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Mistryně, nedávno, 
na mnoha místech ve světě, 
byly pohromy, 
které způsobily hromadné 
zabíjení dobytka. 
Myslíte si,  
že Nebe podporuje 
rozšíření vegetariánství 
mezi lidmi? 
Prosím, osvětlete nám  
tuto záležitost. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Samozřejmě, samozřejmě. 
Nebe to vždy podporovalo, 
od pradávných dob. 
Vegetariánství je 
nebeský způsob života. 
V Bibli stojí, 
„Stvořil jsem všechno ovoce 
a byliny na loukách, 
které jsou příjemné  
pro oko 
a lahodné chuti. 
To  by měla být vaše strava.“ 
Nikdy jsme neslyšeli, 
že by Bůh v Bibli říkal,  
stvořil jsem tato zvířata 
pro vás k snědku. 
Místo toho Bůh řekl: 
„Stvořil jsem tato zvířata,  
aby byla vašimi přáteli 
a pomáhala vám.“ 
Kdo by zabíjel své  
pomocníky a přátele, aby je   
jedl? Proto je 
vegetariánský životní styl 
nebeský životní styl. 
Děkuji, Mistryně.  
Mistryně, abychom zvítězili 
nad globálním oteplováním,  
lidstvo musí vědět, 
jak harmonicky spojit 
vědu a duchovnost, 
ale většina zemí ve světě 
se zajímá jen o vědu,  
duchovnu věnují jen  
malou pozornost. 
Jak je tedy možné 
zachránit tuto krásnou  
planetu, když lidé ještě  

nespojili v harmonii  
vědu a duchovnost? 
Náš svět je takový. 
Mnozí lidé se ještě 
nestali osvícenými, ano? 
Proto někdy nevědí,  
jak to dělat. 
Oni nevědí,  
že být vegetariány 
zachrání svět i jejich duše. 
Oni o těchto věcech 
nepřemýšlí, protože 
tyto věci nejsou často 
zmiňovány. 
Mnoho jiných lidí  
je nezmiňuje. 
Nejsou tedy na tento  
druh logiky připraveni. 
My můžeme jen  
distribuovat letáky 
nebo využít přátelství  
s nimi, abychom jim 
to vysvětlili. 
Trochu každý den, 
pak doufejme, že jednoho  
dne se celý svět  
probudí s pomocí vlády,  
vědců, médií, 
těch kteří mají smysl pro 
zodpovědnost a  
těch, kteří mají moc 
tyto věci udělat. 
My se tedy jen modlíme 
a doufáme v ten den. 
Zatím musíme dále 
vysílat zprávy,  
dále informovat lidi 
o novinkách o stavu Země, 
o nebezpečí,  
kterému začínáme čelit 
a o způsobech jak řešit  
současné nebezpečí,  
kterým je globální oteplování. 
Musíme jim vše vysvětlit. 
Můžeme vytisknout 
tyto speciální dokumenty, 
aby lidé, kteří chtějí tyto 
informace mít, 
se o nich mohli dozvědět. 
Ti, kteří jsou již trochu  

