільярди
життів і продовжує робити це кожен день!!! Але зараз
немає часу думати. Будь ласка, ДІЙТЕ ШВИДКО. Ми
ПОВИННІ ЗУПИНИТИ ВСЕ ЦЕ. Ми-цивілізована раса
істот, розумна раса істот. На дворі 21 століття. Багато
Майстрів приходять і йдуть, вчать нас доброзичливості
і доброті до всіх істот. Ми не можемо продовжувати
вбивати інших істот або людей. У вас є сила зупинити
все це. У вас є привілей ЗАСТОСОВУВАТИ ЗАКОН ПРО
ВЕГАНСТВО, БІЛЬШЕ НІЯКИХ СТРАЖДАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ
З ТВАРИНАМИ. Нуль болю, агонії для всіх істот, людей і
тварин. А ЗАКОНИ ПРО ТВАРИН-НАЙКРАЩІ. ЗАКОН ПРО
ЗАХИСТ ТВАРИН, тобто ВЕГАНСЬКИЙ ЗАКОН, більше не
завдає тваринам ніякої шкоди, ніякого болю, ніякого
страху. Тому що доброта породить доброту, а співчуття
породить співчуття. Милосердя породить милосердя
з Небес. "Що посієш,те й пожнеш". Про це йдеться в
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Біблії. Всі основні релігії світу стверджують це. І цей
ВЕГАНСЬКИЙ ЗАКОН - НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ СПОСІБ ВРЯТУВАТИ НАШ СВІТ.
Тому що Ви вже добре знаєте, за попередженням ООН,
за звітами наукових досліджень, Ви знаєте; ми знаємо,
що м’ясо, риба, яйця, молоко, лабораторні тести на
тваринах, шкіряна промисловість; ВСЕ, ЩО ПОВ’ЯЗАНО
З ЗАПОДІЯННЯМ ШКОДИ ТВАРИНАМ, домашнім або
диким, ЗАВДАЄ ШКОДИ НАШОМУ СВІТУ. Ми говоримо
про всілякі заходи щодо зниження клімату або зменшення забруднення повітря, але тваринництво, рибна,
яйцеводська, молочна промисловість і т.д., все, що
пов’язано з тваринами, є найгіршими виробниками
смертоносного газу метану, який нагріває нашу планету.
Отже, припинення цих жорстоких, смертоносних підприємств-найшвидший спосіб охолодити нашу Землю.
До речи, кити, Ви знаєте, великі гігантські ніжні "риби"
в морі, вони рятують наш світ, економлять кисень.
Вони утримують в собі CO2 протягом довгого, довгого
часу і виробляють не менше 50% атмосферного кисню
для нашого світу. Уявляєте собі це? І все ж деякі люди
полюють на них заради їжі! Придумуючи виправдання,
такі як наукові дослідження. Що ми повинні робити,
щоб проводити будь-які дослідження з рибою, яка існує, я маю на увазі, сотні тисяч років у морі? Якщо ми
не торкаємося до них, ми залишаємо їх у спокої, Бог
піклується про них. Є звіт. Я зачитаю вам це від докто-
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ра [Ральфа] Чами, доктора Томаса Козимано, доктора
Коннела Фулленкампа і Сени Озтосун, який ми показали в наших недавніх Важливих Новинах новинах на
Телебаченні Supreme Master, 28 грудня 2019 року. Для
довідки, ось він: "У доповіді Міжнародного валютного
фонду міститься заклик до термінового збереження
китів для вирішення проблеми зміни клімату" - навіть!
Як мудро. "Економісти Сполучених Штатів проаналізували дослідження про роль китів у захопленні вуглецю. Описаний у публікації МВФ "Фінанси та розвиток",
вони пояснили, що кит може поглинати приблизно 33
тонни вуглецю протягом свого життя, в той час як для
порівняння, дерево поглинає до 22 кілограмів на рік.
Вуглець накопичується в тілі кита і залишається поза
атмосферою протягом сотень років, навіть після того,
як він або вона помре". Він залишається всередині її
тіла і залишається поза нашою атмосферою. Ви можете собі це уявити? Отже, Бог влаштував безліч спасителів, переодягнених ангелів, у вигляді тварин, щоб
допомогти нам. Звичайно, кити залишаються в океані,
якщо вона природним чином вмирає в океані, то вона
залишається там. "Крім того, життєдіяльність китів
сприяє зростанню фітопланктону". Повторюю: "Кити
виробляють фітопланктон, який забезпечує щонайменше 50% атмосферного кисню і щорічно вловлює 40%
глобального вуглецю". Сорок відсотків. Кити щорічно
вловлюють 40% глобального вуглецю. Уявіть собі. Вау.
Протягом їхнього життя. Всі кити такі. І в цьому полягає їхня місія. Я повторюю: "Кити щорічно вловлюють
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40% глобального вуглецю". Кити. Ось веб-сайт, який Ви
можете переглянути. О, я виведу це на екран, щоб ви
могли прочитати. Добре?
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/
natures-solution-to-climate-change-chami.htm
Наш клімат прискорюється, наш світ в небезпеці.
