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lásku a ochraňovali
Videokonference z Penghu,
všechna zvířata
Formóza
a cítící bytosti.
Zdravím, nejdražší Mistryně.
Upřímně se modlím k mojí
Ráda bych využila
milované Mistryni Matce,
příležitosti,
aby požehnala vládě
abych vám vyjádřila
na Formóze (Taiwanu),
vděčnost.
aby mohli schválit
Upřímně Vám děkuji
co nejdříve legislativu,
Mistryně za lásku
která bude po všech
a že se o mne a o moji rodinu
vyžadovat vegetariánství
po léta staráte
alespoň čtyři dny v týdnu
do malých detailů.
a aby přišli s praktickým
Děkuji Vám, Mistryně,
řešením,
za vyslání světla,
jak snížit spotřebu energie
které jste ukázala mojí sestře,
a emisí uhlíku.
která není zasvěcená,
Přemýšlím, jestli se mohou
týden po tom,
moje přání splnit?
co moje matka odešla.
Upřímně žádám
Jsem Vám upřímně vděčná.
naši uznávanou Mistryni,
Můžete mi dále žehnat
aby nám požehnala
Vaší velkou silou
a objasnila nám to.
a velkou láskou,
Děkuji Vám, Mistryně za
abych se stala osvícenější
vaši všudypřítomnou lásku.
a dosáhla svého cíle
Přeji naší krásné Mistryni,
v duchovní praxi
aby byla stále mladá,
v tomto životě, což je, být
zdravá a šťastná.
vysvobozena v jediném
Děkuji Vám, Mistryně.
životě a vrátit se do Domova
Děkuji Vám. Děkuji Vám.
osvícených Mistrů.
Také si přeji, aby se to stalo.
Navíc, Země čelí
Nemáte stejné přání?
naléhavé krizi
(Ano.)
globálního oteplování.
Když mají všichni
Přírodní a lidmi přivozené
toto přání, může se vyplnit.
katastrofy ovlivňují
Když chceme, aby vláda na
životy a majetek všech.
Formóze (Taiwanu)
Když čelíme tomuto testu,
změnila toto přání
lidé ve světě
v zákon, proč nenapíšete
by se měli probudit
vládě a neřeknete jim to?
a začít se obracet do nitra
Můžete to udělat?
a duchovně praktikovat.
Napište vládě,
Měli by odložit
sdělte jim, že se vám líbí
svoji připoutanost
tato myšlenka a požádejte
a soutěživost za slávou
o jejich účinnou pomoc,
a ziskem.
aby se všichni
Upřímně se modlím,
Formózané (Taiwanci)
aby lidé ve světě
stali vegetariány,
duchovně praktikovali,
ku prospěchu
dělali prospěšné věci pro
Formózy (Taiwanu),
společnost, rozšiřovali
všech cítících bytostí
svůj velký soucit,

a celého světa.
Vaše upřímnost se
dotkne lidí.
Zkusme vládě napsat.
Děkuji Vám, Mistryně.
Napište celé vládě, ne jen
prezidentovi,
protože samotný prezident
někdy nemůže jednoduše
učinit rozhodnutí.
Rozumím!
Děkuji Vám, Mistryně.
Napište
jakémukoli ministerstvu
ve vládě můžete.
Udělejte to společně.
Všichni pomohou napsat
a podepíší ty dopisy atd.
Můžete požádat i jiné lidi,
aby ty dopisy podepsali atd.
Když tam budete mít
dost podpisů,
vláda nejspíš řekne, dobrá.
A pak udělejte mnoho
kopií a pošlete jedenu
prezidentovi
a klíčovým oddělením,
aby učinili rozhodnutí.
Například, pošlete kopii
starostovi Penghu.
Rozešlete jich, kolik můžete,
každému koho dostihnete.
Já si také přeji,
aby se vám naděje splnily.
Také bych to ráda viděla.
Ráda bych viděla,
že se celá Formóza (Taiwan)
stala vegetariánskou.
Byli by velice mocní,
velice silní, a zřejmě
prvním národem
se 100 %
vegetariánskou populací.
Děkuji Vám, Mistryně.
Pak budete mít velice
dobrou pověst,
vliv na celý svět
a budete příkladem
pro celý svět. Páni!
Možná to můžeme udělat.
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cítících bytostí.
Pokusme se.
Také jsou v této době
FIX1 SARTS:
překážky máji
Zdravím, drahá Mistryně.
mnohem těžší.
Zdravím!
Na Formóze (Taiwanu),
Cítím,
říkáme, „Nepřátelé
že negativní síla ve mně
se musí setkat na úzké cestě.“
je často silnější
My jednoduše stále
než moje pozitivní síla.
vbíháme do cesty lidem,
Moje duchovní praxe
které nemáme rádi nebo
jde nahoru a dolu,
se kterými nemůžeme vyjít.
jak se mohu ve své
Pak se obviňujeme,
duchovní praxi a meditaci
ale to není vždy ten důvod.
více stabilizovat?
