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urobiť,
Najvyššia Majsterka
aby túto planétu zachránili,
Ching Hai na tému
aby zachránili životy
životné prostredie:
jej obyvateľov,
Záchrana životov
vrátane tých svojich.
a planéty
Predpokladajme, že by bola
celá planéta zničená.
Takže pozitívne veci
Ako vám miliardy peňazí
sa tiež môžu stať
môžu pomôcť?
v rovnakom čase,
Keď nejaká katastrofa
ak tomu my, pozitívni ľudia,
udrie na túto planétu,
veríme.
všetkých zabije!
A ak uvažujeme
Rozumiete?
týmto smerom,
Áno.
zmeníme to.
Neexistuje žiadna zbraň
Už sme to urobili.
vo vesmíre ani na mesiaci
A budeme pokračovať.
ani na inom mieste,
Zmeníme to.
ktorá by niekomu mohla
Áno!
v tom čase pomôcť.
Pre všetkých.
Nezáleží na tom,
Pre tento svet, pre naše
aký prezident ste,
deti a pre nás samotných.
ktorej krajine vládnete,
A pre
nič to neznamená,
dobro.
ste nič, ste prach.
Je to stále krásna planéta
V tom čase ste horší,
a my ju musíme zachrániť.
menej ako prach.
Ľudia by sa nemali toľko
Bude z vás
zamestnávať vzájomným
nikto, nula.
súperením. Mali by byť
Neexistujete,
zamestnaní bojom
skončili ste za pár sekúnd.
s katastrofami. So záchranou
Menej ako pár sekúnd.
planéty. Spotrebovali už
Rozumiete?
veľa energie na zabíjanie.
Pretože my ničíme
Je načase
túto planétu a bojujeme
míňať energiu
navzájom namiesto toho,
a peniaze na záchranu.
aby sme bojovali
Záchranu života
so skutočným nepriateľom.
namiesto jeho zničenia.
A tým je ničenie
Nemyslíte?
planéty.
Áno.
A ničenie svetových
Takže aspoň naša
prírodných zdrojov.
skupina, pomáhajme
Je ich nedostatok.
zo všetkých svojich síl,
Ak neprestaneme, budeme
obetujme tomu, čo môžeme,
mať nedostatok mnohých
aby sme prebudili svet
vecí. A potom vypukne
a voviedli ich
skutočná vojna.
do pozitívnej éry.
Keď budú ľudia
Musia myslieť pozitívne.
hladní a zúfalí, potom to už
Ak ale
niečo neurobia…
nič nemôže zastaviť.
musia niečo
Viete, čo myslím?

Pretože oni už sú
zúfalí,
už sú pritlačení
k múru,
nemajú čo stratiť.
Potom bude oveľa viac
problémov, ako je teraz.
Preto robte, čo môžete
a premýšľajte, čo zvládnete.
Dobre? Všetci pozitívni.
Všetci za obnovu
tohto sveta
a jeho záchranu.
Z iného hľadiska
sa nestaráme.
My pôjdeme do neba
ale títo ľudia,
ktorí tu zostanú,
ktorí sa ešte nekajali
a nezískali ešte
žiadne zásluhy,
oni pôjdu niekam inam.
My pre seba máme
nový svet. Je to v poriadku.
Ale len preto nezačneme
ignorovať ľudí,
ktorí zostávajú pozadu.
Rozumiete?
To pre nich
tu pracujeme.
Sú to títo nevedomí ľudia,
pre ktorých pracujem.
Nie je to pre vás.
Samozrejme, vaša práca
je pre vás dobrá.
Už som vám
ukázala cestu
a vy po nej kráčate.
Som veľmi potešená,
že kráčate priamo.
O vás sa už viac
neobávam.
A ak ste spokojní s tým,
že pracujete spolu so mnou,
potom som veľmi vďačná.
Ak nie, potom si o vás
nerobím starosti.
