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Ale oni se změní.
Zdravím, Mistryně.
Pokud se změníme my,
Přemýšlím,
zvířata se změní.
kdyby se všichni lidé
Když máte domácího
stali vegetariány,
miláčka, například psa,
jestli by ustala konzumace
vždy například říkají:
masa také ve světě zvířat.
„Jaký pán, takový pes“.
Nastane den, kdy zvířata,
Mnoho psů také
jako jsou tygři a lvi se také
vypadá jako jejich pánové.
stanou vegetariány
A mohu vám říci,
a zastaví se zcela
že můj pes, dívka, Happy,
zabíjení na Zemi?
když poprvé přišla,
V Bibli se píše,
naháněla ještěrky
že lvi běhají a hrají si
a jedla je, zhltla je,
s jehňátkem
dokonce jim koukal ven ocas,
a přemýšlím, zda opravdu
řekla jsem: „Co jsi udělala?
to v minulosti tak bylo
Hned to vyplivni!
a jestli v budoucnu vůbec
A ona to udělala.
taková doba nastane.
A stále nahání mouchy, včely
Ano, v minulosti to tak bylo,
a dostala do nosu žihadlo
ne vždy v naší historii,
a otekla jí tvář,
ne vždy v historii lidstva
protože se honí za vším,
tady na této planetě,
co se hýbe, a jí to,
ale v dávné historii.
protože, když byla se svým
Když se teď stanou všechny
předchozím pánem,
lidské bytosti vegetariány,
musela si jídlo chytit.
celá atmosféra
Oni se o ni dobře nestarali.
Země se změní.
Musela si tedy něco
Magnetické pole se změní.
k snědku ulovit.
Osud všech obyvatel
Jedla tedy cokoli,
se změní k lepšímu.
hmyz, včely, mouchy,
A zvířata také
gekony, cokoli.
přestanou jíst maso.
A i když přišla ke mně,
A skutečně jehňata budou
nemohla se okamžitě změnit.
ležet vedle lvů,
Ale teď se změnila.
jak to zmiňuje Bible,
Už to nedělá.
přejdou-li všichni lidé
Když se před ní objeví
na vegetariánství.
moucha, už se ani nehne.
Zvířata jsou také odrazem
Dříve byla hned ve střehu
našeho vědomí.
a mouchy chytala.
Posuneme-li se
Teď to nedělá
k vyššímu vědomí,
a jí jen vegetariánsky.
pak se změní i zvířata.
A dokonce něco
Pokud ne, zmizí.
smradlavého, někdy
Podobné přitahuje podobné.
to dělají tak skutečné,
Pokud zvířata v té době
například smradlavou rybu
nežijí podle
nebo smradlavou krevetu,
lidských standardů
nejedla by to.
vznešenosti a soucitu,
Oni se mění.
pak je zákon přírody
A pamatujete si
odstraní.

