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aby zachránili planétu,
Teraz sa vrátime
aby zachránili zvieratá,
späť na planétu.
stačí to, aby to zachránilo aj
V týchto dňoch
ich. Ale musia počúvať.
môžeme v médiách nájsť
Aj keď sa budete modliť,
informácie o zemetrasení
aby sa zemetrasenie neprišlo,
alebo o inej prírodnej
stane sa niečo iné
katastrofe.
tým ľuďom,
To neznamená,
ktorí musia zažívať
že sa to musí stať
takéto veci,
ale my nevieme,
až kým neobrátia hlavu
či sa to prihodí alebo nie.
a nebudú hľadať útočisko
Mali by sme použiť silu
vo vlastnej veľkej milujúcej
nášho pozitívneho myslenia,
sile a súcitnej povahe;
aby sme predišli tomu,
to je ich jediné útočisko.
aby sa takéto veci diali
Ak sa modlíte, aby sa to
a minimalizovali sa škody?
nestalo, nabudúce
Na druhej strane
sa prihodí iná vec.
mali by sme brániť prírode,
A niekedy čím neskôr,
aby robila očistnú prácu?
tým väčšie úroky.
Majsterka, môžete
Zlá karma musí byť
nám dať nejakú radu,
regulovaná. Je mi veľmi ľúto.
aký postoj by sme mali
Keby sme sa mohli modliť,
zaujať v takej situácii?
aby sme všetko zastavili,
Deje sa to tam, kde žijete?
povedala by som vám to.
Jedna predpoveď, ktorú sme
Môžeme sa aj modliť,
práve dostali, je celkom
mohlo by sa to zmenšiť.
blízko New Yorku.
Ale možno sa to zmenší
Kde?
v určitom zmysle
Je to asi 24 míľ severne
ale ľudia,
od New Yorku.
ktorí to musia zažívať,
Niekde sa to nazýva
musia tým potom prejsť
indický zlom.
nejakým iným spôsobom,
Je mi ľúto, že musíte
niekde inde neskôr.
počúvať také veci.
A možno ešte intenzívnejšie.
Ale v súčasnosti
Musia zažiť ešte
sú katastrofy
intenzívnejšie dôsledky.
častejšie, než predtým.
Vieme, že to nie je dobré.
Keď to nie je zemetrasenie,
Vidíme všetku tú krutosť
je to búrka, tajfún
a očistnú činnosť,
alebo sucho.
ktorá sa na planéte deje.
Severná Amerika má teraz
Na jednej strane je nám
obavy o vodu.
veľmi ľúto tých ľudí.
To je ešte trvalejšia katastrofa
Na druhej strane
než iba zemetrasenie,
nie je toho veľa, čím im
ktoré netrvá dlho.
môžeme pomôcť.
V každom prípade zlá karma
Okrem toho, že im povieme:
musí byť splatená.
„Môžete si pomôcť sami,
Ak sa ľudia obrátia k
keď sa obrátite späť
vznešenému životnému štýlu,
k svojej pozitívnej sile.
budú vegetariáni,

Keď budete láskaví, bude
sa na vás pozerať láskavo.
Chránením životov
bude aj váš život chránený.
Správajte sa k iným s láskou
a aj k vám sa budú
správať tak a ešte
niekoľko násobne viac.
Môžeme sa modliť
za svetový mier,
môžeme sa modliť
za planétu ako celok
ale ľudia sa musia zmeniť.
Pretože predpokladajme,
že ich teraz zachránime,
toto zemetrasenie sa nestane
a ľudské životy
budú ušetrené.
Ale ich život bude rovnaký.
Budú pokračovať rovnakým
starým spôsobom života.
Budú jesť mäso,
piť alkohol alebo zabíjať,
zabíjať zvieratá,
navzájom proti sebe bojovať,
piť alkohol a škodiť sebe.
Potom keď zomrú,
pôjdu späť na inú planétu
alebo sa vrátia späť sem
a budú trpieť rovnakým
osudom, možno ešte viac.
Čím viac to oddialime,
tým viac musíme platiť.
Ďakujem, Majsterka.
Nemáte za čo.
Sú na svete také kľúčové
oblasti, ktoré keby
prešli na vegetariánstvo,
zapôsobili by ako katalyzátor
na zvyšok sveta, ktorý by
rýchlo nasledoval ich
príklad? A ak áno,
malo by byť viac úsilia
sústredeného na tieto oblasti?
Nie, nie, nie.
Všade by mal byť
rovnaký primeraný počet,
to by bolo najlepšie.