Oni si musia
vybrať vlastnú cestu,
musia sa očistiť.
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sami teraz.
Ale ľudia,
Každý môže
ktorí sú stále nažive,
urobiť chyby,
o tých si robím starosti.
do určitej miery.
Pretože ešte stále môžem
Ale keď sa raz obrátite
niečo urobiť.
a chcete byť dobrí,
Stále môžeme
všetko sa
niečo urobiť, preto
vám vymaže!
veľa meditujeme,
A to je
aby sme očistili planétu,
nebeský zákon.
meditujeme na seminároch
Nebo je veľmi
a modlíme sa.
odpúšťajúce a láskyplné.
Je to pre týchto ľudí,
Rozumiete mi?
pre prípad, že ich môžeme
Takže dúfam,
trochu prebudiť.
že ľudia,
A oni to ešte teraz
ktorí môžu zastaviť vojnu
môžu zastaviť.
a katastrofy,
Stále to ešte môžu urobiť.
to urobia,
A ešte môžu ísť
aby malo Nebo skutočne
do Neba, vysokého Neba,
dobré ospravedlnenie
ak zastavia toto všetko
a pomohlo im.
a pokúsia sa pomôcť planéte.
Inak to pre týchto ľudí
Nemusia pomáhať mne.
bude znamenať
Nemusia praktikovať
milióny rokov utrpenia,
Metódu Quan Yin
ak vedia, čo je správne
ani nemusia
a nerobia to.
chodiť ku mne, vôbec nie!
Nestačí len
Stačí, ak budú dobrými
nerobiť zlé veci,
ľudskými bytosťami,
ale treba poznať dobré veci
aby som im pomohla.
a robiť ich.
Ak sa obrátia, ak budú
A nielen nerobiť
mať vznešený ideál a budú
zlé veci ale aj zastaviť
chcieť zachrániť planétu,
zlé veci, ktoré sa dejú.
zachrániť
Aj to je zlá karma.
všetky generácie
A nehovoriť
a budúcnosť,
o povzbudzovaní
potom budem mať dostatočne
alebo podporovaní toho
dobré ospravedlnenie,
je ešte horšie.
aby som im pomohla.
Rovnako aj myslenie
Takže dúfam, že ľudia
je veľmi dôležité pre Boha,
pri moci to urobia.
spútať silu, aby sme
Pretože ak bude
mohli hory prenášať.
táto planéta zničená,
Rozumiete mi?
my pôjdeme do neba.
My skutočne musíme
Nemáme problém.
hory prenášať,
Ale karmu
ak chceme zachrániť svet.
nemožno zničiť.
Rok 2000 už je za nami.
Ak oni vytvárajú zlú karmu,
nemôžu byť po smrti
Ak budeme pokračovať
očistení.
v terajšom správaní ľudí, nie
Musia sa očistiť
sme mimo nebezpečenstva.

Vlády a ľudia
na svete musia
tiež niečo urobiť.
DVD 448
Láska je Najväčší zákon
vo Vesmíre
Miesto: Amara Hotel, Singapur
Dátum: 26. septembra, 1994
V súčasnosti je vo svete
veľa katastrof, ako napríklad
sucho, je to tak?
A potom suché podnebie
a prehriata planéta kvôli
veľkým zmenám počasia,
pretože sme zle
zaobchádzali s mnohými
prírodnými zdrojmi.
A tiež niektoré
prírodné katastrofy,
ako lesné požiare
a následne sa výrazne
zníži množstvo dažďov.
A následne sa
znovu ohrieva planéta.
A čím viac sa ohrieva,
tým je väčšie sucho.
Čím väčšie sucho,
tým menej stromov.
Menej stromov,
menej dažďa.
Menej dažďa,
menej stromov.
Je to diabolský cyklus.
Každé miesto
na planéte
ovplyvňuje celú planétu.
Mohli by ste to vedieť,
viete to veľmi dobre,
v poslednom čase bol
požiar v Indonézii.