Але Ви, здається, все ще вічно ходите по колу, може
бути, все ще думаєте про те, що робити. Ви згадуєте
що завгодно, але не центральну мету. Ми націлені
на багато інших областей, але не на центральну
точку. Точно так само, як чухання зовні товстих
шкарпеток не викликає свербіння. До теперішнього
часу вчені попереджали нас XXXXX раз, багато
разів, неодноразово, доводячи, що веганство – це
найкращий, найбільш ефективний спосіб зменшити
глобальне потепління, зменшити або зупинити зміну
клімату, стабілізувати його, це добре для всіх нас,
людей і тварин. Так, ми всього лише мешканці цього
світового будинку. Немає ніякого права завдавати йому
шкоди, не піддаючись великому штрафу.
Я просто записую це, коли слова приходять на розум
без особливого порядку. Прошу вибачення. Моє
страждаюче серце не дозволяє мені висловлюватися
пишномовно або ходити навколо i близько. Бог диктує
мені, коли в моєму серці спалахують молитви про
ВСЕСВІТНЄ ВЕГАНСТВО, щоб у нас був міцний МИР У
ВСЬОМУ СВІТІ для всіх на Землі! Будь ласка, моліться
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Богу і внесіть свій внесок. Ви можете, у вас є сила
вести громадян світу до правильного способу життя,
радуючи Небеса, Землю і все живе. Ми всі дорослі,
чесні громадяни, богобоязливі, поважаючі закон. Так
що немає необхідності бути улесливо фальшивим.
Я поважаю Вас, ваш інтелект, тому я не скажу Вам
нічого меншого, ніж чесність і правда. Крім того, ми
всі прозорі в очах Небес, і кожен день так багато
невимовних страждань по всьому нашому світу,
свідками яких є Небеса і Земля.
Ми всі знаємо, що м'ясоїдство - вбивця № 1 в нашому
світі. Але мені здається, що в основному деякі уряди
так сильно намагаються приховати це, націлюючись
або відволікаючи увагу на будь-які інші теми або види
діяльності, які мають набагато менший або нульовий
ефект. Ми повинні запитати себе, чи хочемо ми бути
на стороні людства, на стороні Бога або на стороні
вбивці??? Будь ласка, дайте відповідь самі і дійте
відповідно до цього прямо зараз. Дійте з Божою
прихильністю, або ми увійдемо в історію як вбивці...
Тому що наслідки серйозніше, ніж будь-які війни і
вбивства на сьогоднішній день, разом узяті. Ви знаєте
це, тому що Ви інтелектуальнi. Ви знаєте це, тому
що Ви кмітливi. Так! Ви повинні бути розумні, щоб
діяти або бути обраними в якості лідерів. У деяких
азіатських країнах лідерів і уряду називають"батьками
народу". У випадку, якщо я Вас образила, я щиро
вибачаюся, але все одно повинна це зробити, тому
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що ми всі перебуваємо під загрозою зникнення;
тварини і люди повинні висловитися, тому що СВІТ
ГОРІТЬ, загрожує погіршитися в будь-який момент,
ЛЮДИ І ТВАРИННІ ГИНУТЬ із загрозливою швидкістю.
Небеса i Земля вражають нас все новими, все більш
дивними хворобами. Руйнівні ознаки очевидні всюди.
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ є жовтими і очевидні у
всьому нашому світі!
Хтось повинен говорити голосніше. Я повинна
говорити голосніше. Всі уряди підписали протокол про
скорочення споживання м'яса, але не зробили для
цього нічого конкретного. О! Боже, допоможи нашому
світу! Але, можливо, Бог більше не хоче нас чути. Він
міг би "відвернути Свою голову від наших молитов,
тому що ваші руки повні невинної крові". Я цитую
Біблію, яку багато хто з вас знає. Це Ісая, глава 1: 15.
Бог не хоче чути наші молитви, якщо ми не змінимо
свій спосіб життя і не вмиємо руки від гріхів, які ми
вчинили, масово вбиваючи інших живих істот. Чому ми
чинимо всупереч волі Бога? Чому ми чинимо всупереч
власній совісті? Всупереч будь-якій логіці та розуму
інтелектної раси? Передбачається, що ми "Вінець
Творіння", діти Бога, майбутні Будди.
З одного боку, ми говоримо, що ми видаємо закон,
щоб захистити тварин від шкоди, від жорстокого
поводження, болю або страху будь-якого роду. Але,
з іншого боку, просто жорстоко вбиваємо їх прямо
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в масовому порядку і піддаємо стільком, стільком
невимовним тортурам перед їх смертю. ТАК ЩО
ЦЕ ПРОТИРІЧЧЯ, ЯКОГО Я НЕ РОЗУМІЮ. Або, може
бути, Ви думаєте, що стискати їх в тісному просторі,
заковувати в ланцюзі, топити в баках з дезінфікуючим
засобом, перерізати їм горло живцем і т.д. - це
акти доброзичливості і захисту? Чи є вони актами
доброзичливості та захисту? І це дійсно виправдані
закони? Справа в тому, що НЕМАЄ НІЯКОЇ ГУМАННОЇ
РІЗАНИНИ, немає такої речі, як законне масове
вбивство невинних. Вони жодним чином не завдають
нам шкоди. Вони не скоюють жодних злочинів.
