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že naše Všemohoucí síla
Videokonference z Penghu,
nás ochrání a pomůže nám
Formóza
ve všech situacích a při
Zdravím, Mistryně.
překonání všech překážek.
Zdravím.
Měli bychom dále kráčet
Mistryně, velice Vás miluji.
po naší cestě.
Já Vás taky miluji.
Pomáhejte ostatním.
Mistryně,
Čím více ostatním pomůžete,
v tomto krátkém čase,
tím rychlejší bude váš růst
jak se mohu zlepšit
ve vaší duchovní praxi.
ve své duchovní praxi,
Ale neměli byste obětovat
abych byla osvícenější
váš čas, který potřebujete
a měla více moudrosti?
k duchovní praxi.
Děkuji Vám, Mistryně.
Stále byste měli meditovat
Chci Vám říci nějaké
minimálně
dobré zprávy.
dvě a půl hodiny denně
Protože jste všichni
a navštěvovat
vyrazili ven šířit zprávu,
skupinové meditace atd.
že vegetariánská strava
Pak, máte-li čas, byste
může pomoci světu,
měli pomáhat ostatním.
nyní se k nám přidalo
Jezte jednoduše
a stalo se vegetariány
a žijte jednoduše.
mnoho lidí,
Dále si upamatovávejte
proto jsme získali
své vnitřní Já.
několik měsíců navíc.
Děkuji Vám.
Ráda bych využila
Rádo se stalo.
této příležitosti,
Milosrdná Mistryně,
abych poděkovala všem
prosím, vysvětlete nám
a těm lidem,
co bychom měli dělat,
kteří jsou vlídní a milující,
abychom byli sjednoceni,
a přešli
a pomohli Mistryni
na vegetariánskou stravu,
zachránit Zemi?
aby zachránili sebe a Zemi.
Děkuji Mistryně.
Chtěla bych využít
Právě teď nás
této příležitosti,
negativní síla tvrdě testuje.
abych všem poděkovala.
Chce urvat každého,
Jsem také velice šťastná.
koho může, a kdo je
Děkuji Vám, Mistryně.
zabedněný, bude zneužit.
Netušila jsem,
Proto musíme mít trpělivost.
že tak rychle získáme
Jak jsem řekla, každý, kdo
více času.
s námi dobře spolupracuje,
Každý den navíc
může pracovat společně,
je dobrý, že? (Ano.)
Takový člověk postupně
Ohledně toho,
roste. Jeho bytost je schopna
jak překonat překážky
přijít, duchovně praktikovat,
ve vaší duchovní praxi,
meditovat a dodržovat
můžeme jen pilně
vegetariánskou stravu,
dále praktikovat
to je již velice dobré.
a zjednodušit naše životy,
Někteří lidé ještě nedospěli
jak je to jen možné.
a jsou jako děti.
Pamatujte si,

S duchovní praxí
je to také takové.
Někteří lidé velice vyrostli,
jsou jako dospělí.
Někteří lidé nedospěli,
protože přišli
z různých míst.
Někteří lidé právě přišli
z velice nízkých království.
Někteří lidé přišli
přímo z pekla.
To vám řeknu upřímně.
Já přijímám všechny.
Mohu-li je přijmout já,
můžete i vy.
Děláme to společně.
Alespoň, abychom
kultivovali naši trpělivost.
Země je v nebezpečí.
Žít je velice nesnadné.
Všude jsou války.
Všude jsou
přírodní katastrofy
nebo kalamity.
Tolik lidí
trpí nedostatkem jídla
a jsou
bez střechy nad hlavou.
Dále je potřeba,
abyste dělali vznešenou práci,
jako připomínat lidem,
aby se stali vegetariány,
pomáhali Zemi
omezit zhoubnou karmu.
Děkuji Vám, Mistryně.
Rádo se stalo.
Zdravím, drahá Mistryně.
Zdravím.
Mám dvě otázky,
které Vám chci položit.
Často jsem se bála,
panikařila a byla jsem
nervózní, jak se může
tato situace zlepšit?
Mistryně, prosím, poraďte.
Děkuji Vám, Mistryně.
Jaká situace vás znervózňuje?
Můžete uvést příklad?
V práci.
Jste-li každý den v práci
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velkého množství ryb.
zaneprázdněná,
Má dosud malé množství
zapište si všechno
výskytů takových katastrof
před vaší meditací toho dne.
nějakou souvislost
Zapište si, co jste dnes
a pozvednutým vědomím
udělala
lidských bytostí?
a co potřebujete udělat zítra.
Mistryně,
Pak si zkontrolujte
prosím, vysvětlete nám to.
úlohy, které jste dokončila.
Děkuji Vám, Mistryně.
Tak budete vědět, kolik
Ano! Ano!
jste toho udělala
Budeme-li dále dělat,
a nečekejte do
co děláme
poslední vteřiny
a pozemšťané půjdou
a nepanikařte.
cestou lásky a ctnosti,
Pokaždé si seřaďte úkoly
budou se tady vyskytovat
podle důležitosti.
takové události méně a méně,
Co je naléhavé,
bude méně pohrom,
na tom pracujte nejdříve.