probuzeni, budou rozumět 
okamžitě. 
Těm, kteří ještě spí 
to bude trvat trochu déle. 
Musíme být trpěliví. 
Zdravím, Mistryně. 
Projeví se ničení 
různou intenzitou 
v různých zemích a oblastech 
různých duchovních úrovní? 
Budou zachráněny země, 
kde většina obyvatel jsou 
vegetariány? 
Prosím, vysvětlete nám to. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Samozřejmě, 
v zemích  
s vyšší duchovní úrovní 
bude méně katastrof. 
Zda budou zachráněni 
nebo ne, to bude záležet 
na duchovnosti  
lidí těch zemí. 
Budou-li jíst   
všichni vegetariánsky, to je 
100 % populace, 
pak samozřejmě,  
bude ta země zachráněna. 
Zdravím, Mistryně. 
Aby se zastavilo globální 
oteplování, státy ve světě   
se budou muset vzdát 
svého zisku z ekonomického 
a společenského rozvoje. 
Existuje nějaké řešení,  
které by pomohlo 
zemím efektivně 
vyřešit tento problém,  
aby zůstal nepoškozen  
jejich ekonomický  
a společenský rozvoj 
a stabilita? 
Prosím, vysvětlete nám to. 
Oni se nemusí vzdát 
žádného ekonomického 
a společenského rozvoje. 
Jedná se jen o změnu prací. 
Jen přejdeme na jiné práce, 
budeme realizovat 
jiné ekonomické plány, 
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a stále to bude obchodníkům  
přinášet zisk, jako obvykle. 
Vlády budou pomáhat 
těm, kteří mění práci. 
Není potřeba se ničeho vzdát. 
Důkazem jsou ti, 
kteří rozjeli  
ekologické společnosti, 
ti velice profitují. 
Nikdo se nemusí  
ničeho vzdát. 
Je to jen nová práce. 
Přejděte na novou práci. 
Dělat něco nového je  
jako nosit nové oblečení. 
Je hezčí, líbivější. 
Čeho bychom se 
museli vzdát? 
A kdyby byli všichni 
duchovně pozvednuti, 
to by znamenalo, že budou 
všichni vegetariány, 
budou chránit zvířata, 
ochraňovat životní prostředí 
světa a projevovat 
svoji lásku všem bytostem,  
pak samozřejmě, 
v takové atmosféře  
bude přicházet k lidstvu  
hodně dobra, 
a budou se automaticky  
objevovat nové 
podnikatelské projekty. 
Lidé budou mít  
všechny vymoženosti 
a vše co potřebují. 
Důležité je, 
aby se změnila 
vibrace lidstva, 
pak se vše ostatní  
změní k lepšímu. 
Bude-li se energie lidstva  
každý den zlepšovat, 
bude-li tam láska, 
mír a uctívání Nebe, 
pak samozřejmě,  
tato energie přinese všechny 
nepřestavitelné úkazy, 
všechny dobré věci,  
které si často nedovedeme 

představit, se budou 
v tomto světě dít. 
Bude-li se duchovní 
úroveň lidstva měnit, 
poroste-li, 
bude-li každý den vyšší,  
vznešenější, více milující, 
pak tato energie přinese 
veškeré dobro,  
které je v tomto světě  
nepředstavitelné. 
Není se čeho bát. 
Kdyby věřili všichni v Boha, 
pak se není čeho bát. 
Čím více věří,  
tím větší výhody získávají, 
objeví se mnoho 
prospěšných věcí. 
Ta nejděsivější věc  
pro lidi je,  
když nevěří v Boha. 
Ta nejděsivější věc je, 
nemít víru. 
Ničeho jiného  
se nemusíte obávat. 
Mistryně, lidstvo  
se teď snaží zachránit  
tuto planetu, 
ale kdyby se  
v patřičném čase 
stalo jen 40 % populace 
vegetariány, 
místo 80 %, 
pomohlo by to  
vůbec něco změnit? 
Čím více lidí bude  
vegetariány, tím lépe. 
Říkala jsem 2/3,  
2/3 znamenají 60 %, 
ne 80 %. 
Aby se 2/3 obyvatelstva 
staly vegetariány.  
Ti, kdo jsou opravdovými 
vegetariány, 
a duchovně praktikují, 
ti jsou schopni vyvinout 
více vegetariánské energie. 
Například, 
když je jeden z vás 
vegetarián, to znamená,  

