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metán zo zvierat. taký dlhý život ako kravy, Naši ľudia musia  
A pretože ak znížime takže oni zomrú prirodzene viac rozšíriť riešenie, 
množstvo metánu, a toto veľmi prispieva  ktorým je 
to znamená zmenšiť ku globálnemu otepľovaniu, vegetariánska strava. 
globálne otepľovanie a nielen kravy. Robíme to, čo môžeme, 
zmenšiť globálne otepľovanie Keby to bol len samotný  pokiaľ siahajú 
znamená ešte viac metán zo zvierat, možnosti našej skupiny. 
znížiť množstvo metánu potom bude tiež Každý má obavy 
z permafrostov, pohltený a rozptýlený ale robí sa málo. 
zamrznutého bahna atď. do vzduchu To čo teraz potrebujeme, 
A zníženie kyslosti a nebude už žiaden nový. je akcia. 
kvôli odtoku znečistenia A tak isto Akcia vlády, 
zo živočíšnych odpadov, to nie sú len zvieratá, aby informovala ľudí 
kŕmenie zvierat, je to mnoho vecí, a posilnila novú 
umelé hnojivá, pesticídy ktoré sú prepojené život zachraňujúcu stravu. 
a všetko ostatné, so zabíjaním zvierat To znamená vegánsku stravu. 
celý reťazec. a čistením zvieracích mŕtvol, Alebo aspoň vegetariánsku. 
Stojí to viac čistením celého Trocha mlieka tu a tam, 
a keď je viac metánu ich životného priestoru, pokiaľ ho použijú múdro 
potom to vytvára kde žijú, doprava, v prípade núdze, 
ešte viac metánu atď. lekárske vybavenie a by bola v poriadku. 
Takže to nie sú len zvieratá, lieky súvisiace so zvieratami, Ak ale chováme 
fyzicky a vedecky povedané. ľudia, ktorí ochorejú príliš veľa dobytka, 
A ďalšia vec, od zvierat, doprava ľudí, potom je to zbytočné. 
ľudia celý čas zabúdajú ktorí ochorejú od zvierat Zlá karma zabíjania 
na „príčinu a následok“, a mnohé ďalšie veci. nemôže byť odstránená, 
na karmu. A kvôli tomu. kým ľudia kráčajú 
Dokonca aj teraz, produkujú aj viac CO2. opačným smerom 
keď po celé tie roky  Sklady a všetky možné a umývajú si ruky 
jedli mäso a obrátia sa skryté náklady v nevinnej krvi. 
k vegetariánskej strave, zahŕňajúce ľudí Otázka je, povedali ste, 
ich rakovina a choré zvieratá, že keby sa všetci ľudia 
sa zmenší alebo uľahčí, umelé hnojivá zo zvierat stali vegetariánmi, 
ich choroba je preč, a kvôli väčšiemu množstvu potom by sa globálne 
dokonca aj srdcovo-cievne krmiva pre zvieratá, otepľovanie zastavilo 
ochorenia a mnoho iných umelé hnojivá kvôli  v priebehu 2 mesiacov. 
chorôb zmizne. väčšiemu množstvu krmiva Otázkou ale je, 
Takže aj keby tu pre zvieratá, odlesňovanie že všetky kravy a zvieratá, 
metán zo zvierat  väčších plôch lesa kvôli ktoré produkujú 
stále bol vo vzduchu, pestovaniu krmovín pre všetok ten metán, 
ale my sa odvrátime zvieratá, hnojenie, budú stále nažive 
od zabíjania, odtok odpadov, ďalších desať rokov. 
odhodíme mäsiarsky nôž, kyslosť spôsobená Takže ako to, že by sa 
potom sme ochraňovaní odtokom odpadov, globálne otepľovanie  
našou vlastnou cnosťou. zmena počasia, zastavilo tak rýchlo? 