Nemusí to být vaše chyba.
Děkuji Vám, Mistryně.
Jasně o tom přemýšlejte.
Každý člověk má nedostatky
Je-li to vaše chyba,
a proto jsme stále tady,
pak řekněte, „Promiň,
jako lidé.
změním se.
Jinak bych
Děkuji ti.
Vás tady nepotkala.
Prosím, promiň mi.“
Již dávno byste odešla
Není-li to opravdu vaše
do páté úrovně.
chyba, pak řekněte,
„Čau, čau, Mámo!“
„Prosím, polepši se.
Pravda je, že
Přestože mě obviňuješ,
můžeme dělat jen to nejlepší.
stejně tě miluji.“
Od té doby, co jsme si
Udělejte to tak.
vědomi našich nedostatků,
Děkuji Vám, Mistryně.
naše nemoc je již
Vidím, že jste hezká a vlídná.
způli vyléčena.
Nemůžete být schopna
Nejhorší je, když nevíme
udělat něco velice špatného.
o naší nemoci a o příznacích.
Někdy se mylně obviňujete.
Když o ní budeme vědět, je
Přestaňte se zaměřovat
naděje, že se zachráníme.
na své nedostatky
Můžeme využít diář,
a věnujte pozornost
abychom se každý den
vašim dobrým vlastnostem.
zkontrolovali.
Zapište všechny vaše
Uvidíme-li oblasti ve kterých
dobré vlastnosti
opravdu nejsme dobří,
a pak všechny slabé stránky.
pak se musíme změnit.
Uvidíte, které zvítězí.
Změňte jeden nedostatek
Máte-li více
denně, týdně nebo měsíčně,
dobrých vlastností,
je-li to nutné.
pak gratuluji.
Vytrvejte, dokud ho
Máte-li více špatných
nezměníte. Nelíbí-li se
vlastností, pak je rychle,
nám na nás něco,
jednu po druhé změňte.
dejme si čas,
Je již velice dobré,
abychom to mohli změnit.
že jste pokorná
Děkuji Vám, Mistryně.
a jste si vědoma svých chyb.
Někdy
Bez ohledu na to, zda je to
to nemusí být vaše chyba.
vaše chyba nebo ne,
Může to být kolektivní karma

připouštíte-li vaši chybu,
to je již velice dobré.
Je to velice dobré.
Jsem velice potěšena.
Mistryně, ráda bych Vám
řekla něco,
co naplňuje mé srdce
vděčností.
Drahá Mistryně,
jsem středoškolská
učitelka hudby.
V procesu záchrany Země
jsem velice vděčná Bohu,
že mi umožnil mít v tomto
životě práci učitelky.
Ve škole mám příležitost
učit každý rok nové studenty.
Když jsem získala
tento rok informaci
o globálním oteplování,
často jsem ve třídě
obhajovala důležitost
dodržování
vegetariánské stravy.
Škola také souhlasila,
abych nechala nainstalovat
satelitní televizi.
Proto měli všichni studenti
příležitost sledovat programy
na Supreme Master TV.
Tento rok, během
květnových prázdnin
šli se mnou moji studenti
do ulic prosazovat
prospěch vegetariánství.
Jsem tak vděčna,
že mi Bůh dal tyto andílky.
V mé třídě je kolem
30 studentů,
kteří jedí vegetariánské obědy
a škola odsouhlasila,
že zaplatí náklady navíc
za vegetariánské obědy.
Během letních prázdnin,
jsem se snažila rozeslat
informace o vegetariánství
a globálním oteplování
studentům, doufala jsem,
že je předají svým přátelům,
aby se o těchto novinkách
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Když tedy vidíme,
dozvědělo více lidí.
že ostatní lidé
Oni pak dále ovlivní
mají ve svém srdci touhu
více lidí, aby se stali
nebo jsou mateni májou,
vegetariány.
měli bychom najít rychle
Dále bych ráda hledala
způsob, jak jim pomoci,
příležitosti a obhajovala
například, jak to dělá
před všemi studenty
tato učitelka.
ve škole, „Žádné maso,
Pomozte jim, jak jen můžete.
žádné oteplování.“
My nemáme dokonce
Mistryně,
dost času zachránit jejich
vím velice dobře,
duše, kde bychom
že tato práce učitelky
vzali čas na dohadování?
má pro mne veliký význam.
Všichni se podívejte
Děkuji Vám, Mistryně.
na její dobrý příklad
Velice dobře!
a dobrý příklad dalších lidí.
To je velice, velice dobré.