v knize Jógánandy,
„Autobiografie jogína“?
Říkal tam o lvici,
která nejedla maso vůbec.
Odmítla maso,
když jí ho někdo
nabídl, protože
bydlela s pánem,
který byl jogínem
a byl vegetariánem.
Bude-li tedy více lidí
vegetariány,
atmosféra se posune
na vyšší úroveň
soucitu a lásky,
pak budou ovlivněna
i zvířata a změní se
jejich přirozenost.
Ten den může přijít brzy.
Kdo ví?
Buďte pozitivní.
Děkuji Vám, Mistryně.
Mistryně, jak se máte?
Byl jsem zasvěcen před
dvěma měsíci.
Po zasvěcení jsem si přál,
abych pilně praktikoval.
Nicméně, od té doby,
co jsem se dozvěděl,
že nemáme moc času,
cítil jsem se trochu zmatený.
S požehnáním Mistryně,
jsme schopni splatit
naši zbylou karmu
dostatečně rychle,
v krátkém časovém období?
Prosím, poraďte mi,
Mistryně.
Měl byste být šťastný,
že jste byl již zasvěcen.
Někteří lidé
zemřou dokonce zítra.
O čem tedy mluvíte,
krátký čas nebo dlouhý čas?
Život je normálně velice
nepředvídatelný a krátký.
V dávných dobách
žili lidé déle.
Ale jste-li vegetariány,
žijete déle.
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již tento problém nebude.
A my teď prodlužujeme
Samozřejmě,
bod odkud není návratu.
že to není pro náš
Máme tedy hodně času.
ekosystém moc dobré
Dokonce jeden den
a není to dobré pro zdraví,
je hodně času.
jak to již bylo vědeckými
Soustředíte-li se dobře,
výzkumy dokázáno.
a pozvednete
Ale teď existuje jedna
svoji morální úroveň vysoko
věc, kterou můžete dělat.
a pozvednete vaše duchovní
Možná se vždy nemůžeme
vědomí vysoko,
vyhnout škodlivému
jeden den stačí.
vlivu potravin,
Buďte ve své praxi
které jíme, protože
vždy pilní,
lidé to stejně vždy pomotají.
bez ohledu na to, jestli máte
Nyní jsem vám tedy
jednu vteřinu, jednu minutu,
dala prostředky k ochraně.
protože ve věčnosti
Když meditujete,
se čas nepočítá.
chráníte se, to jsem vás učila.
My máme čas jen proto,
Dělejte to teď stále, celý den.
že jsme uvězněni
Mějte tuto ochranu s sebou.
v tomto rámu fyzické
Takže i kdybyste náhodou
iluzorní existence.
snědli něco nezdravého,
Čas se nepočítá.
nevědomky,
Jedna vteřina
budete ochráněni
se rovná věčnosti.
a také se to změní v něco,
Jen buďte pilní
co vám prospěje.
každou vteřinu vašeho života.
Ale nedělejte to záměrně.
To bude dost dlouho.
Nejezte žádné
Dobrá, drahý?
zvířecí produkty záměrně,
Mimochodem, gratuluji,
protože byste proti sobě
že jste zasvěcen.
spáchali horší přečin.
Děkuji Vám, Mistryně.
Protože víte co je dobré,
Rádo se stalo.
a neděláte to.
Mistryně,
A víte, že je něco špatné,
moje otázka je
a děláte to.
o genetické manipulaci.
Stále se ochraňujte.
Bojím se, že je mnoho
Děkuji Vám, Mistryně.
vegetariánských potravin
Metoda meditace,
geneticky modifikovaných.
kterou vás učím je také
Věřím, že se to vměšuje
ochrana pro každodenní
do prozřetelnosti Boha
život, 24 hodin denně.
a zákonů přírody.
Děkuji Vám, že jste se
Navíc, vstříkávají
s námi podělila.
DNA zvířat do rostlin.
Děkuji Vám.
Jak ovlivní geneticky
A teď bychom
upravované potraviny
Vám Mistryně rádi sdělili
přírodu a ekosystém?
nějaké skvělé novinky,
V mnoha zemích již
které se udály v Korei.
genetické upravování
Velice dobře.
potravin zakázali.
Milovaná Mistryně,
Doufám tedy, že v budoucnu

