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na vaše zdi, dveře,
Zdravím, Mistryně.
dělejte reklamu když
Zdravím.
chodíte, mluvíte, buďte
Měla byste pro naše
živým médiem,
diváky nějaký vzkaz?
abyste všem připomněli,
Buďte vegany.
že mají být dobří a ctnostní.
Buďte ekologičtí.
Noste tento vzkaz
Zachraňte planetu.
všude kam jdete,
Děkuji Vám, Mistryně.
zvláště vegetariáni a vegani,
Je to velice jednoduché.
prosím udělejte to,
Buďte vegany.
i breathariáni,
Buďte ekologičtí.
solariáni, wateriáni,
Zachraňte planetu.
ať jste jacíkoli-áni,
Říkala jsem teď lidem od
kamkoli jdete, noste
SM Celestial Clothing,
s sebou tento vzkaz,
že budeme dávat
Buďte pozitivní a čiňte
všechny ty slogany
dobro. Buďte zářným
na všechny nové návrhy.
příkladem, buďte hrdinou
Dokonce i na záhlaví dopisu,
a zachraňte svět.
které píši a podepisuji,
Nebe je s vámi.
na všechny dopisy
Andělé vás ochraňují.
a máme to všude
A Bůh vás miluje.
na našem oblečení
Buďte vegany.
nebo dokonce na vějířích
Buďte ekologičtí.
dokonce na nálepkách
Zachraňte planetu.
na auta, na čepicích, botách,
Já vás všechny miluji.
kabelkách,
Děkuji Vám.
vším budeme vzkazovat:
Děkuji Vám, Mistryně.
„Buďte vegany.
Zdravím, Mistryně.
Buďte ekologičtí.
Zdravím.
Zachraňte naši planetu.“
Ráda bych se s Vámi
A také, „Zachraňte svět.
podělila o dobré zprávy.
Já jsem vegan a ekologický.“
Prima!
Můžete dělat to samé.
Nedávno nám zavolal někdo,
Můžete si to natisknout
kdo prodává arganový olej,
na své boty,
je to nádherný produkt,
vaše trička, vaše kalhoty.
je opravdu dobrý na kůži.
Nemusíte si to
A já jsem se ho zeptala,
kupovat z dílny
jak našel
Supreme Master
Supreme Master Television.
návrhů oblečení.
A on řekl, že nás vlastně
Můžete si to dát
našel na www.facebook.com
na své stávající oblečení.
Je to společenská síť online.
Natiskněte si to,
A řekl, že všichni,
namalujte, napište nebo
kdo se zajímají o záležitosti
si to kamkoli nalepte.
životního prostředí,
A na dárkové taštičky,
znají
když někomu dáváte dárek,
Supreme Master Television.
nalepte si to na auto,
Páni.
na kolo, ledničku,
On také řekl,
nákupní tašky,