A ovplyvnil
celý Singapur. (Áno.)
A tiež Malajziu
a susedné oblasti.
Takže vlastne na základe
týchto lekcií od prírody
môžeme povedať,
že jedna osoba alebo miesto
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po nejakom čase, dlhom čase
na planéte ovplyvní
sa vám to vráti.
inú časť našej planéty.
Takže to je vedecky
Nie je to tak?
dokázaný zákon karmy.
Preto, ak ste vy,
„Ako zasejete,
vaše srdce,
tak budete žať.“
vaša myseľ, reč
Čokoľvek dávate zo seba,
a skutky čisté,
to sa vám časom
ako veľmi prospešné
vráti.
to môže byť pre planétu?
Pretože vegetariánska
Je to veľmi logické.
(vegánska) strava
Každé miesto
je pre vás dobrá,
má svoju atmosféru.
očistí vášho ducha,
Nie je to tak?
očistí vašu auru
Ak idete
a urobí vás čistejším vnútorne
do pohrebného ústavu
i navonok a chráni vás.
alebo nemocnice,
Nie je to len pre mňa.
cítite sa inak,
Nie je to kvôli prikázaniam,
ako keď idete do kostola.
že by ste sa mali stravovať
Nie je to tak?
vegetariánsky (vegánsky).
Alebo keď idete
Je to pre láskyplnú dobrotu
na bitúnok,
k ostatným bytostiam,
kde sú všetky tie zvieratá
ako sú zvieratá, preto by ste
zabíjané kvôli mäsu,
mali byť vegetariánmi
cítite sa inak.
(vegánmi).
Neviem,
Ak by nám aj Boh dovolil
či to cítite vy ale ja to cítim.
jesť mäso, v rozpore
Cítite to?
s našou vlastnou láskou…
Cítite to? (Áno.)
Boh vám nezakáže
Samozrejme.
jesť mäso, dobre?
Majsterka,
Pretože máte radi
povedali ste, že vojna je
napríklad svojho psa,
hlavne kvôli jedeniu mäsa.
chováte psov a mačky,
Majsterka,
nechceli by ste ich
môžete mi osvetliť
zabiť a zjesť.
dôvod, ktorý je za tým?
Tak prečo rozlišovať
Kvôli
medzi psom, mačkou,
karme,
vašimi domácimi vtákmi
kvôli zákonu karmy.
a vtákmi v prírode,
„Nezabiješ!“
mačkami a psami v prírode
Nemali by sme zabíjať
alebo inými zvieratami,
iné bytosti.
ako sú kurčatá, kačky,
Ak zabíjame, potom
voly, kravy
sa nám to vráti naspäť.
a podobne?
Napríklad,
Viete, čo myslím?
vedecké poznatky
Spôsob, akým milujete
hovoria, že ak vyhodíte
niečo do vzduchu
svojich psov a mačky
a potom tam stojíte,
a svoje deti,
ak hodíte niečo
tak isto by ste mohli
do vesmíru, tak
mať radi kravu a prasa.

Pretože to je cesta lásky.
Preto už len kvôli
tomuto zákonu lásky
by sme neuverili,
že by nás Boh nechal
zabiť zviera a zjesť ho.
A i v Biblii Boh
hovorí veľmi jasno:
„Kto vám kázal
zabiť všetky tie kozy
a býkov, aby ste mi
ich obetovali?“
„Zastavte všetko to zabíjanie
nevinných životov.
Lebo inak, keď sa ku
mne budete modliť,
nebudem počúvať.“
Boh to povedal jasno.
Takže nie je treba
pýtať sa ma na žiadnu
z týchto základných otázok.
Mali by ste
viac čítať Bibliu.
Áno, pretože
v Biblii je mnoho
rád.
A nielen rád, je tam
veľmi jasné vyhlásenie,
v ktorom Boh hovorí,
aby sme sa nedotýkali mäsa.