Ale ináč,
aj to by pomohlo,
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Zaujíma ma,
keby nejaká oblasť
ako a prečo
pomohla iným oblastiam,
ľudia na planétach
navzájom by si pomohli.
ako je Mars a naša Zem,
Keby sme dosiahli
začali jesť zvieratá.
počet kritickej masy,
Najskôr,
možno by sa celý svet
keď sem ľudia prišli,
zmenil vďaka
nejedli, pretože prišli
dominovému efektu.
priamo z Quan Yin sveta,
Ďakujem, Majsterka.
to znamená zo sveta
Nemôžeme sa koncentrovať
svetla a zvuku.
len na jednu oblasť.
Lietali si slobodne sem a tam
To je jedna vec.
a nejedli.
Pretože niekedy v tej oblasti,
A potom neskôr
na ktorú sa chcete
sa potulovali po Zemi
koncentrovať, sa ľudia
a žartovali.
nestanú vegetariánmi.
Potom vošli do vody
Proste pracujte tam, kde ste.
a hrali sa vo vode
Všetci pracujte tam, kde ste,
a v tej vode bola pena.
to je to najlepšie.
Oni ju ochutnali
A pokúste sa rozšíriť
a chutila tak sladko.
správy vo vašom okolí.
Takže ju ďalej ochutnávali
Ak to urobí každý,
a každý ju skúsil ochutnať
potom to bude všade.
a tak sa im to začalo páčiť,
Netreba sa koncentrovať
a pokračovali v ochutnávaní.
na jedno miesto.
Neskôr
Ak svet potenciálne
keď nebola už žiadna pena
speje ku koncu...
a boli tam veci,
detí žiakov...
ktoré sa hemžili na zemi,
Nepovedala som,
ovocie a podobne,
že svet speje ku koncu,
začali to jesť
hovorím, že máme nádej.
a začali jesť rastliny.
Pýtate sa na niečo,
A potom neskôr,
čo sa ešte nestalo.
keď to už nebolo,
Ste veľmi negatívni,
videli nejaké mŕtve zvieratá
to nie je vôbec dobré.
a začali byť už hladní,
Oni majú svoj účel.
pretože jedli,
Nemôžeme sa koncentrovať
takže ich žalúdok si zvykol,
na koniec sveta.
že niečo dostáva.
Môžeme sa sústrediť
Takže keď tam nebolo nič,
len na úsilie, ktoré robíme
išli hľadať
a na riešenie.
niečo iné na jedenie.
Zdravím, Majsterka.
V niektorých oblastiach
Chcem vám len
neboli žiadne rastliny,
veľmi poďakovať,
takže proste jedli mŕtve mäso
že ste moja Majsterka,
alebo spálené mäso
skutočne si to cením.
z lesa a podobne.
Nemáte za čo.
Niekedy zhorel nejaký les
Cítim, že som k vám bližšie
a zomreli tam zvieratá
a bližšie každý deň.
alebo zomreli prirodzene
Ach, skvelé.

a oni ich proste zjedli
a potom si na to zvykli.
Takže takto jedli
viac a viac mäsa.
Takýmto spôsobom
to došlo do dnešnej situácie.
A čím viac mäsa jedli,
čím viac vecí jedli,
tým ťažšia bola ich bytosť
a oni už viac nemohli lietať.
A čím viac mäsa jedli,
tým kratší bol ich život
a tým viac chorôb
prichádzalo a takto
sme skončili až na ceste,
kde sme práve teraz.
Nie príliš zdraví, nie príliš
krásni a nie svetlí.
A nelietame už viac.
To najmenej, čo môžeme
urobiť, je vrátiť sa najskôr
späť k vegetariánstvu.
Očistiť naše bytosti.
V Biblii sa spomína, že
Boh stvoril všetky rastliny
a ovocie pre nás na jedenie,
takže to by malo byť
teraz povolené.
A keď bude každý
viac pozdvihnutý,
možno budeme lietať
a nebudeme viac potrebovať
jedlo, kto vie?
Ďakujem.
Ahoj starý muž, chlapče.
Mám dnes desať rokov.
Desať rokov,
blahoželám,
všetko najlepšie.
Pripadáš mi
ako desaťročný.
Počas posledných štyroch
rokov ste vy, Ježiš,
Boh a iný Majster
na obrázku prišli
aby ste ma viedli.
Kto to bol?
Sawan Singh.
Takže máš teraz troch?
Áno, mám troch.
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Takto vznikli všetky
Troch Majstrov na výber.
tajomné príbehy
Áno. Otázka je,
z čias Budhu a Ježiša,
je to dobré alebo zlé?
takto to je.
Teš sa z ich prítomnosti.
