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a další duchovně praktikující
Mistryně, lidstvo
vyšší úrovně,
se teď snaží zachránit
s nimi, když jsou vegetariáni,
tuto planetu,
to pomůže,
ale kdyby se
zvýší to poměr
v patřičném čase
vegetariánství ve společnosti.
stalo jen 40 % populace
Například, nyní
vegetariány,
tam je jen 10 vegetariánů,
místo 80 %,
a když k nim
pomohlo by to
přidáme jednoho
vůbec něco změnit?
Quan Yin praktikujícího,
Čím více lidí bude
aby jedl vegetariánsky s nimi,
vegetariány, tím lépe.
kolik je to vegetariánů
Říkala jsem 2/3,
celkem? Rozumíte?
2/3 znamenají 60 %,
Ano, rozumíme.
ne 80 %.
1 011 lidí.
Aby se 2/3 obyvatelstva
Proto jsem říkala,
staly vegetariány.
že stačí, aby se
Ti, kdo jsou opravdovými
2/3 populace staly
vegetariány,
vegetariány;
a duchovně praktikují,
to by jaksi stačilo
ti jsou schopni vyvinout
na záchranu světa.
více vegetariánské energie.
Ale kdyby dále
Například,
přibývalo vegetariánů,
když je jeden z vás
kdyby se více a více lidí
vegetarián, to znamená,
dalo na vegetariánství,
že je rovnocenný jako
pak samozřejmě,
1 000 dalších vegetariánů.
bude svět zachráněn.
To znamená, že jeden z vás,
Ale kdyby byl počet
kdo se stravuje vegetariánsky
vegetariánů ve světě
a následuje mě
tak malý,
v praktikování Metody
pak samozřejmě,
Quan Yin, vyzařuje energii
jen jeho části
dobra a ctnosti,
budou zachráněny.
která se rovná
Ti, kdo jsou vegetariány,
1 000 vegetariánů.
činí dobro a vyhýbají se zlu
Současně,
budou ušetřeni více,
je-li 60 % a něco populace
nebo bude svět
také vegetariány,
zachráněn částečně,
pak to také může naskočit
ale ne zcela.
na nějakých 80 %, 90 %.
Ide o úsilie
Protože, kdyby se všichni
byť vegetariánom.
stravovali jen vegetariánsky,
Viac ľudí sa stalo
ale nepraktikovali by
vegetariánmi vďaka
duchovně jako vy,
zdieľaniu informácií
pak by to nemělo
na Supreme Master
moc účinek.
To znamená,
Television,
60 % a něco nestačí.
vďaka letákom,
Ale jelikož jsou tu
ktoré distribuujete
Quan Yin praktikující
po celom svete,

vďaka vedcom,
ktorí informovali o veľmi
nebezpečnej situácii na Zemi,
vďaka sadeniu stromov
a programom na šetrenie
energie, vďaka
novým vynálezom,
sa naša Zem stáva
udržateľnejšia.
Takže máme viac času
a ľudia môžu byť
mentálne pripravení,
môžu zmeniť svoje životy
alebo môžu vyvinúť
nové vynálezy.
Vegetariánstvo
je veľmi dôležité.
Vo väčšine prípadov
čas, ktorý sme získali,
je vďaka novým ľuďom,
ktorí sa stali vegetariánmi.
Nie je to len tým, že sa
stali vegetariánmi,
že môžu zachrániť svet,
ale je to kvôli ich srdciam,
ich dôvodu, kvôli ktorému
sa stali vegetariánmi.
Dôvod,
prečo sú vegetariánmi,
zachráni svet.
Prečo je ich dôvod dôležitý?
Pretože si myslia, že ak
budú vegetariánmi teraz,
môžu zachrániť svet.
Môžu zachrániť všetkých
ľudí a všetky bytosti.
Ich srdcia sa stávajú
takými veľkodušnými.
Ich srdcia sú také vznešené.
Ich vznešenosť vyžaruje
druh energie,
ktorá sa dokáže spojiť
s energiou Neba.
Energia Neba
môže byť silnejšia,
keď sa spojí
s energiou ľudskosti.
A tak sa ľudstvo
stáva silnejším.
Tá vznešená energia,
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dokonca s nižšie postavenými
tá nekonečná milujúca
pracovníkmi, potom
energia môže vyžarovať von,
to musí byť predstavené
aby zachránila svet;
v Dolnej Snemovni,
nie je to
potom v Hornej Snemovni,
vegetariánske stravovanie,
trvá to veľmi dlho.
ktoré chráni svet,
Medzitým
rozumiete? (Áno.)
má vláda na práci iné veci.
