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do fotonového pásu. oteplování na Zemi. Videokonference z Penghu, 

Formóza Následkem toho  Kdyby se všechny lidské  
se pozvednou vibrace Země, bytosti staly vegetariány, Zdravím všechny! 
také cítící bytosti na Zemi. vůbec bychom nepotřebovali Zdravím, Mistryně! 
Upřímně se tážu, Mistryně  mimozemšťany. Tolik lidí! 
kdyby se všichni lidé  Měli bychom se modlit V Penghu se daří. 
během tří let stali vegetariány k naší vnitřní Všemohoucí  Děkuji Vám, Mistryně. 
a na Zemi by vznikl Ráj, síle, místo toho, abychom  Starosta, 
jak dále bychom se  mysleli na jiné lidi. vládní úředníci 
měli připravit  Mimozemšťané  i lidé velice pomáhají. 
na těle, mysli a na duchu jsou taky lidské bytosti. Dokonce děti a studenti 
na vstup do fotonového pásu? Mohou mít vyvinutější  se stávají vegetariány, 
Když jednou vstoupíme  technologii, mnozí z nich! 
do fotonového pásu, ale ne všichni jsou  Jste skutečně ohromní!  
bude se naše duchovní  na vyšší duchovní úrovni. Děkuji mnohokrát  
praxe nějak lišit? My všichni máme  za vaši práci! 
Děkuji Vám, Mistryně. vnitřní všemocnou sílu, Děkuji Vám za vaše  
Říkala jsem vám již,  aby nás ochraňovala. požehnání, Mistryně.  
že hlavní věc je, Hlavní věc je ta, Děkujeme mnohokrát, 
aby byli všichni vegetariány. že musíme mít  Mistryně, že se účastníte  
Snažte se usilovněji vysokou morálku, této videokonference 
propagovat výhody  být pilní  navzdory vašemu plnému    
vegetariánské stravy. v duchovním praktikování rozvrhu. Děkujeme Vám  
Co se týče fotonového pásu, a nesobecky přispívat, Mistryně mnohokrát za Vaše 
zapomeňme na něj. pak budeme sami v pořádku. speciální požehnání a přízeň 
Pro nás je lepší A změní-li všechny lidské   centru v Penghu. 
vstoupit do Nebe. bytosti na Zemi svá srdce, Děkujeme Vám, Mistryně. 
Fotonový pás není nic. budou milovat zvířata Rádo se stalo. 
Ano, Mistryně. a stanou se vegetariány, Máte-li nějaké otázky, 
Vy už jste vstoupili bude to stačit.  můžete se teď ptát. 
do kruhu světla. Když přejdeme  Děkuji Vám, Mistryně. 
Nejdražší Mistryně, na vegetariánskou stravu, Zdravím, Mistryně. 
Upřímně toužím  atmosféra se změní Nejmilosrdnější Mistryně, 
po soustavném růstu  a všichni budou  aby se nám naši  
na duchovní cestě a také inteligentnější. mimozemští přátelé 
chci dělat práci pro Boha. Vynalezneme mnoho ukázali a pomáhali nám, 
Ale často dělám chyby  vynálezů  podělili se s námi o vše, 
a tápu, díky mému egu, a naše věda a technologie o co se chtějí podělit, 
aroganci, pýše,   budou mnohem vyvinutější. kolik obyvatel Země 
podřízenosti, strachu Bude to mimo  musí být vegetariány 
a lidským zvykům. naši představivost a jaké duchovní pozvednutí 
Často naprosto nepoznám, o kolik bohatší, a změny chování  
že moje nevědomost pohodlnější a perspektivnější jsou nutné? 
a špatné vlastnosti bude náš život. Vysvětlíte nám to Mistryně? 
ubližují lidem, Nemějte tedy obavy. Děkuji Vám, Mistryně. 
situaci i mně. Děkuji Vám, Mistryně. Dobrá, alespoň 70 % 
Poučí mě Mistryně milosrdně Rádo se stalo. populace světa 
jak se mohu zevnitř změnit Nejdražší Mistryně, se musí stát vegetariány, 
v skutečně pokorného,  říká se, že 21. prosince 2012 aby odvrátily situaci 
milujícího a pilného přejde Země zcela  globálního 
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kterou vlastní  Je-li to skutečně pravda,  praktikujícího, nesobecky  
naše nová kontaktní osoba. než začnete s lidmi mluvit, obětavého a oddaného? 
Pouštíme  zeptejte se sebe, „Poslouchala Děkuji Vám, Mistryně 
satelitní vysílání  bych ráda takovouto řeč?“ za vaši milost. 
Supreme Master Television „Zraním pocity lidí?“ Jaká situace způsobila, 
téměř každý den. Mluvíte-li pravdu  že si myslíte,  
Studenti se vyjádřili, bez špatných úmyslů že jste ublížila ostatním nebo  
že rádi sledují programy ve svém srdci sobě,    
Supreme Master Television a co říkáte  a že jste ta, která chybuje? 
doma se svými příbuznými. je velice přiměřené, Uveďte mi příklad. 
Kdykoli je nějaký nový ale lidé se stejně cítí ublíženi, Teď si nemohu na 
vzestup vegetariánství,   pak je nechte, ať to sami  nic určitého vzpomenout. 
něco o globálním oteplování napraví. Moc chci dělat dobrou 
nebo o něčem dalším na Je-li to vaše chyba,  práci pro Mistryni 
Supreme Master Television, pak se té osobě omluvte, nebo v mé každodenní práci. 
vždy to z naší školy  „Včera jsem s tebou mluvila Ale velice často,  
začneme šířit. dost bezohledně až když to udělám, velice  
Všichni naši studenti  a zranila jsem tvé city často si uvědomím své chyby, 
milují naše veganská jídla nebo jsem tě urazila. jak jsem ublížila lidem 
a svačinky. Prosím, promiň mi!“  a samozřejmě je to špatné 
Všichni říkali, že nevěděli, Pak to bude fungovat. pro moji duchovní praxi. 
že vegetariánské jídlo Pokud cítíte, že to, Nejspíš je to způsob, jak  
je tak skvělé co jste udělala je správné, mluvím nebo můj zvyk  
a také tak dobře voní. pak to prostě nechte být. a styl, jakým věci dělám. 
My také organizujeme Kupte jim čokoládu. Když vzpomínám na věci, 
