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Musíme byť milosrdní
Jedenie mäsa ničí životy
a trpezliví
a poškodzuje planétu
a dať ľuďom šancu
Sledujete reláciu
zmeniť sa.
Medzi Majstrom a žiakmi
Nechcela by som takéto veci
„Jedenie mäsa ničí životy
s okamžitou karmou.
a poškodzuje planétu.“
Ale do určitej miery tu máme
Výňatky z diskusií
nejaký karmický zákon
s Najvyššou Majsterkou
už uplatnený,
Ching Hai
napríklad máme vojny,
hrozné epidémie,
Pred dlhým časom
máme tu hlad,
som čítal knihu.
máme tu katastrofy,
Bola to duchovná kniha.
klimatické otepľovanie,
Hovorilo s a v nej
a tak ďalej.
o histórii našej planéty
Dobre,
a iných planét,
už sa to deje,
hovorili to Plejáďania,
v priebehu
„nositelia svetla.“
ľudskej histórie
Zmieňovali,
a teraz je to dokonca horšie.
že boli obdobia,
Niektorým sa to deje, ako
počas ktorých bola
zistia, okamžite,
nevyhnutná okamžitá karma
niektorým neskôr
uvalená na ľudskú rasu
alebo až po skončení života.
v tom čase, aby sa obnovil
Vidíte?
poriadok na Zemi.
Ľudia si to len
Moja otázka je:
neuvedomujú, že je to
nie je to práve súčasnosť,
odplata za zlú karmu.
kedy má byť tento zákon
Neuvedomujú si,
použitý na ľudstvo,
že je to zlý následok
aby zastavilo ničiť seba
ich činov. Vidíte?
a planétu?
Nie sú v priamej
Ako bol tento zákon
komunikácii
aplikovaný v tom čase?
s Božím Zákonom, preto
Zákon bol použitý okamžite
tomu nerozumejú.
za akékoľvek zlé skutky.
Preto ak sú chorí,
Každý, kto sa zachoval zle,
ak ich postihne
by okamžite dostal
katastrofa,
zlý výsledok.
považujú to za
Máte na mysli z Neba
prirodzenú vec a nariekajú
alebo z vlády?
nad svojou smolou.
Z Neba,
Nerozumejú ale,
z Neba.
že je to odplata
Fajn, rozumiem.
za zlú karmu z toho,
Dobre, nevidíte,
čo oni sami urobili,
že sa to do určitej miery
možno v minulom živote
teraz deje?
Áno, ale myslím si, že to
alebo v tomto živote.
nie je to dostatočne okamžite.
Čím viac sú
Ach, zlatko.
zapletení
Musíme byť milosrdní.
v tomto jedovatom spôsobe

života v tomto svete,
tým menej z posolstva
Neba môže byť
prostredníctvom nich prijaté.
Duša je dokonale čistá,
no nedokáže sa dostať
cez myseľ,
aby jej povedala:
„Prestaň s tým,
toto pre teba nie je dobré!“
Niekedy majú ľudia
záblesk intuície,
že toto nie je dobré.
Ale potom, zaneprázdnená
jednotvárnosť tohto sveta
spôsobí, že to opäť zabudnú
v nasledujúcej minúte.
Sú príliš zaneprázdnení.
Kráľ ilúzie
ich zamestnáva, robí z nich
otrokov zmyslov,
otrokov okamžitých potrieb
prežitia.
Preto stratili
božský kontakt.
Vidíte, je to niečo,
čo treba skôr ľutovať
než trestať.
Nerozumiete.
Oni boli otrávení.
Ako keď ste chorí,
užívate určitý liek,
a ten spôsobuje, že ste
ospalí, slabí,
nedokážete ani myslieť,
nechce sa vám ani len
vstať,
dokonca nedokážete
ani telefonovať
s vašim priateľom,
nechce sa vám
nič robiť.
Nedokážete ani len myslieť,
že by ste niečo robili.
S týmto je to rovnaké...
s ľuďmi vo svete
je situácia rovnaká.
Sú veľmi, veľmi zúbožení.