Měli bychom věnovat
Takto jste opravdovou
pozornost dobrým příkladům
duchovní praktikující.
a odvrátit hlavy
Děkuji Vám, Mistryně.
od těch špatných.
Buďte stále spokojená.
Děkuji Vám, Mistryně.
Naši lidé se cítí
Když jdete na túru,
velice poctěni, když dělají
na co se díváte?
něco, co pomáhá ostatním.
Nedíváte se
Velice to prospívá naší
na krásnou scenérii?
duchovní praxi
Ano.
a naše láska se bezmezně
To je stejné.
rozšiřuje.
Dívejte se na krásné lidi,
Navíc, nemůžeme-li
kteří jsou ctnostní a pilní,
ostatním moc pomoci,
kteří slušně mluví
neměli bychom tam být
a slušně jednají.
a působit škody
Tři poslušnosti a čtyři ctnosti.
nebo překážet.
Dívejte se jen
Špatná karma, kterou bychom
na krásné vlastnosti.
si způsobili by byla
Nedívejte se
nepředstavitelná. Jste-li
na špatné vlastnosti.
inteligentní, rozumíte.
Zdravím, Mistryně.
Hledejte příležitosti,
Na Lunární Nový rok
jak ostatním pomoci.
tento rok bylo v oblasti
Měli byste vědět,
pobřeží ostrovů Penghu
že je to práce Buddhy.
celkem 400 tun mrtvých ryb,
Vidíme-li někoho v nouzi,
včetně korýšů,
měli bychom se
kteří jsou schopni vydržet
o ně zajímat a pomoci jim,
chladné teploty, jako jsou
obzvlášť týká-li se utrpení
humři a krabi
jejich duší.
a také větších,
Oni to teď nevědí,
hlubinných ryb.
ale později, když zemřou
Obyvatelé v Penghu
a půjdou do pekla,
si mysleli, že jednoduše
budou skutečně trpět.
umrzli.
To bude příliš pozdě.

Ale já jsem lidem řekla,
že nemuseli umrznout,
ale že byly otráveny
metanem uvolněným
z oceánu
díky globálnímu oteplování.
Ale nikdo mi nevěřil.
Můžete prosím vysvětlit
pravou příčinu
této události,
aby obyvatelé Penghu
omezili svoji spotřebu ryb?
Děkuji Vám, Mistryně!
To je pravda.
Co jste řekla, je pravda.
Tyto ryby zemřely
na jedovatý plyn.
Neumrzly.
Kdyby to tak bylo,
zemřely by už dávno.
Proč zemřely až teď?
Země se také otepluje,
jak by tedy mohly zmrznout?
Není takové teplo,
aby se uvařily k smrti
a není možné,
aby zemřely zimou.
Musely tedy zemřít
na jedovatý plyn.
Média také oznámila,
že se uvolnil plyn
v jisté oblasti moře
kolem Penghu.
Můžete jim tu zprávu ukázat.
Neděje se to jen v Penghu.
Zmiňovala jsem,
že se to děje
na mnoha místech.
V několika zemích
viděli mrtvé ryby
ve svých mořích.
Některé tyto oblasti
jsou větší než Formóza
(Taiwan).
V některých oblastech oceánu
vymřely všechna stvoření.
Nezůstaly
tam žádná živá stvoření.
Všechny ryby, krevety
a vše ostatní bylo
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Ale pokaždé po meditaci
na mnoha místech zabito.
mám pozitivní pocit,
V některých oblastech
že to můžeme zvládnout.
větších než New York
vymřela všechna zvířata.
Stalo se to
v blízkosti Ameriky
a také dalších zemí.
Teď to přišlo na
Formózu (Taiwan).
Přesto, že je více oblastí,
nenašli jsme je všechny.
To je skutečně znepokojující.
Kdybychom o těchto
věcech dnes nemluvili,
věděli by o tom jen
lidé v Penghu.
Nikdo jiný na světě
by o tom nevěděl.
Na mnoha místech je to tak.
Mnoho lidí,
kteří žili na ostrovech
se stěhují do jiných zemí
a na jiné ostrovy,
protože jejich ostrovy
zalévá voda a oni
tam již nemohou žít.
Neovlivňuje
to jen ryby, krevety
a jiná mořská zvířata.
Je to děsivé.
Je to velice děsivé.
Já jen doufám,
že se lidé brzy probudí.
Jinak bude tato katastrofa
nepředstavitelná.
Sledujete-li
Supreme Master Television,
věděli byste,
že 270 druhů žijících bytostí
vymírá každý den.
Není to jen v Penghu.
Dělám si tedy skutečně
starosti. Proto jsem vám
radila, abyste distribuovali
více letáků a psali více dopisů
vládám,
žádali vlády
a média, aby dělali reportáže
a pomáhali.
Jinak Zemi nezachráníme.
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

