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vše uchovat,
My zasvěcení z Au Lac
podílet se na úkolu
(Vietnam),
záchrany planety.
bychom rádi
Čím více lidí
pozdravili Mistryni.
o tom ví, tím lépe.
Mistryně, jsme tak šťastni
Cokoli můžeme udělat,
a tak dojati, že Vás vidíme.
abychom pomohli, je dobré,
Vypadáte tak krásně
zvláště mladí lidé.
a tak mladě.
Mají elán
Přejeme Vám
a hodně síly, aby pomohli
dobré zdraví, stálé mládí
s touto prací.
a krásu.
Děkuji Vám, Mistryně.
Děkuji vám.
Mistryně, nedávno,
Zdravím všechny.
na mnoha místech ve světě,
Jak se máte?
byly pohromy,
Moc děkujeme, Mistryně.
které způsobily hromadné
Dnešní konference je
zabíjení dobytka.
v našem centru v Au Lac
Myslíte si,
(Vietnam).
že Nebe podporuje
Jako odpověď na žáost
rozšíření vegetariánství
aulackých zasvěcených
mezi lidmi?
o globální oteplování,
Prosím, osvětlete nám
dala nám dnes Mistryně
tuto záležitost.
příležitost klást otázky,
Děkuji Vám, Mistryně.
aby je vyjasnila a pomohla
Samozřejmě, samozřejmě.
zachránit
Nebe to vždy podporovalo,
naši krásnou planetu.
od pradávných dob.
Má-li někdo nějakou otázku,
Vegetariánství je
můžete se ptát.
nebeský způsob života.
Ano, Mistryně.
V Bibli stojí,
Zasvěcení,
„Stvořil jsem všechno ovoce
prosím, klaďte otázky
a byliny na loukách,
ohledně
které jsou příjemné
globálního oteplování.
pro oko
Uznávaná Mistryně,
a lahodné chuti.
v Au Lac (Vietnamu)
To by měla být vaše strava.“
a mnoha dalších zemích
Nikdy jsme neslyšeli,
po světě
že by Bůh v Bibli říkal,
bylo globální oteplování
stvořil jsem tato zvířata
představováno
pro vás k snědku.
na středních školách,
Místo toho Bůh řekl:
universitách
„Stvořil jsem tato zvířata,
a vysokých školách.
aby byla vašimi přáteli
Může tento přístup pomoci
a pomáhala vám.“
rychle vyřešit tento problém?
Kdo by zabíjel své
To je velice dobré.
pomocníky a přátele, aby je
Proč ne?
jedl? Proto je
Kdyby vláda informovala
mladé o této situaci,
vegetariánský životní styl
bylo by to velice dobré,
nebeský životní styl.
že mohou pomoci
Mistryně, v poslední době

se mnoho zemí,
například Anglie, Kanada
a Nový Zéland
snaží stát prvními zeměmi,
které regulují emise CO2.
Mistryně, co je důvodem,
co je motivuje,
že to dělají,
a je to dobrý projev,
kterého by si měli ostatní
země všimnout a následovat
jejich kroky?
Ty země, které již začaly
regulovat své emise uhlíku,
jsou první a jsou nejrychlejší
proto, že jsou chytří,
jsou vznešené povahy,
mají zásluhy
a také jsou pokorní.
Znají sebe a znají ostatní.
Znají situaci, čas
a vědí jak odhadnout situaci.
Nejspíš jsou jejich občané
flexibilní, nejsou moc strnulí
a dogmatičtí.
Je to velice dobré pro ně,
pro jejich země
a pro jejich lidi,
mít tak dobré vůdce.
Samozřejmě,
co je dobré pro všechny,
ostatní budou následovat,
aby z toho měli prospěch.
Ctihodná Mistryně,
co můžeme udělat, abychom
ovlivnili mladší generaci,
pomohli v budoucnu
pozvednout jejich uvědomění
o globálním oteplování?
Musíte je učit
a mluvit s nimi o tom,
co víte,
o všem co souvisí s otázkou
globálního oteplování.
A musíte jim vysvětlit,
co víte,
jak omezit oteplování,
jak ochránit Zemi,
jak zastavit nárůst
globálního oteplování,
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všichni vegetariánsky,
aby zachránili Zemi
nebudou
a zachránili sebe, ostatní
přírodních katastrofy vůbec.
a všechny zvířata na světe.
Uznávaná Mistryně,
Děkuji Vám, Mistryně.
jakou roli hrají
Mistryně, co můžeme
zasvěcení po celém světě
udělat k propagaci
v probouzení
Supreme Master Television
a přecházení lidstva
v Au Lac (Vietnamu),
na vegetariánství?
aby lidé získali
Děkuji Vám, Mistryně.
více informací
My musíme oznamovat
o globálním oteplování
zprávy
a vegetariánství?
o globálním oteplování,
Děkuji Vám, Mistryně.
aby o tom všichni věděli.
Prostě dělejte, co můžete.
Čím více lidí o tom
Například, je-li to možné,
bude vědět, tím lépe.
distribuujte letáky.