každý rok nějaké Potřeste jim rukou, které jsem udělala, 
letní akce. pak to bude v pořádku. zjišťuji, že jsem jednala  
Součástí programu  Děkuji Vám, Mistryně. velice arogantně a s egem.  
je učit děti, jak připravit Není zač. Někdy dokonce dělám věci, 
jednoduchou, ale vynikající Pokud se snažíte,  aniž bych rozuměla  
vegetariánskou stravu.  jak nejlépe umíte, je to dobré. celé situaci. 
Všichni to velice milují! Neobviňujte se každý den.  Jako lidé,   
Jejich rodiče jsou šťastni Tím byste se sama brzdila můžeme dělat jen to nejlepší. 
a jsou příjemně překvapeni, a ztratila sebedůvěru. Neobviňujte se příliš. 
když zjistí,    Všichni děláme chyby. To, že připouštíte své chyby 
že tyto mladé děti umí Někdy je to v důsledku ukazuje, 
a milují vaření karmických vztahů. že se alespoň zkoumáte. 
a celé si to užívají. Například,  A musíte být pokorná, 
Navíc nám studenti  v minulých životech  když se takto kritizujete. 
často říkají, jsme měli s někým neshody, To není tak špatné, 
„Mistryně je tak krásná!“ vrátili jsme se tentokrát, protože mnozí lidé 
A rádi si čtou letáky zůstalo to více či méně stejné. odmítají poznat své chyby. 
a knihy Mistryně, včetně Musíme být tolerantní. Jelikož připouštíte  
„Ptáci v mém životě“, Ráda bych Vám anglicky své chyby, znamená to, 
Psi v mém životě“ podala zprávu o studentech že máte pokoru,  
a „Vznešená divoká zvířata“, ve školní třídě  alespoň trochu. 
které ukazujeme ve škole. tady v Penghu. Když u toho začneme, 
Všechny se jim líbí. Nejdražší Mistryně, to už je dost dobré. 
Většina mých studentů Vyučuji studenty  Ode dneška si dávejte  
je v rozmezí 3 až 12 let. v anglické škole,  větší pozor. 
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okamžiku pomoci. Děkujeme Vám mnohokrát, Za tu dobu 2 let 
V té době přijde Mistryně, Mistryně! Milujeme Vás. se někteří moji studenti 
aby vám pomohla Děkuji Vám! po přečtení letáku  
a také lidem kolem vás, Vaše práce nese ovoce. o alternativním způsobu 
bude záležet na jejich  Vaše tvrdá práce  stravování, stali vegetariány. 
zásluhách. nese ovoce. Později přešlo na   
Bude záležet také na  Gratuluji! vegetariánství více studentů, 
jejich upřímnosti Děkujeme Vám, Mistryně.  když jsme jim ukázali 
a kolik dobrých činů  Děti jsou skutečně velice  informace SOS ze  
ve svých životech vykonali  nevinné. Supreme Master Television. 
a kolik zásluh si vydělali. Skutečně, kdybychom  Ale oni nám to neřekli. 
Obyčejní lidé mají strach. jim řekli, co je dobré   Neřekli nám,  
protože nejsou připraveni. a co je špatné, že přešli na vegetariánství. 
Vy jste připraveni každý den, zvolili by si to dobré. Udělali to spontánně 
není tedy nutné se obávat. Jen jim to někdy  a přirozeně. 
Také, kdyby byly všechny nikdo neřekne. Zjistili jsme to příležitostně, 
cítící bytosti na Zemi  Jaká škoda! když jsme mluvili  
v budoucnu  Musíte pracovat pilněji. s jejich rodiči nebo studenty. 
skutečně zničeny, Děkuji Vám, učitelko.   A někteří rodiče nám řekli, 
nebyl by tady žádný vývoj, Děkuji Vám, Mistryně. že jejich děti je požádali, 
jen bezútěšnost, možná Děkuji Vám. aby doma vařili  
by to bylo jako na Marsu. Drahá Mistryně, vegetariánsky nebo je vzali  
A pak po dlouhé době, kdyby se Země opravdu  do vegetariánské restaurace. 
o miliardu let později chýlila ke konci, Někteří jejich příbuzní  
by nejspíš Země znovu v posledním okamžiku, se nás dokonce zeptali, 
obnovila svůj původní stav. jak máme pomoci sobě jak vařit vegetariánsky. 
Jen možná,  a spoluobčanům, Některé děti neřekly  
pokud by to bylo nutné. jako nezasvěceným, atd. nikomu o tom, 
Děkuji Vám, Mistryně. kteří jsou vedle nás? že se staly vegetariány, 
(Nemáte za co.) Navíc, kdyby ani jejich rodičům. 
Moje druhá otázka je: všechny druhy na Zemi Ony prosně už maso nejedí. 
Mistryně, mohu se zeptat, vymřely, Přestaly jíst maso. 
jak může člověk perfektně jaký by byl další vývoj Nejdražší Mistryně, prosím, 
naplnit poslání, na Zemi? požehnejte všem těm milým 
které má naplnit  Děkuji Vám, Mistryně! dětem čistého srdce,  
v tomto životě? To už by bylo příliš aby měly podporu 
Naše poslání je   pozdě něco dělat! a odvahu zůstat  
pomoci sobě  Kdyby se chýlilo k zániku  na správné cestě. 
pozvednout duchovní úroveň Země, bylo by příliš  Uvědomili jsme si, 
výše a výše pozdě něco dělat. že láska a síla Mistryně 
a připomínat ostatním lidem, Teď se každý den  vede tyto  
mimochodem, aby dělali připravujeme. připravené duše domů. 
to samé. To je vše. My jsme duševně připraveni. A my máme to štěstí a jsme 
My jen děláme to nejlepší.   Meditujeme každý den poctěni, že můžeme sloužit 
Měli bychom sami dobře  a udržujeme kontakt  těmto vznešeným duším. 
praktikovat s Nebem každý den. Mistryně, děkuji Vám, 
a pak to připomenout My již známe náš původ my budeme dále šířit 
co největšímu počtu lidí. a jak jít tam a zpět. tyto důležité zprávy 
Co teď děláte je v pořádku. Nemusíme tedy přemýšlet ke všem, se kterými 
Děkuji Vám, Mistryně. o tom, jak si máme v tom  se setkáme. 