Země se zklidní,
Je-li to možné, udělejte to
lidé budou mít mír
první. Jinak požádejte
a budou se cítit pohodlně
spolupraktikující o pomoc,
a mrtvé oblasti v oceánech
řekněte,
se navrátí do normálu.
„Toto velice spěchá,
Moje druhá otázka je,
já to ale nemohu dnes udělat.
drahá Mistryně,
Potřebuji několik lidí,
skutečně si přeji dělat dobře
aby mi s tím pomohli.“
práci pro Boha, ale
Nečekejte na poslední chvíli.
často nalézám ve svých
Jestli budete čekat,
lidských vlastnostech vady.
jistě budete panikařit.
Mohu se zeptat Mistryně,
Vy jste normální praktikující.
jak se můžeme posunout
Dělejte, co můžete.
nad naši lidskou přirozenost
Rozumím.
a poslouchat vnitřní hlas,
Děkuji Vám, Mistryně.
abychom si počínali v práci
Zdravím, Mistryně.
pro Boha dobře?
Mistryně, jste tak krásná.
Děkuji Vám, Mistryně.
Och! Děkuji Vám.
Hlavní věc je,
Mistryně, ráda bych
že jsme ochotni dělat
vám položila dvě otázky.
práci pro Boha, jen se
První je,
ji snažte dělat co nejlépe
na začátku tohoto roku
a bude to v pořádku.
Supreme Master Television
Ano, Mistryně.
vysílala ve zprávách,
My děláme, co můžeme.
že velké množství ryb
Nikdo vás nenutí,
zemřelo v mnoha oceánech
ani od vás nechce více.
po světě
Když duchovně praktikujete
a současně zemřelo
a při tom pomáháte ostatním
velké množství ryb
jak nejlépe můžete,
v oceánu kolem Penghu.
to je již velice dobré.
Nicméně později
Děkuji Vám, Mistryně.
jsem již neslyšela zprávy
Máme dva
o vymírání

mladé polovičně zasvěcené,
kteří by se také Mistryně
rádi na něco zeptali.
Děkuji Vám, Mistryně.
Vítám nové zasvěcené.
Vítejte malí Bódhisattvové.
Zdravím, drahá Mistryně.
Chci Vám položit dvě otázky.
Jak se jmenuješ?
Chen Shu-hsien.
Jessica.
Ahoj, Jessico.
Jsi tak hezká.
Děkuji Vám.
(Dobrá.)
Moje první otázka je,
existuje nějaký způsob,
abych se během
meditace soustředila?
Och!
Ty se nemůžeš soustředit?
Řekni mi,
na co jsi myslela
během meditace.
Mám náhodné myšlenky.
O čem jsi přemýšlela?
O věcech ve škole,
o svých kamarádech
a o své rodině, že?
Ano.
Dobrá.
Všichni to dělají.
Zeptáš-li se dospělých,
budeš vědět,
že jsou všichni stejní.
Jen se snažíme co nejlépe.
Po nějaké chvíli se
tyto náhodné myšlenky
automaticky vytratí,
protože jsi
již všechno promyslela,
nebude tedy o čem
dále přemýšlet
a pak se tvoje mysl zklidní.
Od toho okamžiku
budeš moci meditovat.
Jsi tak mladá a krásná,
jsi již vegetariánka
a duchovně praktikuješ.
Jsem již na tebe pyšná.
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Dobře.
Jsem na tebe velice pyšná.
Ať se sami rozhodnou.
Děkuj Vám, Mistryně.
Když se na něco zeptají,
Jsem velice vděčná tvým
odpověz jim a vysvětli jim to.
rodičům, kteří ti dali
Jestli se na nic nezeptají,
tuto příležitost
řekni jim, ať se dívají na naši
duchovně praktikovat.
Supreme Master Television.
Dali život tak krásnému dítěti
Jinak si shromáždi
a také tě vedou
všechny ty informace
k duchovní praxi.
o strašných nemocích
Měla by jsi
spojených s konzumací masa,
své rodiče poslouchat.
z naší televize
Pilně studuj ve škole
a ze Supreme MasterTV.com.
a pomáhej svým rodičům
Shromáždi všechno.
doma, jak můžeš.
Pak můžeš vytisknout
Můžeš-li svým rodičům
všechny nasbírané informace
pomoci pomáhat ostatním,
a ukázat jim je.
dělej to.
Vytiskni všechny výhody
Pak se soustřeď, jak můžeš
vegetariánské stravy,
během své meditace.
na jednu nebo dvě stránky,
Když se nebudeš moci
malými písmeny, aby se tam
soustředit,
vešlo více informací.
pusť si moje písničky
Ať vidí,
nebo přednášky.
jak hrozné je jedení masa,
Poslouchej je, zatímco
jak prospěšná je
budeš meditovat,
vegetariánská strava.
tak se budeš schopna
Řekni, „Říkám vám to
rychleji zklidnit.
pro váš prospěch,
Ano. Děkuji Vám, Mistryně.
ale je to na vás.
Rádo se stalo.