Це несправедливо. Це не правосуддя. Будь ласка,
подумайте про це і думайте швидко. Тому ми повинні
вчинити навпаки. Будь ласка, ОГОЛОСIТЬ ЗАКОН ПРО
ВЕГАНСТВО ПРЯМО ЗАРАЗ. БІЛЬШЕ НІЯКИХ ПРОДУКТІВ
ВІД СТРАЖДАЮЧИХ ТВАРИН, будь-якого роду. Це так
просто, це так просто. Просто відкладіть цей шматок
м'яса, з якого капає кров, все, починаючи з цього
моменту, від яких би живих істот не виходило це м'ясо
або продукт. Ми просто забороняємо їх усі. СКЛАДІТЬ
ЗАКОН ПРО ВЕГАНСТВО І ПІДПИШІТЬ ЙОГО. Забороніть
всі процедури, пов'язані з стражданнями тварин,
забороніть їх все, якщо ми хочемо спокутувати свою
провину і врятувати нашу планету. Бог благословить
нас ще більше. Він вже сказав: "Він не хоче ніяких
жертвоприношень тварин навіть для себе", як сказано
в Біблії. "Не принось мені більше ніяких жертв.
Не принось мені більше ніяких жертвоприношень
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тварин". Так. І це сказано ще в Біблії. "Коли ти піднімеш
руки в молитві, я не буду дивитися. Хоча ти підносиш
багато молитов, я не буду слухати, тому що твої руки
покриті кров'ю невинних жертв". Вони-жертви.
Я ношу цю білу пов'язку. Це азіатська традиція. Це знак
жалоби. Будь ласка, скорботи разом зі мною. Будь
ласка, моліться за всі невинні, страждаючі душі, які
страждали незліченні епохи, незліченні тисячі років
в руках людей, війни і бійні за їжу і т.д., і моліться
про їх звільнення. Моліться про їх звільнення від
страждань, печалі, ненависті. Нехай вони упокояться
на Небесах. Якщо Бог не хоче ніяких жертвопринесень
тварин для Себе, як Він може хотіти, щоб ми навіть
вбивали їх і їли їх закривавлену плоть? Так що не
тікайте більше від цього неминучого рішення. В даний
час у нас всюди так багато смачної веганської їжі.
Здоровим, щасливим для всіх, людей та інших. Чим
швидше ми приймемо це рішення про прийняття
закону про веганство, тим краще для нашої совісті,
для всіх нас тут, на планеті; щоб ми також могли бути
позбавлені осуду. Так що дійте відповідно до своєї
люблячої природи. О, мої добрі побратими-люди, Бог
дарував вам силу піклуватися про наш світ. Що ви з
ним робите? Будь ласка, дійте відповідно до цього
зараз і врятуйте наш світ. Просто ВИДАЙТЕ ЗАКОН ПРО
ВЕГАНСТВО І ПІДПИШІТЬ ЙОГО. Поки Вам не стало
занадто пізно прийняти правильне рішення, поки не
стало занадто пізно навіть шкодувати. Перш ніж на нас
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обрушиться ще більше Божого гніву з більш суворою
погодою, новими епідеміями, великим терором,
великою кількістю втрачених життів, зникненням
більшої кількості цінних ресурсів, новими фінансовими
катастрофами. Стародавній цар Давид вбив лише одну
людину помилково, але його піддані були покарані
чумою на три дні. У наш час у нас як би вічні епідемії,
одна за одною, куди нам подітися?
Смертельні епідемії / пандемії, спочатку передані при
вживанні в їжу тварин
ВІЛ / СНІД-передається шимпанзе
Варіант хвороби Крейтцфельдта-Якоба (Коров’ячий
сказ) - передається коровами
Пташиний (пташиний) грип H5N1-передається курями,
гусями
Атипова пневмонія (важкий гострий респіраторний
синдром) - передається циветами
Свинячий грип H1N1 (хвороба свиней) - передається
свинями
БВРС (Близькосхідний респіраторний синдром) - передається верблюдами
Ебола-передається кажанами
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COVID - 19-передається від кажанів до ящерів
Всі ці хвороби передаються ВІД ТВАРИН ДО ЛЮДИНИ
Куди ще ми можемо переїхати? У нас є тільки одна
планета. Плюс жорстокі лісові пожежі, тайфуни, землетруси, цунамі і т .д.... безжально. Небеса І Земля
вражені до глибини душі, бачачи звірства, які ми здійснюємо по відношенню до наших побратимів - людей
і тварин, що мешкають на Землі. Отже, всі види лих
неминучі. Через останню епідемію чуми в Ухані число
масових смертей продовжує зростати, мільйони людей
знаходяться на карантині. Хоча деякі уряди зводять до
мінімуму кількість смертей і карантину, побоюючись
стривожити громадськість, побоюючись його впливу
на економіку! Я впевнена, що Ви все знаєте. Будь ласка, відкрийте очі, будь ласка, відкрийте свій розум,
відкрийте своє серце, подивіться на навколишню вас
реальність. Використовуйте своє привілейоване становище влади, дароване вам Богом, щоб виправити ситуацію в нашому світі. Ви поставлені на ці високі пости,
щоб піклуватися про всіх на цій планеті, робити все
правильно, бути хорошим керуючим на Землі. Тому,
будь ласка, не витрачайте більше свого часу і Боже
благословення. Зробіть це зараз, змініть це зараз, не
думаючи більше, поки все не вийшло з-під контролю.