„Mäso pre žalúdok
a žalúdok pre mäso.
A Boh zničí
oboje.“
Nie je to tak?
To znamená
nedotýkať sa mäsa.
A ďalej hovorí:
„Nezaplietajte sa
s ľuďmi,
ktorí jedia mäso a pijú víno.“
Nie je to tak? (Áno.)
To je veľmi jasné.
Biblia sa zmieňuje
o mäse veľmi málo
ale o vegetariánstve
(vegánstve) veľa.
Už som pre vás
urobila nejaké odkazy
v článku: „Prečo musíme

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php
Strana 3 / 4

Titul: TV_577_Záchrana životov a planéty
Dokonca sme už,
jesť vegetariánsky
zničili
(vegánsky)?“
ozónovú vrstvu,
Spomínate si? Dobre.
ktorá chráni našu Zem
Môžete nám niečo povedať
a podobne.
o konci sveta?
A ďalej sa
Môžeme zmeniť
oddávame
koniec sveta.
zlému správaniu,
Predpovede sa už
čo nám následne
v minulosti splnili.
prináša choroby
Napríklad Nostradamus
a katastrofy do našich životov
predpovedal
a životov našich rodín.
mnoho vecí
Takže tak, ako to je,
a oni sa splnili.
by svet mohol skončiť.
Takže sa môže stať,
Ak nie bombami,
že príde aj koniec sveta.
potom chorobami,
Kvôli spôsobu, akým
seba zničujúcimi zvykmi
zneužívame planétu,
a sebeckými tendenciami
kvôli spôsobu,
ľudských bytostí.
akým vyrábame bomby,
Ale mohli by sme to zmeniť,
ako sa navzájom
mohli by sme
ovplyvňujeme,
odvrátiť tieto katastrofy.
zabíjame sa,
Ak tak veľmi milujeme
škodíme svojej
svoju planétu, potom
duši, telu a mysli
musíme očistiť sami seba.
drogami,
Rozumiete?
negatívnym myslením
Aby bola atmosféra
a vzájomne
tejto planéty
sa vraždíme,
primeraná
ničíme lesy
pre náš život
kvôli chovu zvierat,
a pre výchovu detí.
masovo zabíjame zvieratá
S to je spôsob, akým
a podobne,
odvrátime koniec sveta.
alebo masovo zabíjame
Inak,
ľudské bytosti
aj keby som vám hovorila,
v nezmyselnej vojne,
že svet neskončí,
teda svet by mohol
alebo že skončí,
skončiť veľmi skoro.
nie je v tom žiaden rozdiel.
Nemusíte sa ma na to pýtať.
Viete, čo myslím?
Ste všetci
My ukončíme náš vlastný
inteligentní ľudia.
svet, ak budeme pokračovať
Čítate noviny.
vo svojom terajšom správaní.
Môžete si urobiť svoj úsudok.
Tak, ako sa
Môžete to posúdiť
niekedy ľudia správajú
veľmi presne.
v spoločnosti.
Čítate mnoho kníh
Ale my to meníme,
a správ
náš svet
o životnom prostredí,
o tom, ako
sa mení k lepšiemu.
hazardujeme s našim
A dúfam, že sa bude stále
životným prostredím.
meniť k lepšiemu.

A preto
vám musím poďakovať.
Pretože vy ste
urobili tú zmenu.
Nie len
ľudia v Singapure,
musím poďakovať
našim spolu praktikujúcim,
za to, že mi pomáhajú
pomáhať svetu.
Oni menia svoju
vlastnú atmosféru.
Stávajú sa láskyplnými,
vyžarujú veľkú lásku
do sveta a do svojho
vlastného prostredia.
A svet sa veľmi
zmenil.
Dúfam,
že viac ľudí bude
praktikovať láskyplnú
dobrotu,
vyžarovať nebeskú
láskyplnú dobrotu a svetlo
smerom k Zemi,
a svet
sa stane lepším.
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