Prišli sem s tými
najlepšími úmyslami,
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Inak by matka i dieťa
ale zaplietli sa
zomreli na vyhladovanie.
a boli otrávení
Rozumiete?
atmosférou,
Áno.
spôsobom života
A keď sa narodí,
v tomto svete.
dieťa je určitý čas ešte stále
Keď sa narodilo dieťa,
v kontakte s Nebom.
pilo len mlieko.
No ako dlho dokáže
Ale neskôr ho rodičia
myseľ dieťaťa znášať
alebo ktokoľvek iný
jed z mäsa
prinútil jesť mäso.
a všetko ostatné,
Väčšina detí
čo mu dávajú?
neje mäso,
Potom neskôr,
vypľujú ho
po niekoľkých rokoch
ale rodičia ich
deti podľahnú
neustále nútia,
rovnakej situácii
až kým si na to nezvyknú.
ako každý iný
A takto vyrastú,
na tejto planéte.
a jedia mäso
Sú veľmi zúbožení,
ako ktokoľvek iný.
ľudia na tejto planéte!
Rozumiete mi? (Áno.)
Preto prišiel Ježiš,
Preto väčšina žien,
aby ich zachránil.
keď otehotnejú,
Preto mal Budha
prvý alebo druhý mesiac
trpezlivosť po 80 rokov.
neustále vracajú.
Preto Mohamed
Nedokážu jesť ryby.
znášal
Nedokážu ani len
všetko prenasledovanie
cítiť ryby!
a všetky nebezpečenstvá,
Čokoľvek živočíšne
aby zachránil svojich žiakov
vložia do svojich úst,
alebo kohokoľvek,
vyvracajú, a to trvá
kto v neho veril. Preto
jeden alebo dva mesiace.
zišiel dole Mahavira
Poznáte to? (Áno.)
a mnoho ďalších Majstrov
Pretože dieťa vo vnútri
ako Guru Nának,
im to povie:
a viete, nemôžem ich
„Nejedz to!
spomenúť všetkých.
Nemôžem to vystáť!
Vy to samozrejme viete.
To nie je pre mňa!
Viete,
Znečisťuješ ma!
že ich všetkých rešpektujem.
Znevažuješ ma!
Preto,
Vytváraš zlú karmu
navzdory hustote,
pre nás oboch!“
hrubosti,
Rozumiete tomu?
utrpeniu tohto sveta,
Áno.
a je to oveľa viac utrpenia
Toto je to,
pre citlivú dušu
čo hovorí dieťa matke.
alebo pre svätca, oni sem
No ona proste nepočúva!
dole stále prichádzajú.
A naďalej dieťa
núti do svojich spôsobov
Pretože pociťujú ľútosť
a samozrejme, dieťa to
k ľuďom tu,
neskôr vzdá.
ktorí boli zaslepení

vplyvom ilúzie,
boli otrávení
a musia aj tak stále
pokračovať v živote
a platiť pokutu za niečo,
o čom ani nevedia,
čo robia.
Preto im
Ježiš odpustil
a povedal: „Otče, prosím,
odpusti im,
pretože nevedia,
čo činia.“
Je to skutočne tak.
Ježiš vedel,
že oni nechápu,
čo robia.
Karma je teda
veľmi prísny zákon,
ale bola by som rada, keby
bol k ľuďom zhovievavejší,
samozrejme.
Samozrejme, niekedy sa
rozprávam s Pánom Karmy
a hovorím: „Prosím,
oni v skutočnosti ani nevedia,
že toho všetkého je už príliš.“
Preto sa to pokúšame predĺžiť
tak, ako môžeme,
kým sa ľudia neprebudia,
kým sa ktokoľvek môže
prebudiť, viete?
Ale aj tak, niektorí ľudia
sú tak
hlboko zadlžení tým,
čo si dokonca
ani nepožičali,
ale oni nevedeli,
že Pán Ilúzie
tohto sveta ich už
zadlžil,
aby museli byť zúčtovaní
za svoje činy.
Preto niektorí ľudia
nedokážu uniknúť.
Preto pre tých ľudí
je zlá karmická reakcia
rýchlejšia,
odplata zo zlej karmy.