Перш ніж катастрофа може обрушитися на нас раптово, і у нас не буде часу зреагувати. Мої молитви з вами,
молитви наших люблячих товаришів з вами. Працюйте
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для Бога, з Богом. Ви станете сильнішими, щасливішими і відчуєте більше полегшення тілом, розумом і
душею від тягаря провини у вашому серці, яке спаде.
Так що Ви будете почувати себе легко, чисто і щасливо, роблячи ВІРНО ПРЯМО зараз. Прийняти закон про
веганство, щоб врятувати наш світ. ЗРОБІТЬ ВЕГАНСТВО
ЗАКОНОМ.
Бог не хоче ніяких страждань ні для яких істот. Ні крові, ні плоті тварин або будь-яких інших істот. Навіть
обрізання. Навіщо? Що хорошого Богу в тому, щоб
змушувати бідних безпорадних немовлят страждати
і вмирати? Всього кілька днів від народження, і з тих
пір, як почалася ця практика, їм доводиться страждати і вмирати в незліченній кількості через пов’язані
з цим наслідки. Кровотеча або інфекція. Уявіть собі
горе батьків. Уявляєте, що відчуває Бог? Ми змушуємо страждати і Бога. Тому що Бог створив нас за своїм
образом і подобою. Ми - діти Божі. Коли страждають
діти, страждає і Бог. Бог сказав мені, що це зовсім не
було Його бажанням. У цьому був помічений диявол,
який підробив Його ім’я, щоб нашкодити щиросердим, вразливим віруючим. Щоб заманити їх у пастку
нових страждань, вбити більше спадкоємців, спадкоємців чоловічої статі, які можуть зробити їх країну
сильною, змусити людей розмножуватися і процвітати.
Подумайте про це, який Бог хотів би заподіювати біль
бідним невинним, безпорадним немовлятам і дітям
або навіть дорослим чоловікам, заради чого? Що за
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Бог хоче заподіяти занепокоєння і біль їхнім батькам.
Вони також Його діти. Навіть моє серце, навіть вони не
мої діти, я не їхні батьки, але моє серце було в такому
глибокому болісному почутті до їх горя і болю, особливо до нещасних безпорадним немовлятам, як міг би
Вселюбівий Бог винести це, не кажучи вже про те, що
Він навіть наказав це!? В Ім’я Бога, самого справедливого і милосердного, я прошу вибачення у всіх незліченних невинних істот, замучених і вбитих людьми з
незапам’ятних часів. Навмисно або ненавмисно. Зараз
21 століття, і ми повинні бути більш цивілізованими.
Ми повинні покласти край забобонним жорстоким
традиціям. Ми повинні припинити заподіювати шкоду
невинним немовлятам, тваринам і людям. Саме сатана, диявол, поклав початок всьому, що змушує людей
страждати. Це його пекельний стиль. Він, звичайно,
Пекло, символ страждання, печалі, болю, туги і всього,
що недобре, що негативно, що темно і заподіює біль.
Тому, будь ласка, врятуйте своїх невинних немовлят і
дітей. Я скажу вам, чому диявол хоче, щоб страждали
немовлята чоловічої статі, або діти чоловічої статі, або
чоловіки. Я скажу вам, чому.
Бог сказав мені це, це був не милосердний Бог. Це
ревні демони, підлеглі сатани. Їм подобається їсти
плоть будь-якого, хто загинув на війні, в конфліктах, в
агонії тощо. Останнім часом я більше не можу цього
виносити, вони теж занадто сильно мене турбують.
Отже, 80% цих демонів вже недавно були потягнуті в
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пекло Захисниками Богинi Початкового Всесвіту. Тому
що такого роду демони, вони можуть і не бути самим
Сатаною, але вони працюють на Сатану, і вони завжди намагаються розпалити ненависть між людьми, а
також між людьми і тваринами, або між тваринами,
між усіма істотами, щоб насолодитися їх запаленої
енергією. Вони живуть за рахунок цього, і вони також
насолоджуються их мукой, мертвою плоттю. Вони мені
сказали. Ревні демони (або духи) навіть сказали мені
не укладати мир на Землі, тому що тоді їм нічого буде
їсти. Я кажу: «Я не можу виконати ваше бажання. Ви
можете тільки слідувати за мною, йти додому, йти на
Небеса. Це все, що я можу вам обіцяти. Я не можу продовжувати дозволяти людям або тваринам страждати
на цій планеті. Достатньо. Вже занадто багато!» Вони
сказали, що не можуть їсти нічого іншого. Я запитую
їх: Хіба ви не можете просто з’їсти природним чином
померлих тварин або інший труп, наприклад, кинутий
труп або щось в цьому роді?» Вони сказали: Ні, вони
не можуть, тому що це інша енергія. Їм потрібно їсти
ту плоть, в якій є страждання, ненависть, печаль або
боязкий, заляканий вид плоті істот, які населяли мертві
трупи, тому що у кожної іншої плоті інша енергія, вони
не можуть їсти. Я сказала: «Ну, ви повиннi змінитися, я
не можу продовжувати дозволяти вам воювати тільки
для того, щоб ви могли що-небудь з’їсти». Вони сказали, що навіть просто маленький шматочок плоті від
такого роду змученої, заляканої енергетичної плоті,
вони можуть бути задоволені протягом тривалого часу.