že hodně lidí
na Středním východě
slyšelo o
Supreme Master Television,
to tedy byly dobré zprávy.
Dobré zprávy.
A pak také nedávno
v Korei zorganizovali
jejich první vegetariánské
sympozium a 45 skupin
se sešlo dohromady a slíbili,
že budou naplno propagovat
vegetariánství.
A organizátoři nám řekli,
že ho uspořádali,
díky SOS konferenci
o klimatických změnách
s Vámi, která se konala
v Soulu v Koreji, v květnu.
Páni.
A korejská
vegetariánská unie
má web stránku.
A od konference
měli na web stránce
5 krát více návštěvníků.
Téměř 8 000 lidí denně
navštíví tu web stránku.
Páni.
A denně se jim zapisovalo
10 nových členů
a od konference jich
získali asi 100.
A také díky záležitosti
s nemocí šílených krav.
Říkala jsem vám, že to jde.
To jsou tedy dobré zprávy.
Skutečně dobré zprávy.
A to je jen zlomek toho,
co jsme se dozvěděli.
Říkala jsem vám,
že se více vegetariánů
přidává do našeho kruhu
a je to opravdu tak, dokonce
jen v Soulu je to tak.
Dovedete si představit,
jak je to všude jinde?
To, co děláme,
opravdu funguje.
Jen se mnou pracujte
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možná s 10 lidmi
a já vám za vaše úsilí děkuji,
můžete počítat někdy později.
jakkoli malé je vaše
Takto tedy teď
přispění a
získáváme naději.
jakkoli velká je vaše touha
Dále budeme dělat to,
zachránit planetu,
co děláme. Ano, zlato?
je to pro vás dobré
Ano, děkuji Vám.
a děkuji vám.
Děkujeme novým členům
Vidíte, funguje to.
vegetariánského klubu
Říkala jsem vám mnoho lidí,
a přejeme jim hodně štěstí,
nových členů
hodně požehnání Nebe
vegetariánského klubu.
a aby vyšli ven
Oni mne nemusí následovat,
a šířili zprávy a pomohli
nemusí pro nás dělat nic,
zachránit svět.
jen ať jsou vegany
Momentálně probíhá
a to již pro ně bude
světový vegetariánský
dost dobré
kongres v Německu,
a dobré také pro planetu.
v Drážďanech
Říkám vám,
a my se tam účastníme.
jsem velice, velice šťastná.
A máme tam odtud
Jsem velice pozitivní.
hodně pozitivních
Cítím to velice pozitivně.
zpětných vazeb.
Někdy, během mé meditace
Pořádá se k oslavě
a když se z ní dostanu ven,
100. výročí
cítím se velice, velice dobře,
Světové mezinárodní
cítím něco jako,
vegetariánské unie.
„Och, můžeme to zvládnout.“
Byl tam například jeden
Nějak cítím, že se to stane,
profesor,
že většina lidí
Madan Mohan Bajaj
bude vegetariány
z univerzity Delhi v Indii.
a budeme žít v Nebi na Zemi.
A on našel
Jen si tuto vizi udržujte, ano?
matematickou rovnici,
Ano, Mistryně.
která dokazuje,
Opravdu to tak cítím.
že všechny světové
Protože je velice obtížné
přírodní katastrofy
cítit něco, co není,
jsou spojeny s jedením masa.
musí to tam tedy být.
A tak s námi
Protože z 800 lidí
ten profesor mluvil
se stane 8 000 a 800 000,
a chtěl by s námi ještě mluvit.
a dále se to šíří.
Prosím, udělejte s ním
Čím více lidí se přidá,
rozhovor a získejte tu rovnici,
tím více a více lidí
ať se s ní všichni seznámí.
se bude přidávat,
Ano.
protože oni půjdou ven
Skvělé.
a budou ty zprávy také šířit.
A byl tam jeden doktor
Jeden člověk ovlivní rodinu,
ze Švédska, který se zabývá
možná alespoň
přírodní léčbou.
a pak přátele
Tento doktor již získal
a kolegy v práci atd.
Vaši knihu zdarma
Jeden člověk se tedy
ve Švédsku a teď na
přidá k vegetariánství,

tomto veletrhu ho velice
přitahoval náš SOS znak.
A když četl SOS leták
a mluvil s námi
o duchovní praxi,
rád by se teď naučil
pohodlnou Metodu.
Je vítán.
Celkově jsme byli na tomto
veletrhu velkou atrakcí,
protože jsme měli 2 stánky.
A dělali jsme každý den
mnoho rozhovorů
s vědci a dalšími lidmi.
A teď je již nemusíme
ani o rozhovory žádat,
ale oni chodí za námi
a žádají nás, abychom
s nimi udělali rozhovor.
Bravo!
Bylo to tedy velice úspěšné.
Velice úspěšné.
Opravdu mám dobrý pocit.
Opravdu cítím, že to
jednoho dne dokážeme.
Jednoho dne se většina lidí
nebo všichni stanou
vegetariány a budeme
schopni zachránit planetu.
A budete moci žít, jak dlouho
budete chtít, meditovat,
jak dlouho budete chtít.
V budoucnu se možná
všechny média změní
v pozitivní vysílání
a všichni se stanou
vegetariány.
Je dobré sloužit ostatním
lidem, že?
(Ano.) Cítíte se při vaší
vznešené misi dobře?
Ano.
Dobře, dobře, jsem ráda.
Zdravím, Mistryně.
Ráda bych Vám
sdělila nějaké nové zprávy
z Maďarska.
Největší radiostanice
Danubius Radio,
pozvala dva členy