Byť vegetariánom je preto
Pretože vládny systém
mimoriadne dôležité.
beží ďalej,
Dúfam, že jedného dňa
musí ďalej fungovať
každý porozumie tejto
a globálne otepľovanie
veľmi dôležitej záležitosti.
dokonca zvyšuje
Pretože je to veľmi vznešené.
pracovné zaťaženie vlády.
Láska je veľmi veľká,
Preto si niekedy jednoducho
keď sme vegetariánmi.
nemôžeme sadnúť
Ďakujem vám.
a kritizovať, že naša vláda
Rád by som sa Majsterky
nechodí do práce.
spýtal, prečo je to tak,
Je to preto, že oni toho musia
že svetoví lídri
tiež prediskutovať veľa.
ešte neprezentovali
Pretože vegetariánstvo
svoje rozhodnutia,
alebo ekologický život
aby požiadali ľudí,
je nová vec, hoci to začalo
aby sa stali vegetariánmi,
už pred dlhou dobou.
žili ekologicky,
Pred 20, 30 rokmi.
aby zachránili Zem?
Ale táto otázka
Požehnajte nás prosím
globálneho otepľovania
svojou odpoveďou.
nebola publikovaná
Ďakujem vám, Majsterka.
veľmi široko.
Samozrejme, že by to lídri
Len v súčasnosti bola
mali urobiť,
verejne oznámená,
ale neviem, ako dlho
pretože mnohí vedci
im to bude trvať.
prehovorili nahlas,
Kedy o to lídri požiadajú?
aby varovali Zem
Pretože lídri nemôžu
a televízne média
urobiť to rozhodnutie sami.
odvysielali
Pretože vláda
súčasné a živé správy
je komplexný systém.
o globálnom otepľovaní,
Zahŕňa mnoho ľudí
obzvlášť
a mnoho názorov.
Supreme Master Television,
Životná filozofia
ktorá tieto veci vysiela
každého je iná
nonstop každý deň,
a vládny systém
takže svet začal
je veľmi spletitý.
pociťovať naliehavosť
Samozrejme prezident
globálneho otepľovania.
alebo vodca krajiny
Mnohé vlády
môže navrhnúť,
spoločne diskutovali
že by všetci ľudia mali byť
vegetariánmi, ale
o týchto otázkach.
musí to byť prediskutované
Ale byrokracia zaberie
s vládnymi predstaviteľmi,
nejaký čas.

Takže musíme byť
trpezliví a modliť sa
za vládu, aby urobila
veľmi otvorené
a priamočiare rozhodnutia.
Múdra vláda
robí rozhodnutia, ktoré sú
dobré pre každého
a i pre tú vládu.
Takže teraz,
to je to, čo som povedala.
Lídri majú
svoje vlastné zápasy.
Niekedy chce prezident
niečo nejakým spôsobom
ale Horná Snemovňa to
zamietne, potom je to
tiež ťažké.
Keď to Horná Snemovňa
schváli
a Dolná Snemovňa
to schváli tiež,
no prezident to neschváli,
potom je to tiež
problematické,
napríklad.
Prezident má právo veta,
Parlament má právo
neschváliť a zamietnuť to,
takže všetci musia byť
rovnakého názoru,
aby to fungovalo.
Vládny systém,
ako som už povedala,
je veľmi zložitý.
Nie každý je rovnaký.
Ľudia majú niekedy
svoje osobné záujmy,
majú svoje vlastné predstavy
alebo majú iné plány,
ktorým nemôžeme rozumieť,
takže sa len trpezlivo
modlite, meditujte
a súčasne musíme
ďalej ľudí informovať.
Čím viac ľudí o tom vie,
tým lepšie.
Jednoducho to urobíme sami.
Keď potom
vláda ukončí diskusiu
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tu a tam,
a s energiou občanov,
ale neexistovalo
ktorí to podporujú,
globálne otepľovanie,
potom to samozrejme
jedla bolo dostatok,
aj vláda schváli,
takže ľudia nepotrebovali
či už to chce alebo nie.
chodiť do práce, stačilo
Netreba sedieť
chodiť s miskou po almužny,
a čakať na vládu.
jedno jedlo denne
My na tom tiež pracujeme.
bolo dosť.