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Я сказала: “Незважаючи ні на що, я не можу потурати
цьому проханню, я не можу потурати цій практиці. Я
люблю людей, я люблю тварин. Всі душі невинні, поки
випадково не потрапляють в пастку на цій планеті. Я
більше не дозволю їм страждати. Так що найкраще,
якщо ви підете за мною і вирушите додому». Деякі так
і зробили, але дуже мало (невелике число). Насправді
до сьогоднішнього дня 82% цих демонів вже потягнуті
в пекло. У мене було виправдання, щоб зробити це,
тому що вони турбують мене.
Будь ласка, врятуйте своїх дорогоцінних дітей. Ви можете бачити, що немає сенсу змушувати їх страждати
і навіть вмирати в багатьох випадках. Повідомляється, що в Америці щорічно помирає щонайменше 100
немовлят через пов’язані з цим наслідки обрізання.
Їх число може бути і більше, але деякі батьки не повідомляють про це. Ви можете зрозуміти чому. Вони
просто занадто виснажені, щоб навіть думати про
репортажі, або навіть не хочуть говорити про це. Але
подивіться на історію, і Ви побачите, що поклоніння
такому садистському «богу» не принесло нічого хорошого. Це не може бути Бог. Бог є любов. Бог турботливий, велелюбний, співчутливий, милосердний. Він
створив дітей, Він створив людину за своїм образом і
подобою. Як би Він хотів, щоб Його діти страждали? Це
нелогічно. Ви розумнi, Ви розумієте. Так що озирнися
назад. Озирніться навколо, нічого гарного не вийшло
з поклоніння таким садистським демонам. Просто не-
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скінченна війна, масові страждання, загибель невинних дітей і немовлят у великій кількості. І навіть кілька
десятиліть тому. Ви пам’ятаєте, Ви це знаєте. Ви знаєте
про голокост. Будь ласка, припиніть це. Будь ласка, перестаньте мучити своїх немовлят і дітей, або себе, або
своїх друзів. Прокидайтеся. Прокидайтеся, прокидайтеся. Немає такого Бога, який змушував би страждати
ваших дітей. Ваші діти дорогоцінні для вас, і Бог це
знає. Бог не хоче мучити вас морально, фізично або
ваших дітей. Для чого? Він знає про наслідки, ну, принаймні, це дуже боляче. Якщо ми трохи поріжемо свій
палець, ми відчуваємо, що це вже так боляче. Як би це
перенесла дитина? Як діти зможуть це винести? Мені
шкода, якщо я вас чимось образила, але моє серце
... я відчуваю, як воно закипає. Я відчуваю ... я відчуваю... я відчуваю, як щось кипить. Думаючи про цих
немовлят і уявляючи, як вони повинні відчувати себе
такими безпорадними при пологах. Просто немовлята, всього кілька днів від роду, Боже мій. БУДЬ ЛАСКА,
ПРИПИНІТЬ ЦЕ! Інакше Бог покарає вас ще сильніше.
Дияволи, тільки дияволи, вони хочуть послабити вашу
націю, хіба Ви цього не бачите? Тому що немовлята
чоловічої статі, або діти чоловічої статі, або дорослі
чоловіки - це наше майбутнє, особливо немовлята (Я
не можу читати), особливо немовлята чоловічої статі і
діти чоловічої статі, вони майбутні Рабини, вони майбутні президенти, вони майбутні захисники вашої країни. Отже, дияволи хочуть заподіяти їм біль, вбити їх.
Так що ваші країни ослаблені. Менше чоловіків, щоб
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допомогти зміцнити націю і зробити багато роботи для
суспільства, для вашої країни. Ви це бачите? Я кажу
вам правду. З якої причини я це роблю? Ризикувати
собою, щоб образити вас? Дияволи, вони всюди. Вони
можуть проявити себе як люди, вони будуть виглядати
гідно і скажуть вам, що вони бог або святі.
Згадайте історію Соломона. Він був у вигнанні протягом трьох років, і демони захопили його трон, його
будинок, його країну, і він зробив так багато огидних,
жорстоких вчинків, і люди думали, що це був Соломон,
але це було не так. Соломон був вигнаний всі три роки,
поки не повернувся. І бісів прогнали геть. І Ісус, коли
Він медитував в пустелі, також прийшов диявол і спокушав його. Він обіцяв, він підкупив Його цілим світом
в якості дару, якби Ісус просто вклонився сатані. Так
що ж сказав Ісус? «Відійди від мене», що означає: зникни! Будда також робив те ж саме, коли дияволи приходили, щоб спокушати Його. Але в його вразливому
душевному стані і в його дуже невинній вірі хтось міг
неправильно розчути це або переклад був неправильним? Думаючи, що це голос Бога. Отже, таким чином,
Бог послав Посланців, щоб виправити, очистити Його
ім’я, очистити Його наказ, який не був Його наказом,
тому прийшли інші Посланці, кажучи, що Він не хоче
ніякої тваринної плоті, навіть плоті і крові тварин, як
Він взагалі може хотіти завдати шкоди дітям? Він так
сильно любить тварин, що не хоче, щоб вони страждали, як би Він хотів, щоб ваші діти, ваші діти страждали,
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навіть ризикуючи смертю. Подумай про це, добре?