A každého bude chrániť a následné väčšie ničenie,  Nie sú to len kravy, 
päť anjelov. erózia sú to aj ošípané, 
Pretože ako vidíte,  a potom rekonštrukcia atď.  kurčatá, morky, 
aj keď už ľudia ochoreli Je to celý reťazec dôsledkov. kačky, husi, kozy, 
vo vnútri tela Nie je to len ovce atď., ktoré nemajú 
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vlastnú zeleninu. ste spomínali, na rakovinu, 
Každý si môže vypestovať že by sme si mali zvoliť srdcovocievne ochorenie, 
dosť na nasýtenie svojej organické potraviny. na srdce, 
vlastnej rodiny, stačí ak má Mali ste jednu prednášku všetky možné veci, 
malý dvor. v Kórei s názvom keď sa obrátia 
Alebo si môžu pestovať „Jahodová ryba“,  k vegetariánskej strave, 
na balkóne alebo na streche. kde jeden žiak vysvetľoval, ich choroba je proste preč 
Alebo v garáži, že DNA rastlín v krátkom čase alebo  
robte, čokoľvek môžete, je možné zmiešať okamžite! Čo povedať 
ak môžete. s DNA zvierat. o vonkajšom vplyve? 
Organické jedlo, Aký dôsledok Už to viac nie je. 
organická zelenina, by mohla mať taká strava Sme chránení, keď sa raz 
čistá a jednoduchá na naše praktikovanie obrátime a staneme sa  
je pre nás vždy lepšia, ohľadne prikázaní? súcitným človekom. 
nielen fyzicky Aj keď Nehovoriac  
ale aj duchovne. úmyselne nezabíjame o fyzickom vplyve. 
Ďakujem, Majsterka. zvieratá kvôli jedlu Ale fyzický vplyv do toho 
Nemáte za čo, drahá. ani ich nemiešame môžete zarátať tiež. 
Zdravím, Majsterka. (Ahoj.) do vegetariánskeho jedla, A potom budete vedieť, 
Majsterka, aj tak máme nejaké že to bude oveľa znížené, 
máte také dlhé, svieže malé dôsledky. aj keď kravy budú ešte 
a krásne vlasy. Možno to ovplyvní žiť ďalších 10 rokov 
Ľudia sa boja, vaše praktikovanie, alebo 20 rokov 
že nedostanú vašu koncentráciu počas alebo koľkokoľvek rokov. 
dosť vitamínov meditácie alebo by to mohlo Pretože sme ochraňovaní. 
alebo výživných látok ovplyvniť aj vaše telo. Keď sme súcitní, 
z rastlinnej stravy. Pretože keď raz súcit nás obalí 
Je vegetariánstvo praktikujeme duchovne, a budeme odolní. 
tajomstvom vašej prirodzenej naše telo, naša myseľ, Preto mnoho ľudí, keď sa 
žiarivej krásy a vlasov? naše bunky, DNA, obrátia k vegetariánskej  
Vy sama máte krásne vlasy. všetko je také čisté. strave, vyliečia sa zo svojej 
Prečo sa pýtate mňa? Takže nebude tolerovať choroby. Bolo to dokázané 
Ďakujem. nič nečistého, lekárskou liečbou, 
Vegetariánstvo čo prichádza do tela. a vedeckým výskumom. 
samozrejme pomôže Preto keď ste chorí Ale karma je tiež 
vašim vlasom. a podobne, zábavná vec. 
Pretože živá zelenina to je spôsob, Je veľmi presná, 
obsahuje lipidy. ktorým sa telo pokúša takže aj keď už sme 
Sú dobré na všetko, zbaviť toxínov alebo otrávení skrz na skrz, 
nielen na vlasy. nevhodnej látky, ktorá stále sa ešte môžeme vyliečiť, 
Ale ktokoľvek, ak nemáte sa dostala do vášho tela. ak budeme vegetariánmi, 
dobré vlasy, Takže sa pokúsme jesť nehovoriac o metáne 
či už vegetarián alebo nie, natoľko organicky, ako je to v ovzduší. 
môžete vyskúšať ošetriť možné. Je to lepšie. Ten zmizne. 
si ich krémom a niečím Čistá strava, A aj keby tam bol, 
výživným na vlasy. čistá zelenina. nebude vás ovplyvňovať. 
V súčasnosti Preto som povedala Tak to je. Vyskúšajte to. 
toho existuje množstvo. vašim bratom a sestrám Áno. Ďakujem, Majsterka. 
My sme vegetariáni, na iných seminároch, Zdravím, Majsterka. (Ahoj.) 
pretože milujeme zvieratá, že si môžete pestovať Majsterka, mnohokrát 
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nie preto, že si chceme 
udržať svoje vlasy. 