Tento zážitok
Áno, teším sa.
sa týka toho,
Je to len pre tvoju pestrosť,
čo ste ma učili
ináč by si sa nudil
a čo ste mi vždy hovorili
s jednou tvárou.
na začiatku,
Preto musíme mať troch.
a to bol hlavný dôvod,
Je to len jeden, dobre?
že som dostal odvahu
Áno.
prísť a pripojiť sa k vám.
Ten posledný prišiel práve
Bolo to tak,
vtedy, keď som išiel sem,
že keď dostanem zasvätenie,
počas cesty.
bude postaraných o
Z nejakého dôvodu
päť generácií z mojej rodiny.
ma vždy ťahá k vám, alebo
V tom čase
moju myseľ ťahá k vám,
takmer každý v mojej rodine,
aby žiadala o vedenie
tí, ktorí mi boli blízki,
vo všetkom.
všetci boli v zmätku.
Ale po ceste sem
Bolo veľa problémov.
Majster Sawan Singh
Nemal som predstavu,
bol tým, ktorý ma viedol.
čo robiť, celý čas
Vy a Ježiš ste boli
som sa pokúšal pomáhať
veľmi, veľmi zaneprázdnení.
ale nikdy to nebolo dosť.
Preto tam bol.
Takže keď som počul
Takže čo sa stalo?
5 generácií, povedal som:
Všetko bolo v poriadku.
„Páni, možno to získam.“
Bol to tento a mnohé,
Tak som sa hneď stal
mnohé zážitky.
100 % vegetariánom
Napíš knihu.
a dodržiaval som
Mal by som, mal by som.
päť prikázaní.
Takto sme sa dozvedeli
Urobil si to pre nich?
o zážitkoch, ktoré sú v biblii,
Áno. (Áno, dobre.)
od svätého Jána,
Dobre, čo ešte, dieťa?
Mojžiša,
Pardon.
alebo zážitky
To je v poriadku, pokračuj.
od Budhových žiakov,
Je dobré plakať,
pretože ich napísali.
je dobré plakať.
Už mám poznámky.
Dám ti nejaký papier,
Možno nejaké napíšeme
tu je, chytaj.
a necháme tak.
Je v poriadku plakať,
Možno si myslia,
pretože sme takí
že vyzeráš dobre,
emocionálni, keď ide o
s bielymi vlasmi a briadkou,
prospech iných ľudí
a so svetlom okolo hlavy.
a dokážeme to okamžite
Máš ho,
vidieť. Nemaj obavy.
len to nikto nevidí,
Pomohli ste aj môjmu otcovi.
nie všetci z nich to vidia.
Je to v poriadku, zlatko.
Takýmto spôsobom
Môj otec zomrel,
vznikajú mýty.

keď som mal dvanásť.
Aj on dostal pomoc.
Videl si to?
Videl som ho, áno.
Dobre. (Mnohokrát.)
Tak nemaj obavy, zlatko,
je to v poriadku,
všetci rozumieme, však?
Oni všetci robia
to isté (plačú),
ale v kúpeľni,
nerobia to tu.
Ďakujem za vašu trpezlivosť.
Nie, to je v poriadku, drahý,
všetci rozumieme.
Tvoj otec zomrel,
keď si mal dvanásť
a dostal pomoc?
On bol vždy pri mne.
Áno.
Ale ja som mu nikdy
nedokázal pomôcť.
Takže po čase,
asi 7 mesiacov po tom,
čo som bol zasvätený,
videl som ho odísť odo mňa,
nie preto, že by to nechcel,
len nadišiel jeho čas,
aby sa posunul,
pretože ja som ho zdržiaval.
Áno, rozumiem.
A on povedal:
„Ďakujem. Ďakujem.
Prečo ma brzdíš?“
Ja som povedal: „Myslel
som, že robím dobre."
Ale očividne nie.
Áno.
A tak potom prišiel
inokedy mnohokrát
iba povedať „ahoj“.
Iba to, nič iné.
To je krajšie,
že je voľný.
Tešili sme sa z vašej dnešnej
spoločnosti v relácii
Medzi Majstrom a žiakmi na
Supreme Master Television.
V pondelok sledujte 4. časť
seriálu „Čistota srdce
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tvoří mnoho zázraků“.
Relácia Svet zvierat:
našich spoluobyvateľov
nasleduje hneď po
Pozoruhodných správach.
Nech Nebo požehná vaše
čisté a milujúce srdcia.
Bolo nám potešením, že ste
dnes boli s nami v relácii
Medzi Majstrom a žiakmi.
Svet zvierat:
našich spoluobyvateľov
nasleduje hneď po
Pozoruhodných správach na
Supreme Master Television.
Do videnia,
nech vám Nebo žehná!
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