Vysvětlete jim,
Je-li to tam dovolené,
jak zachránit
není-li tam žádná překážka,
celou planetu, to je vše,
pak roznášejte letáky,
ať jsou vegetariány,
dávejte reklamy
jsou dobří
do novin, do rádií,
a chrání životní prostředí,
do televize, na internet.
ale musí se také modlit
Dělejte, co můžete.
k Nebi o ochranu.
Mluvte s kým můžete.
Zdravím Mistryně.
Mistryně,
Světová náboženství mají
ve zbývajícím čase,
od pradávna
ve kterém radíte lidstvu,
velký vliv
aby využilo příležitosti
na celou společnost.
a změnilo Zemi,
Co by měly teď dělat,
budou se přírodní katastrofy
aby přispěly
vyskytovat častěji
ke zlepšení podmínek
nebo nebudou tak časté?
globálního oteplování?
Prosím, vysvětlete nám to.
Děkuji Vám, Mistryně.
Přejdou-li všichni na
Samozřejmě,
vegetariánskou stravu
náboženští vůdci
a budou více ochraňovat
musí jít svým
životní prostředí, budou-li
přívržencům příkladem.
všichni pokorní a ctnostní,
Nejdříve, samozřejmě,
a budou se modlit k Nebi,
musí povzbudit
pak bude přírodních
své přívržence,
katastrof méně.
aby jedli vegetariánsky,
Jak jich ubude, to záleží
konali dobro
na karmě lidstva.
a vyhnuli se zlu,
Dudou-li jíst
povzbudit je k ochraně
více vegetariánsky a budou
více ochraňovat životní
životního prostředí.
prostředí, pak samozřejmě,
Budou-li náboženští
přírodních katastrof ubude
vůdci podporovat,
a snad,
aby jejich stoupenci
pokud budou jíst
dělali tyto věci,

pak bude jistě Zemi
zaručeno bezpečí
a bude zachráněna,
protože mír začíná
na našich talířích.
Mír začíná na našich
jídelních stolech.
Zdravím, Mistryně.
Zdravím Vás.
Láska má velkou sílu
změnit lidi
a pozvednout jejich životy.
Jakou roli bude hrát láska
při záchraně planety?
Láska, samozřejmě,
je velice mocná.
Láska je
nejmocnější věc v životě
a nejmocnější
v celém vesmíru.
Ale většině lidí v dnešní době
chybí tato láska.
Lidstvo musí ukázat
více lásky, než dříve.
Musíme milovat dokonce
i naše nepřátele,
naše sousedy, zvířata
a životní prostředí
kolem nás, pak můžeme
překonat tuto krizi
a žít mírumilovný život.
Láska se musí projevit
navenek.
O lásce se nemůže
jen mluvit, ale musí se
ukázat v činech.
To znamená jíst
vegetariánsky, konat dobro
a chránit životní prostředí.
Děkuji Vám, Mistryně.
Rádo se stalo.
Mistryně,
existuje vztah mezi
duchovní realizací lidstva
a globálním oteplováním,
zvláště v dnešní
naléhavé situaci?
Čím je lidstvo
duchovně pozvednutější,
pak samozřejmě,
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nebo cokoli se jí stane,
tím rychleji bude ustupovat
vy budete v klidu,
globální oteplování.
šťastni a sebejistí,
Když se lidstvo
protože víte, že za každé
více duchovně pozvedne
situace jste
a bude mít více lásky ke
ochraňováni Nebem
všem lidem, všem cítícím
a opustíte-li tento svět,
bytostem, za všech situací, a
když ho budete mít opustit,
k jejich životnímu prostředí,
pak ho opustíte.
pak se bude globální
Není to kvůli
oteplování zmenšovat každý
globálnímu oteplování
den a ztratí se úplně.
na Zemi, že odejdeme,
A pak budou všichni
ne kvůli
v tomto světě žít v míru,
přírodním katastrofám,
radosti, a budou
že odejdeme.
se navzájem milovat.
Když nadejde náš čas,
Ale všichni se musí probudit.
odejdeme.
Zdravím, Mistryně, jaký
Vám je to jasné.
je duchovní následek
Proto praktikujete jak
pro ty, kteří věří a řídí se
jsem vám ukázala, pak
vašimi pokyny, aby se
je vaše srdce v klidu.
zlepšila situace
Jiné je to s těmi,
globálního oteplování,
kteří nepraktikují.
a pro ty,
Ti si dělají starosti a mají
kteří v to nevěří
strach. To je velký rozdíl, ne?
a neřídí se
Děkuji Vám, Mistryně.
těmito instrukcemi?
Co myslíte?
Myslíte si, že se liší nebo ne?
Ano, liší se, Mistryně.
Rozdíl můžete vidět
jasně u sebe.
Od té doby, co jste začala
praktikovat Metodu,
kterou jsem Vám ukázala
a stala se vegetariánkou,
konala dobro, cítíte,
že jste inteligentnější
každý den, že?
Rychlejší, že?
Zdravější, že?
A šťastnější.
Cítíte, že je váš život
každý den radostnější,
a vaše svědomí
je velice čisté.
Jste si v životě jistější.
Víte, když opustíte
tuto Zem, kam půjdete.
Proto, ať tato Země
dále existuje nebo ne,
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