Dobrý deň, Majsterka.
Ale dnes, ak idete von
Za súčasnej situácie
prosiť o jedlo,
a pri zrýchľujúcom sa
je to dosť ťažké.
globálnom otepľovaní,
Pretože ľudia už
je možnosť záchrany planéty
nemajú jedlo na jedenie,
viac menej malá,
ako vám ho môžu dať?
takže mladí zasvätení
Je to ťažké,
majú sklon odísť zo školy,
ale závisí to
aby sa zamerali
na situácii jednotlivca,
na meditáciu a pripojili sa
na situácii rodiny,
k aktivitám na zlepšenie
na rozhodnutiach rodiny,
životného prostredia.
rodičov, detí, príbuzných.
Je správne to robiť?
Možno to dieťa
Osvieťte nás, prosím.
robí niečo dobré
Je to správne aj nie.
pre všetkých
Pretože podľa všetkých
alebo niečo dobré pre
náboženských inštrukcií,
budúcnosť detí.
je samozrejme
Situácia každého
duchovné praktikovanie
je iná.
tým najlepším
V prípade Ježiša
a záchrana ľudstva,
to bolo tiež iné.
záchrana iných ľudí
Keď Ježiš žil na Zemi,
by bola dôležitejšia
neexistovalo
než intelektuálne štúdium
globálne otepľovanie,
ale bez štúdia
jedla bolo primerane,
je niekedy ťažké
ľudia nemali
nájsť si prácu,
veľa problémov,
rodičia nevedia, ako
takže mohol chodiť von
ďalej vychovávať
a jeho aj žiaci mohli
svoje deti
pomáhať všetkým tým,
a deti vyrastú
ktorí ho nasledovali,
bez toho, aby mali
aby mali dostatok,
adekvátne zamestnanie.
poskytujúc im
Takže je pre mňa ťažké
všetko potrebné.
odpovedať na túto otázku.
Naša terajšia situácia
V prípade
je odlišná,
Šákjamuni Budhu
takže sa musíte naučiť
je to iné.
prispôsobiť sa situácii.
Na príklad,
keď žil Šákjamuni Budha,
Nemôžem povedať,
svet bol mierumilovný.
že by ste mali zanechať
Mohli byť vojny
všetko vzdelávanie,

ísť pracovať
pre iných ľudí,
nemôžem povedať ani to,
aby ste ďalej chodili do
školy, aby ste neskôr mohli
získať titul doktora,
pracovať a zarábať peniaze.
Ak neslúžime iným,
je možné,
že Zem zomrie,
a potom nebude žiadna práca,
na zarobenie peňazí,
a my budeme tiež mŕtvi.
Takže je to tiež ťažké.
Závisí to aj na situácii
danej rodiny.
Musíte urobiť to rozhodnutie
spoločne.
V skutočnosti, ak by sme
nemali globálne otepľovanie,
a svet, ktorý má
problémy s pasom
alebo vízami,
potom by sme mohli chodiť
hore dolu ľahko.
Mohla by som každého
nasýtiť, nemuseli by ste
pracovať a len by ste celý deň
meditovali. Ale situácia
na svete nie je taká,
ako by sme chceli.
Takže podľa vašej vlastnej
situácie sa pokúste viesť
mierumilovný život,
to znamená naučiť sa byť
spokojný s tým, čo máte.
Ak si uvedomíme, že je to
dosť, potom je to dosť.
Podľa situácie,
nemôžeme mať všetko
tak, ako chceme.
Ale neskôr bude možno
svet žiť v mieri,
globálne otepľovanie
sa zastaví a svet sa stane
niečím ako Nebom na Zemi,
potom kto vie,
svet sa zmení,
potom budeme robiť
iné veci.
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A na príklad
tie deti, ktorých rodiny
sa rozhodli, že ich deti
nemusia chodiť do školy
ale budú chodiť von
a robiť iné veci,
keď bude tento svet
zachránený, vrátia sa
späť do školy.
Alebo budú pokračovať
vo svojom štúdiu teraz,
a dúfať,
že svet možno zachrániť,
potom neskôr môžu
pracovať a stať sa
niekým dôležitým,
aby zarobili peniaze
a postarali sa o svoje rodiny
alebo pomohli spoločnosti.
Oboje je fajn,
oboje je pozitívne.
Záleží na vašej rodine.
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