Pre niektorých ľudí
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nakoľko to môže pomôcť
je predĺžená,
zachrániť našu planétu?
pretože niektorí ľudia
A mohla by ste nám povedať,
majú lepšiu karmu
ako môžeme efektívnejšie
zo svojich predchádzajúcich
poradiť ľuďom, aby prestali
životov alebo z tohto života,
jesť ryby? Ďakujem.
vďaka nejakým dobrým
Už to je veľmi dobré,
zásluhám, o ktorých ani
že prestali jesť červené mäso
nevieme, čo urobili.
a mäso veľkých zvierat.
Niekedy
Je to už veľmi dobré.
urobia nejaké dobré veci,
Povedzte im
o ktorých nikto nevie.
„Bravo! Bravo!
Možno dali niečo charite
Ďakujeme vám veľmi pekne.
alebo boli dobrí
Ste veľmi statoční.
na nejakého majstra,
Ja vám ďakujem
ktorého nepoznali.
a planéta vám ďakuje.
Možno poslúžili
A mnohé zvieratá
nejakým svätcom,
vám ďakujú!“
o ktorých ani len nevedeli,
A potom im dajte leták.
že sú svätí.
Zozbierajte všetky informácie
Možno pomôžu
o škodlivosti jedenia rýb
nejakej svätej osobe,
a dajte im ich.
ktorá ani nevyzerá,
Povedzte: „Teraz,
že je svätá,
ak pôjdete o jeden krok ďalej
ale keď im pomáhali,
a nebudete jesť ryby,
robili to
budete dokonalí.
s celým svojim srdcom,
Budete mojim hrdinom.“
či už v minulých životoch
Dobre.
alebo v tomto živote.
Pretože jedenie rýb
Takže stále majú
je tiež veľmi vyčerpávajúce
uchované dobré zásluhy,
pre planetárny systém.
zásobáreň dobrých zásluh
Je dokázané,
ešte nie je vyčerpaný.
že nadmerný výlov sardiniek
Takže niektorí z týchto ľudí
vyústil do vzniku
stále čakajú.
mnohých mŕtvych zón.
A dúfam, že ich dokážem
Pretože oni tam sú
prebudiť alebo budú
z nejakého dôvodu.
niečím prebudení
Sú tam možno kvôli
skôr, než vyčerpajú
oxidácii oceánu
svoje zásluhy.
alebo aby dali život nejakým
Pokiaľ viem,
iným druhom
mnoho ľudí v Nemecku
alebo aby čistili prostredie.
prestalo jesť mäso.
Akékoľvek druhy,
Myslím tým, že nejedia
ktoré Boh stvoril na Planéte,
hovädzinu, bravčovinu atď.
majú tu svoju úlohu.
Ale stále jedia ryby.
Moja otázka je,
Druhy majú prácu,
ak sa viac a viac ľudí
ktorú treba urobiť.
vzdá jedenia mäsa
Presne ako my ľudia, máme
ale naďalej budú jesť ryby
prácu, ktorú treba urobiť.
len raz, dvakrát týždenne,
Zvieratá majú prácu,

ktorú treba urobiť.
Dokonca malé ryby,
ako sú sardinky, majú prácu,
ktorú treba urobiť.
Ide len o to, že mnohí ľudia
sú nevedomí.
Myslia si,
že sú to malé ryby
a sú aj tak bezmocné,
neužitočné.
Nie, nie sú zbytočné.
Ľudia si myslia, že sú
zbytočné, tak ich lovia
a jedia.
Ale oni sú
veľmi, veľmi užitočné
pre náš ekosystém
a pre zdravie planéty,
a následne
pre zdravie ľudí
a všetkých bytostí na planéte.
Takže zozbierajte
všetky tieto fakty
zo Supreme Master
Television alebo z internetu
alebo informácie, ktoré
môžete nájsť v knižnici,
alebo kdekoľvek,
vytlačte ich na leták
a dajte to človeku,
ktorý je ryby.
Dobre. Dobre.
Urobíme to.
Ďakujem, Majsterka!
Samozrejme,
že oni to nevedia.
Možno to nevedia.
Nie každý vie o všetkom.
Môj Bože, ako môžu
vedieť všetko?
Niektorí ľudia vedia toto,
niektorí ľudia vedia tamto.
Takže ak oni niečo nevedia
a vy to viete,
dajte im informácie.
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