Takže možno vám stále 
môžu vypadávať vlasy, 
aj keď ste vegetariánom. 
Musíme vyvážiť 
svoju stravu, 
potom to bude dobré na  
všetko, vrátane vlasov. 
V skutočnosti sa tak veľmi 
nestarám o svoje vlasy. 
Okrem dní,  
keď občas varím pre 
Supreme Master Television,  
práve teraz 
jeme len plody zo stromov, 
napríklad ovocie. 
Aj plodovú zeleninu, 
ako je baklažán, paradajky, 
uhorky, tekvica, dyňa 
a podobne. 
Už viac nejeme takzvanú 
listovú zeleninu. 
Takže čokoľvek jete, 
len pamätajte na 
Božskú Silu, ktorá nás živí 
a stará sa aj o vaše vlasy. 
A ak vlasy máte, dobre, 
ak vlasy nemáte,  
rozlúčte sa s nimi. 
Ďakujem, Majsterka. 
Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) 
Poslala byste  
nově zvolenému prezidentovi 
USA nějaký vzkaz,  
kromě toho ať je vegetarián 
a chová se ekologicky? 
Děkuji Vám. 
Nejdříve ze všeho, 
jsem na něho velice pyšná, 
že je skutečně  
velkou nadějí pro  
mnoho lidí a přináší  
hodně inspirace 
mnoha Američanům 
a také obyvatelům světa. 
Jsem na něho pyšná 
a chci mu pogratulovat. 
A vím, že je  
ve velkém tlaku, protože 

lidé od něho budou  
hodně očekávat, hodně. 
Doufám, že je silný, 
zdravý a moudrý, 
aby naplnil očekávání lidí, 
ale bude toho na něho  
hodně, hodně. 
Co se týče toho, 
že je potřeba stát se 
vegetariány a být ekologičtí, 
on o tom už ví. 
Je něco,  
co bych mu ráda řekla: 
Drahý prezidente Obama, 
nebuďte prezidentem, 
buďte výjimečným vůdcem. 
Buďte soucitným vůdcem. 
Buďte jedním 
z vlídných vůdců 
a buďte samozřejmě  
soucitný  
a podporujte u Američanů 
soucitnější způsob života. 
Buďte hrdinou, buďte  
ochráncem života, buďte 
historickým veganským 
americkým prezidentem  
a veďte svět k záchraně. 
Rozšiřujte mír a lásku,  
omezte a oddělte  
válku a nenávist. 
To bych mu řekla 
a on by rozuměl. 
Děkuji Vám, Mistryně, 
to bylo skvělé. 
Rádo se stalo. 
Zdravím, Mistryně. (Ahoj). 
Moje otázka se týká 
nového prezidenta. 
Jaké jsou vyhlídky  
na mír ve Středním východě 
konkrétně s novým  
prezidentem USA? 
Mistryně, jeho jméno je  
Mubarak a v arabštině  
je Mubarak “požehnaný”. 
On je požehnaný prezident. 
Ano, on je požehnaný. 
Podívejte se kolik lidí  
ho podporuje, 

kolik lidí ho miluje. 
A s velkou mocí přichází 
i velká zodpovědnost. 
Co se týče  
vyhlídek na mír 
na Středním východě, 
konkrétně  
s novým prezidentem, 
slíbil na předním místě jeho 
programu, že na Středním 
východě nastolí mír. (Ano.) 
Toto slíbil 
a dokonce telefonoval  
prezidentům  
Palestiny a Izraele, 
aby jim to oznámil. 
Doufejme tedy,  
že se s jeho upřímností 
a nově získanou popularitou  
a mocí něco stane,  
co přispěje k pravdě  
a trvalému míru  
ve vašem koutě světa. 
Protože vím,  
že vás to zajímá. 
Mne to také zajímá, 
přestože nejsem Židovka 
a nejsem Palestinka. 
Ale miluji všechny  
tyto lidi, a jsem si jista, 
že spolu budou mluvit 
a vzájemně si rozumět. 
Bude to také záležet na  
palestinské a izraelské vládě. 
Modlíme se za ně. 
Ano. Děkuji Vám, Mistryně.  
Děkuji Vám. 
Protože lidé chtějí mír, 
vláda ho musí zajistit.  
Ano. 
Vypadáte krásně. 
Jako židovská princezna. 