Неправильний переклад коштував мільйонів або мільярдів життів невинних. Наприклад, в Індії, в старі
часи, в Рігведі 10.18.7 говориться, що вдовам, чиї чоловіки померли, рекомендується йти вперед у своєму
житті. Слово agre означає «йти вперед». Однак слово
agre було неправильно перекладено і неправильно
витлумачено як agne, що означає вогонь. І таким чином, гімн став:»Нехай ці дружини першими увійдуть в
похоронне багаття, без сліз, без будь-яких страждань
і добре прикрашені». Отже,»вперед», а не «іди у вогонь». Це були абсолютно різні визначення. Багато
жінок були змушені померти на похоронному багатті,
у вогні, який спалює мертвих. Якщо її чоловік мертвий
і його спалюють, вона повинна бути спалена разом з
ним. Отже, багато жінок у старі часи були змушені горіти разом зі своїми чоловіками у вогні, замість того,
щоб рухатися вперед у своєму житті, як означає слово
agre. Так що це жахливо. А також в Атхарваведі 18.3.1,
це одна з найбільш цитованих ведичних мантр, яка
підтримує жінку, щоб бути спаленою разом з її чоловіком, коли він мертвий: “Вибираючи світ свого чоловіка, о чоловік, ця жінка лягає поруч з неживим тілом.
Вірно зберігаючи древній звичай. Даруй тут і багатство,
і потомство». Неправильне тлумачення виникає через
«вибираючи світ свого чоловіка «, який розуміється
як порада дружині приєднатися до померлого чоловіка загробному житті, у потойбічному світі. Значить,
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вона має спалити себе на похоронному вогнищі свого
чоловіка.З 1829 року ця практика спалення живцем
вдови разом з чоловіком була оголошена в Індії поза
законом. Але все ж це відбувається в деяких рідкісних
випадках, оскільки деякі Iндуси вважають це вищою
формою жіночої відданості і самопожертви.
Отже, Ви бачите, невірний переклад може вбивати, і
вбивати жахливо, і вбивати невинних. Ми повинні бути
обережні в тому, у що ми віримо і чого слідуємо, тому
що ми повинні прислухатися до логіки, розумного
розуму, якщо ми хочемо слідувати волі Божої. Просто
для прикладу, тому що тут є суперечливе твердження
в тій же Веді. В Атхарваведе 18.3.2 сказано:"Встань,
прийди в світ життя, О жінко: прийди, він безживний,
бiля якого ти лежиш". Отже, ця мантра вказує на те,
що жінка повинна встати поруч з мертвим тілом свого
чоловіка і рухатися далі в цьому живому світі. Крім
того, у Ведах йдеться про повторний шлюб вдови.
Таким чином, неправильне тлумачення може вбити
багатьох, багатьох невинних людей. Ось, що я мала на
увазі, кажучи, що люди можуть неправильно розчути
або неправильно перевести. Будь ласка, врятуйте
своїх немовлят, врятуйте своїх дітей, врятуйте своїх
чоловіків. Нехай вони живуть. Нехай вони будуть
цілими, здоровими і здоровими. Бог створив їх
досконалими. Ми не можемо приставати до нього або
зменшувати будь-яку частину його тіла. Це буде проти
Божої волі.
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Отже, заради вашого ж блага, здорового глузду, моралі, репутації і честі, будь ласка, зробіть єдино правильне зараз, щоб ПРИЙНЯТИ ЗАКОН ПРО ВЕГАНСТВО.
БІЛЬШЕ НІЯКИХ ВБИВСТВ НЕВИННИХ, ТВАРИН АБО ЛЮДЕЙ. І, до речі, всі громадяни цієї планети, будь ласка,
підтримайте свій уряд у прийнятті ЗАКОНУ ПРО ВЕГАНСТВО, щоб тваринам більше не доводилося страждати.
Будь ласка, захистіть своїх дітей. Бог не хоче завдавати
їм болю. Бог хоче любити, захищати їх, щоб вони могли вирости хорошими рабинами, хорошими священиками, хорошими ченцями, хорошими президентами,
хорошими лідерами або сильною робочою силою для
вашої країни, для вашої родини. Це і є справжній Бог.
Бог, якого я знаю, такий же. Всепрощаючий. Якщо Ви
просто покаєтеся, Ви будете прощені. Я обіцяю це з
усією честю, яка у мене є. Будь ласка, повірте мені. Бог
-всіх любить, всіх прощає. Просто повернися і вчини
правильно. Покайтеся. Бог простить вас на 100%. Це
справжній Бог, дуже піклується про ваше здоров’я,
змушує Небеса чекати вас. Не може бути Бога, який
хоче їсти м’ясо тварин, пити кров тварин і завдавати
шкоди немовлятам і дітям. Особливо чоловіки, на яких
будь-яка нація або сім’я покладаються в своїй силі, в
своєму захисті, у всьому, що вимагає сили, героїзму та
ідеалізму. Тому ми не можемо завдати шкоди ні немовлятам чоловічої статі, ні дітям чоловічої статі, ні чоловікам. Вони нам потрібні. Десь є й інші звичаї або злі
традиції, які навіть домагаються жінок, аналогічна ситуація. Обрізати жіночі органи і змусити їх страждати,
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стікати кров’ю, заражатися, а також вмирати. В основному це робиться без анестезії. Можете собі уявити?
Чи можете Ви уявити, що перебуваєте в такій ситуації?
Безпорадно доставлені до такого нестерпного болю.