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_785_Žít naše životy s vědomím a láskou_I 

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 4 / 4 

Zdravím, Mistryně. 
Podle zprávy 
Taiwanských národních 
laboratoří  
aplikovaného výzkumu, 
odborníci objevili 
velká podmořská ložiska 
metanu na mořském dně 
jihozápadně od Formózy 
(Taiwanu), což patří mořské  
oblasti Penghu. 
S naléhavostí  
globálního oteplování, 
pokud se včas nevyvinou  
technologie 
ke zpracování ložisek metanu 
pod oceánem, aby ho  
přeměnily v užitečný přírodní  
plyn k lidské potřebě, 
co můžeme udělat, abychom  
se vyhnuli katastrofám 
způsobeným uvolněním 
metanu z oceánu 
a jím otrávenému vzduchu? 
Prosím vysvětlete nám to. 
Děkuji Vám, Mistryně! 
To není snadné. 
Čelíme stejnému problému 
všude, ne jen v Penghu 
nebo na Formóze (Taiwanu). 
Kdyby obyvatelé Země 
obecně měli hodně zásluh, 
naše technologie by byly 
mnohem vyvinutější 
a vědci by byli schopni 
přemýšlet o způsobu, 
jak získat plyn ku  
prospěchu lidí, 
místo toho, aby jim ublížil. 
Závisí to na našich zásluhách, 
ne jen na technologii. 
Nemáme-li dostatek zásluh, 
nebudeme schopni vyvinout 
tyto technologie. 
Naším nejdůležitějším  
úkolem je prosazovat  
vegetariánskou stravu 
a morální aspekty. 
A pak to bude záležet   
na situaci. 

Já si také přeji, 
abyste se svojí prací uspěli, 
aby mnoho lidí vědělo o tom,   
že vegetariánství je řešení. 
Takto by se věci  
zlepšovaly a zlepšovaly. 
Jen pokud budeme  
vegetariány a morální,  
vyhneme se katastrofám. 
Pak můžeme vyvinout 
více dobrých technologií. 
Jinak, budeme-li dále 
ubližovat jiným lidem 
a zvířatům, 
je jedno, jak vyvinuté  
jsou naše stroje,  
objeví se další problémy. 