Já vám jen dávám
Také ti děkuji,
nějaké materiály.“
že duchovně praktikuješ,
Řekni jim to takto
když jsi tak mladá.
zdvořile a s láskou.
Ještě máš spoustu času.
Děkuji Vám, Mistryně.
Až vyrosteš, dál praktikuj
Rádo se stalo.
a staneš se
Mistryně, jak mohu pomoci
velkým Bódhisattvou.
převést své spolužáky
Děkuji ti.
a učitele na vegetariánství?
Moje druhá otázka je,
Děkuji Vám, Mistryně.
co mohu udělat pro to,
Och, jsi tak mladý,
aby se moji členové rodiny
přesto máš tak
také stali vegetariány,
velkou lásku a zájem.
jako já?
Dobrá, dělej totéž,
Och! Jsi tak milující.
co dělá Jessica.
Jsi tak mladá,
Oba můžete
přesto je tvoje láska
vytisknout všechny materiály
tak velká.
o hrozných důsledcích,
Vytiskni si materiály
které vyplývají
z webových stránek
z jedení masa
Supreme Master Television
a krutosti ke zvířatům
a ukaž jim to, ano?

a také o prospěchu
vegetariánské stravy
a jak to může pomoci
uklidnit naléhavou situaci
globálního oteplování,
aby se zachránila Země.
Pak dejte ty letáky
všem, koho potkáte,
vašim spolužákům,
učitelům atd.
Gratuluji Vám!
Jste tak mladí,
přesto jste tak dobře
praktikovali a tak se zajímáte
o ostatní.
Jsem na vás skutečně
velice pyšná.
Děkuji Vám, Mistryně.
Někteří dospělí nejsou tak
zaměření, ani tak milující
jako vy.
Velice vás miluji!
Děkuji vám.
Vy dva malí Bódhisattvové
jste velkým vzorem
dospělým.
Tolik se zajímáte o Zemi
a přesvědčujete lidi,
aby se stali vegetariány.
Ach! Jsem tak dojata.
Miluji vás!
Děkuji vám.
Tolik vás oba miluji!
Jak nejlépe můžete,
následujte tuto cestu.
Že jste vegetariány
je již velice dobré.
Dostat se na tuto úroveň
je již velice dobré.
Je již velice dobré,
že tady společně meditujete,
buďte dále vegetariány
a mějte srdce Bódhisattvy.
A to malé ego a nedostatky
rychle změňte, pokud můžete.
Ano, Mistryně.
Pracujte společně,
abyste prospěli své
duchovní praxi,
pomáhejte Zemi
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Také bychom rádi požádali
a pomáhejte zachránit
o požehnání Mistryně,
duše ostatních lidí.
aby nám umožnila dokončit
Potřebujeme také zachránit
naši misi na Zemi.
Zemi, aby tady mohly
Děkujeme Vám, Mistryně.
naše děti dál žít.
Dobrá. Rádo se stalo!
Tato Země je docela hezká.
Rádo se stalo!
Ještě máme čas ji zachránit.
Všechny vás miluji.
Stále ji můžeme obnovit.
Děkujeme Vám, Mistryně!
Když teď mnoho lidí
Také Vás milujeme!
přešlo na vegetariánství,
Také děkuji za veškerou
vegetariánská populace
vaši pomoc, protože
se zvětšila, učinili jsme tedy
já sama bych toho tolik
velký rozdíl
neudělala.
a získali jsme trochu víc času.
Jelikož vy máte
To je již velice povzbudivé.
spříznění s ostatními,
Pokračujte v dobré práci.
budete schopni jim pomoci.
Děkuji Vám.
Pracujme tedy všichni
Děkujeme Vám, Mistryně.
společně, vy a já.
Jsem tak šťastná,
Na zdraví!
že s vámi mohu dnes mluvit.
Přejeme Vám dobré zdraví…
Připravili jsme
(Děkuji vám všem.)
veganský dort.
…a věčné mládí a krásu.
Také jsme připravili
Děkuji vám! Děkuji vám!
nealkoholické šampaňské,
Posílám vám pusu!
abychom Vám připili.
Přeji vám dobrý růst
Och! Dobrá. Přípitek!
v duchovní praxi
Rádi bychom Vám připili.
a úspěch
Drahá Mistryně.
při zachraňování světa.
My žáci jsme tak vděčni,
Přeji vám šťastné životy!
že jste přišla na tuto Zemi
Děkujeme Vám, Mistryně!
v tuto kritickou dobu,
Na zdraví!
zachránit naši Zemi
Bůh vám žehnej!
a vysvobodit
Miluji vás!
všechny cítící bytosti.
Jsme také velice poctěni,
že jsme se narodili
do této doby, a že můžeme
následovat vaše kroky,
abychom pomohli sobě
a sloužili dalším bratrům
a sestrám.
Jsme velice vděčni
za každou příležitost,
kterou nám dáváte.
Jak nejlépe můžeme, budeme
duchovně praktikovat
a následovat Vás, abychom
dobře dělali veškerou práci
pro Boha, abychom opětovali
milost Mistryně.
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