Припиніть все це. Ви, мудрі уряди, у вас є влада, припиніть всі ці варварські забобони. У вас достатньо освіти, і у вас достатньо влади, щоб зупинити все це. Інакше Бог не пробачить нас, у всякому разі, не назавжди.
Бог не може вічно бути терплячим, бачачи, як ми
завдаємо шкоди іншим співгромадянам. Але якщо ми
зупинимося, покаємося, Бог негайно пробачить і забуде, і ми всі будемо насолоджуватися цим життям в достатку, в щасті і потрапимо на Небеса, коли покинемо
цей світ. Я обіцяю. Небеса - мої свідки, Бог-мій свідок.
Планета може вижити, світ може вижити, але ті, хто
ігнорує свою совість або живе за рахунок страждань
інших невинних істот, таких як вбивство тварин, вони
не будуть позбавлені осуду. Так що дійте відповідно
до властивої вам люблячої природою. Уряди всього
світу і громадяни всього світу працюють разом в унісон, щоб зробити наш світ щасливим місцем для життя.
Залишити після себе кращу планету для наших дітей.
Нехай Бог все ще перебуватиме з вами. Нехай Бог благословить ваше рішення щодо ВЕГАНСЬКОГО ЗАКОНУ.
Будьте мужні, будьте героїчні, праведні, доброчесні,
безстрашні в Божій місії і захисті. Всі Ви, лідери, уряди
та співгромадяни світу, будь ласка, припиніть вбивати
невинних тварин, немовлят або людей. Небеса допо-
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можуть вам. Дотримуйтесь ЗАКОНУ про ВЕГАНСТВО,
ПІДПИСУЙТЕ ЙОГО і виконуйте його до кінця. ЦЕ ВІРНИЙ ПОСТУП для всіх урядів, всіх лідерів і всіх громадян в цьому світі. Це єдиний пріоритет прямо зараз,
якщо наш світ хоче вижити і процвітати, і ЯКЩО МИ
ХОЧЕМО УНИКНУТИ ПОКАРАННЯ В ПЕКЛОВОМУ ВОГНІ. Я дякую всім Вам. Істоти в цьому світі дякують всіх
Вас. Знову ж таки, просто робіть ПРАВИЛЬНО. ДОТРИМУЙТЕСЬ ЗАКОНУ ПРО ВЕГАНСТВО, ПІДПИШІТЬ ЙОГО.
Практикуйтеся в цьому, доводьте справу до кінця. Будь
веганом. ЦЕ ПРАВИЛЬНО, і це все, що вам потрібно
зробити. Все інше стане на свої місця. Це буде доброзичливість, милосердя, співчуття, щастя по всій нашій
планеті, якщо Ви це зробите. З усією моєю любов’ю,
найкращими побажаннями і благословенням Бога. Ще
раз дякую Вам. Ви все це зрозуміли. Будь ласка, просто
зробіть це. Всього один акт праведності, ВЕГАНСЬКИЙ
ЗАКОН і веганський спосіб життя. Дякую. Нехай Бог як
і раніше благословляє наш світ. Нехай Бог як і раніше
перебуватиме з усіма нами.21
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Тому що веганська дієта приносить святу і захисну
атмосферу, атмосферу любові на нашу планету, в
наше оточення, і ця енергія захистить нас. Це те,
що, можливо, ми не можемо довести, але це дуже
логічно. Все, що ми робимо, впливає на нас. Отже,
бути веганом означає співчуття до тварин, і вже майте
на увазі, що ми хочемо врятувати планету, будучи
веганами, це означає бути дуже співчутливими, тому
що ми хочемо врятувати планету.
Скільки мільярдів трильйонів істот на цій планеті,
включаючи людей і тварин? Тому, якщо у нас є ця
ідея в голові, ми дуже співчутливі, і, будучи такими
співчутливими, енергія навколо вас велика і дуже,
дуже доброзичлива до всього, що вас оточує. І якби
всіх на планеті оточувала така доброзичлива енергія,
то планета знову стала б Раєм. І він не тільки буде
збереженим, він стане набагато краще, ніж зараз;
красивіше, рясніше і кожне бажання збудеться.
Боже мій, як би я хотіла, щоб усі розуміли, про що
я говорю. Дякую. Ви бачите, енергія - це те, що ми
не можемо довести, але ми можемо це відчути.
Наприклад , припустимо, що з вами є люблячий
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партнер, який день у день проводить час разом, і
одного разу Ви сваритеся. У той день, навіть якщо Ви
не розмовляєте один з одним або не кидаєте один в
одного книгами, Ви відчуваєте себе жахливо, тому що
енергія в будинку не мирна, не любляча, не гармонійна
і не сумісна.
Так ось у чому справа з енергією, хоча ми і не можемо
це довести. Може бути, ми могли б, вчені відкрили
багато нового про людську енергію. Коли хтось
сердиться, він може відчувати, як енергія витікає, а
коли Ви щасливі, Ви може виміряти енергію, більш
доброзичливу і більш благотворну.
Отже, енергія, яку ми створюємо, люблячи тварин
і бажаючи врятувати планету, величезна, і вона
торкнеться вас і всіх навколо. Отже, міркуючи логічно,
веганська дієта - це той захист, якій ми потребуємо.
Нам потрібна ця захисна енергія.22
Майте велику любов. Велику, велику, велику! Чим
більше, тим краще. Любіть все, що Ви бачите навколо
себе.