při minulém SOS
mezinárodním semináři
o globálním oteplování
jste nám řekla
mnoho moudrých slov.
Této události se účastnilo
několik reportérů
a producentů z SBS, národní
televizní společnosti,
také se účastnili semináře
a byli velice hluboce
Vašimi slovy ohromeni.
Proto někteří přešli
na vegetariánství
a často navštěvují
vegetariánské restaurace.
Navíc, SBS TV
hostí „Zpravodajské fórum
pro budoucí Koreu“
jednou ročně v srpnu,
a globální oteplování
bylo vybráno jako téma
tohoto roku.
Myslím, že se to stalo díky
videokonferenci s Mistryní.
Také se teď probudila
korejská média.
Jsem Mistryni velice,
velice vděčná,
za to, že často pořádá
videokonference,
abychom si uvědomili
vážnost globálního
oteplování, navzdory
vašemu zaneprázdnění.
Opravdu velice rádo se stalo.
Jsem šťastná,
že moje práce přináší ovoce.
Je to můj dobrovolný,
láskyplný příspěvek.
Ráda to dělám.
Miluji pomáhat lidstvu
pozvednout se k lepšímu
vědomí, protože jejich
životy jsou velice vzácné.
Opravdu chci využít této
příležitosti a pomoci jim.
A doufám, že si všichni
uvědomí
hodnotu lidského života
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vegetariánství
a brzy se probudí.
a vegetariánské restaurace
Jsem tak šťastná,
a obchody v Korei
že Korejci jsou
teď mají více a více
tak inteligentní a vysoce
zákazníků, Mistryně.
duchovně vyvinutí.
Velice dobře,
Proto mi tak rychle
jsem potěšena.
mohou porozumět,
Ano, a také roste počet škol,
a na základě toho jednat.
kde je na jídelníčku
Není to jen mé úsilí.
vegetariánské jídlo.
Je to inteligence vašich lidí,
Ano, zájem veřejnosti
moudrost
o prospěch vegetariánské
a milující přirozenost,
stravy a jejich znepokojení
která je tak rychle probouzí.
ohledně škodlivosti
Proto, když řeknu jen
masité stravy se zvyšuje.
několik slov,
Ano, Mistryně.
okamžitě jsou probuzeni.
A jsme skutečně svědky,
Jsem za vaši zemi ráda.
jak moc požehnání
Děkuji Vám, Mistryně.
nám seminář o globálním
Děkuji Vám mnohokrát.
oteplování přinesl
Rádo se stalo.
a velice Vám děkujeme
A Mistryně,
za všechno to požehnání,
kromě toho jsme měli
za vaši extra sílu a vaši
nespočet dalších výhod
nekonečnou obětavost,
z minulého SOS!
že stále vedete
Mezinárodního semináře
videokonference ve světě.
o globálním oteplování.
Děkuji Vám, Mistryně!
Pokračujte. Řekněte mi to.
Rádo se stalo, drahá.
Aktivista za životní prostředí,
Rádo se stalo.
který vám kladl
A Mistryně,
na semináři otázky,
lidi starající se o webové
se teď také začal stravovat
stránky korejské literatury
vegetariánsky a taky začal
nás také kontaktovali,
meditovat pohodlnou
a chtěli by zveřejnit mnohé
Metodou, Mistryně.
programy Supreme Master
Skvělé.
TV, protože jsou naše
Ano, ano, Mistryně!
programy tak dobré.
A také kněží,
A zaznamenali jsme v Korei
kteří se semináře zúčastnili,
mnoho dalších dobrých
nabádají své následovníky,
odezev na
aby se stali vegetariány.
Supreme Master Television,
Páni! Bravo!
protože vysíláme
Bůh vám žehnej!
o globálním oteplování
A navíc, Mistryně,
a vegetariánství hodně
mnoho organizací,
a skutečně si vážíme
které se zúčastnily semináře,
vaší bezmezné lásky.
se sešlo a zorganizovali
Děkujeme Vám, Mistryně.
vegetariánské sympozium.
Děkuji vám!
Bůh žehnej Korei!
Vážím si Korejců.
Ano, a také od semináře,
Podívejte se, jak se
představují veřejná média

celá země mění, co?
Ano, Mistryně.
Děkuji Vám mnohokrát!
A před tím, než shrneme
dnešní konferenci
po telefonu, máte nějakou
zprávu, kterou byste
nám chtěla sdělit?
Jen buďte pozitivní,
jen buďte pozitivní.
Možná dosáhneme
kritického množství
dříve, než si myslíme.
V Korei to postupuje
velice dobře, a prosím
pokračujte v tomto úsilí,
cokoli můžete udělat,
abyste pomohli bratrům
a sestrám probudit
jejich velké Já,
jejich soucitné Já,
jejich osvícené, moudré,
milující Já,
prosím, dělejte, co můžete.
A bude to ten největší
příspěvek,
který můžete dát
světu i sobě
a Nebe bude potěšeno.
Já jsem také velice šťastná.
Jsem velice šťastná,
když slyším všechny tyto
dobré zprávy, hlavně díky
vašemu úsilí a vysoce
pozvednutému vědomí
korejských lidí.
Jsem velice, velice potěšena.
Děkuji vám,
a prosím, pokračujte.
Nechť vám Bůh žehná
i vaší zemi.
Severní i Jižní Korei,
nechť Bůh žehná oběma.
A doufám,
že se brzy uvidíme.
Děkujeme Vám, Mistryně!
Rádo se stalo.
A ještě jednou Vám děkuji
za drahocenný čas
a za to, že nám dáváte

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_807_Buďte vegetariáni_zmeňte svoj osud_zachráňte planétu_IV
tak skvělou příležitost,
jako dnes.
A my bratři a sestry
z korejských center
bychom Vám rádi popřáli
vše jen to nejlepší
ve všem co děláte pro svět.
Děkujeme Vám,
a milujeme Vás, Mistryně!
Děkuji vám,
a také vás miluji!
Uvidím vás brzy!
Zatím nashledanou.
Buďte milující
a pamatujte na Boha.

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