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 2 / 3

Titul: TV_779_Vést ctnostný život v souladu se zákonem lásky_V
členové naší asociace
naší asociace k rozhovoru,
měli také rozhovor v rádiu.
aby mluvili o vegetariánství
A také se podělili o letáky
a jeho prospěchu.
s další místní společností.
Byl to přímý přenos
Páni, velice dobře.
a telefonovalo a psalo
Děkuji Vám.
tam hodně lidí,
Skvělé, skvělé, skvělé.
ptali se na různé
Jsme velice potěšeni.
zdravotní přínosy.
Zdravím, Mistryně.
A to nebyli vegetariáni,
Zdravím.
kteří se ptali
Mohu se podělit
a ptali se také na děti,
o nějaké dobré zprávy
jestli je to pro ně také
v naší rodině?
prospěšné.
Jistě.
Tak velký zájem tedy
Děkuji Vám.
vzbudil tento rozhovor.
Mám 8 sourozenců
A volalo také mnoho
a všichni jsme vyrůstali
vegetariánů, hodně,
na tradiční masité stravě.
dělili se o své zkušenosti.
Během posledních 12 měsíců
Ukázalo nám to jen,
se dva mí bratři
že je to v Maďarsku
stali vegetariány.
narůstající trend,
Páni.
a že mnoho lidí to zajímá.
A jeden čeká na zasvěcení.
Také ta stanice byla
Gratuluji, Michael.
s rozhovorem velice
Díky Vám, Mistryně.
spokojená, říkali,
Jsem tak vděčný za vše,
že je pravděpodobně opět
co děláte pro moji rodinu,
pozvou, a že by to mohla být
děkuji mnohokrát.
pravidelná měsíční show.
Och, bude jich víc.
Páni! Skvělé!
Bude jich víc.
To jsou skvělé zprávy.
Děkuji Vám, Mistryně.
Skvělé, skvělé!
Mám ještě jednu dobrou
Děkuji Vám, Mistryně.
zprávu z médií, Mistryně.
Velmi dobře.
Kanál 64 v Ohiu, USA,
Zdravím, Mistryně.
je jeden z největších kanálů
Zdravím. (Zdravím.)
na středozápadě.
Mám pro Vás nějaké
Oni četli článek v novinách
dobré zprávy
o naší asociaci
ze západní Afriky.
a jak učíme meditaci
V Beninu, v místní televizní
a pozvali nás na rozhovor.
stanice měla rozhovor
Ano, dobré zprávy.
s členy naší asociace
Snažte se co nejlépe
a mluvili o řešení
říci všechny hlavní body
klimatických změn
vegetariánské stravy.
a jeho naléhavosti.
Vidíte, nese to ovoce.
A jako výsledek bylo
Pracujeme tvrdě,
na základě tohoto rozhovoru
ale je milé slyšet nějaké
odvysíláno několik programů.
odezvy nebo nějaké takové
Toto je tedy první novinka.
pozitivní výstupy.
Páni. Dobře.
Ne, že bychom
V Kamerunu

toužili po slávě
nebo po vděku nebo něco.
Je velice utěšující vědět,
že se lidé otáčejí zády
ke špatným zvykům
a škodlivé masité stravě
a přechází na vegetariánskou
stravu nebo se kloní
tím směrem.
Je velice utěšující to vědět.
Chtěli bychom Vám
velice poděkovat,
že jste s námi byla
a odpovídala na otázky
a jménem nás všech tady v
Supreme Master Television,
děkujeme Vám, Mistryně.
Moc rádo se stalo.
Také vám děkuji.
Ať vám Bůh dále žehná.
Nebe vás dále ochraňuje.
A já vás dále miluji.
Je to celé díky vaší
neviditelné i viditelné
práci a požehnání,
že Nebe poskytlo lidstvu
více času, aby se pokusilo
zachránit planetu.
Jsme vděčni za to,
že nám dáváte naději.
S Vaší nekonečnou láskou
a vedením,
nechť se tato velkolepá
Země navěky vyvíjí
v míru a lásce
mezi všemi obyvateli.
Všechna láska nechť je s
Vámi Mistryně, buďte stále
zdravá, napořád mladá
a hodně úspěchů
ve vaší vznešené misi.
Milujeme Vás.
Nechť se splní
vaše přání pro planetu.
Děkuji Vám, Mistryně.
Dobrá, na shledanou.
(Na shledanou.)
Buďte s Bohem
a buďte s láskou.
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