Нам нема чого втрачати. Просто замініть цей шматок
мертвої туші тварини смачним здоровим рослинним
білком всіх видів. Будь веганом, уклади мир. Це все,
що нам потрібно робити, і любити. Люби стільки,
скільки хочеш, тільки не починай війну. Величезне
спасибі. Хай благословить нас усіх Господь.2
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Ми-співчуття. Ми милосердні, ми турботливі. Отже,
нас просто обдурили. До цих пір нас дезінформували,
тому ми цього не знали. Бути веганом у всьому світі
- це просування співчуття, яке підніме і об'єднає всі
культури, приносячи спокій як людям, так і тваринам.
Внутрішній спокій, який приходить від заміни вбивства
повагою до всього живого, пошириться подібно хвилі
по всій земній кулі, піднесе людські серця і створить
гармонійний Рай на Землі. Це приведе всіх нас до
тривалої Золотої ери.19
Наша природа - це любов і співчуття, як вчив нас
Будда. Ми були введені в оману життя за життям
нашим власним невіглаством, і темрява цього царства
чинила на нас такий тиск, що ми забуваємо ще більше.
Отже, я ніколи не звинувачувала людей в тому, що
вони забувають любити себе, тварин або забувають,
хто вони є насправді, тобто любов.
Люди - це втілена любов. Але прийшов час знову
згадати, інакше нам загрожує вимирання від наших
власних рук. Один із способів почати любити тварин
- це зрозуміти, що вони відчувають. Сходіть на бійню,
подивіться, як вбивають козу, коня або вівцю, курку,
свиню, або подивіться це по телевізору або на відео,
щоб пізнати справжній жах, страх, страждання, які
ховаються за красиво упакованим шматком м'яса.
Якби людина знала правду про пекельний жах, який
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відчувають ці тварини, йому було б важко проковтнути
цей шматок їх плоті.
Ви запитуєте, як ми можемо покращити нашу якість
любові? Я називаю це LQ. Люди, у нас багато питань:
IQ, LQ,
GQ (якість Бога) теж. І тварини, і люди мають таку Якість
Любові (LQ), і, на щастя, люди більш привілейовані,
тому що ми можемо поліпшити нашу Якість Любові,
тренуючи любов, як м'язи. Таким чином, взагалі не
змінюючи наш звичайний графік, ми можемо просто
напружувати і розвивати наші любовні м'язи за
сніданком, обідом і вечерею; вправи не потрібні.
Будьте веганом, щоб також проявляти любов до
своєї сім'ї, своїх домашніх тварин, своїх друзів і своїх
ворогів, і поширюйте цю любов на всіх жителів світу
в цілому. Навіть до дерев, рослин, квітів, каменів,
гальці. Просто залишаючись винятково веганом,
автоматично через кілька днів або тижнів Ви відчуєте,
як у вас щось змінюється. Ваша власна любляча
природа буде текти без зусиль, як джерело, джерело
любові. У вас буде більше можливостей отримувати
любов і благословення від сонця, місяця, зірок, від
усієї природи і наших співгромадян. І тварини раптом
дійсно стануть схожі на друзів і сусідів – такі красиві,
доброзичливі, розумні і люблячі.
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Тоді вам буде дуже легко любити їх, і надзвичайно
важко коли-небудь думати про те, щоб знову заподіяти
їм шкоду, навіть побічно, або з'їсти їх страждаючу
плоть.23
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Молитися про Всесвітнє Веганство

Ми молимося разом. Навіть якщо Ви не можете
бути веганом зараз, просто моліться, щоб це сталося
скоріше. Моліться за веганський світ. Будь ласка,
приєднуйтесь до нас кожен день з 9 до 10 вечора за
гонконгським часом, щоб молитися або медитувати
за Всесвітнє Веганство, таким чином, у нас також буде
міцний Мир у всьому світі. Нехай Небеса багаторазово
благословлять вас. Дуже дякую.
Наші молитви сильні, тому що вони підкріплені
Небесами, Святими і Божою Силою. Це має величезну
силу, ніколи раніше не відома, особливо тепер, коли
ми робимо це разом, і Ви стали веганом, моліться про
те, щоб стати веганом, збираєтеся стати веганом, з
усіма вашими доброзичливими якостями всередині.
Це дуже ефективно. Будь ласка, скажіть членам вашої
родини, друзям, знайомим, всім, кого Ви знаєте, щоб
вони молилися разом з нами за веганський світ. Для
них це теж добре. Ми молимося, медитуємо разом
близько години, продовжуємо кожен день знову, поки
не з'явиться Всесвітнє Веганство.
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Навіть щиро протягом п'яти хвилин, двадцяти хвилин,
що все це допомагає очистити наш світ, врятувати
наших дітей і жити благородним, гідним, належним
життям, належною дітям Божим. Приєднуйтесь до нас,
щоб врятувати невинних. Приєднуйтесь до нас, щоб
врятувати наш світ. Будь ласка! Нехай Бог багаторазово
благословить вас, як в цьому житті, так і в наступному.

Підніміть тривогу, де б Ви не були,
що б Ви не робили, будь ласка, зупиніться на
кілька хвилин, щоб помолитися разом з нами
за Всесвітнє Веганство, з 9 до 10 вечора по
гонконгському часу.24
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