že je rovnocenný jako 
1 000 dalších vegetariánů. 
To znamená, že jeden z vás, 
kdo se stravuje vegetariánsky 
a následuje mě  
v praktikování Metody  
Quan Yin, vyzařuje energii 
dobra a ctnosti, 
která se rovná  
1 000 vegetariánů. 
Současně,   
je-li 60 % a něco populace 
také vegetariány, 
pak to také může naskočit 
na nějakých 80 %, 90 %. 
Protože, kdyby se všichni 
stravovali jen vegetariánsky, 
ale nepraktikovali by 
duchovně jako vy,  
pak by to nemělo  
moc účinek. 
To znamená, 
60 % a něco nestačí. 
Ale jelikož jsou tu 
Quan Yin praktikující 
a další duchovně praktikující  
vyšší úrovně,  
s nimi, když jsou vegetariáni, 
to pomůže,  
zvýší to poměr  
vegetariánství ve společnosti. 
Například, nyní 
tam je jen 10 vegetariánů, 
a když k nim  
přidáme jednoho 
Quan Yin praktikujícího, 
aby jedl vegetariánsky s nimi, 
kolik je to vegetariánů 
celkem? Rozumíte? 
Ano, rozumíme. 
1 011 lidí. 
Proto jsem říkala, 
že stačí, aby se  
2/3 populace staly 
vegetariány; 
to by jaksi stačilo 
na záchranu světa. 
Ale kdyby dále  
přibývalo vegetariánů, 
kdyby se více a více lidí 
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dalo na vegetariánství,  
pak samozřejmě, 
bude svět zachráněn. 
Ale kdyby byl počet  
vegetariánů ve světě  
tak malý, 
pak samozřejmě, 
jen jeho části  
budou zachráněny. 
Ti, kdo jsou vegetariány, 
činí dobro a vyhýbají se zlu  
budou ušetřeni více, 
nebo bude svět  
zachráněn částečně, 
ale ne zcela. 
Děkuji. 
Ide o úsilie  
byť vegetariánom. 
Viac ľudí sa stalo  
vegetariánmi vďaka 
zdieľaniu informácií 
na Supreme Master 
Television, 
vďaka letákom, 
ktoré distribuujete 
po celom svete, 
vďaka vedcom, 
ktorí informovali o veľmi 
nebezpečnej situácii na Zemi, 
vďaka sadeniu stromov 
a programom na šetrenie  
energie, vďaka 
novým vynálezom, 
sa naša Zem stáva 
udržateľnejšia. 
Takže máme viac času 
a ľudia môžu byť 
mentálne pripravení, 
môžu zmeniť svoje životy 
alebo môžu vyvinúť 
nové vynálezy. 
Vegetariánstvo 
je veľmi dôležité. 
Vo väčšine prípadov 
čas, ktorý sme získali, 
je vďaka novým ľuďom, 
ktorí sa stali vegetariánmi. 
Nie je to len tým, že sa 
stali vegetariánmi, 
že môžu zachrániť svet, 

ale je to kvôli ich srdciam, 
ich dôvodu, kvôli ktorému 
sa stali vegetariánmi. 
Dôvod,  
prečo sú vegetariánmi, 
zachráni svet. 
Prečo je ich dôvod dôležitý? 
Pretože si myslia, že ak 
budú vegetariánmi teraz, 
môžu zachrániť svet. 
Môžu zachrániť všetkých 
ľudí a všetky bytosti. 
Ich srdcia sa stávajú 
takými veľkodušnými. 
Ich srdcia sú také vznešené. 
Ich vznešenosť vyžaruje 
druh energie, 
ktorá sa dokáže spojiť 
s energiou Neba. 
Energia Neba 
môže byť silnejšia, 
keď sa spojí 
s energiou ľudskosti. 
A tak sa ľudstvo 
stáva silnejším. 
Tá vznešená energia, 
tá nekonečná milujúca  
energia môže vyžarovať von, 
aby zachránila svet; 
nie je to 
vegetariánske stravovanie, 
ktoré chráni svet. 
Byť vegetariánom je preto 
mimoriadne dôležité. 
Dúfam, že jedného dňa 
každý porozumie tejto 
veľmi dôležitej záležitosti. 
Pretože je to veľmi vznešené. 
Láska je veľmi veľká, 
keď sme vegetariánmi. 
Drahá Majsterka, 
thajskí žiaci 
roznášali letáky a DVD 
o globálnom otepľovaní 
do rôznych organizácií 
a širokej verejnosti. 
Áno. 
Taktiež sme dali 
reklamy do novín 
a distribuovali sme 

ukážky vegetariánskeho jedla 
na vyskúšanie pre verejnosť 
pri rôznych príležitostiach. 
Väčšina ľudí sa zamerala 
na iné riešenia, 
ako je znižovanie 
spotreby energie, atď., 
čo nie je skutočným 
kľúčovým riešením 
na vyriešenie tohto problému. 
Niektorí ľudia 
sa zaujímali o vegetariánstvo 
ale nie veľa. 
Takže počet vegetariánov 
nemusí narastať 
dostatočne rýchlo a načas, 
aby to vyriešilo 
klimatický problém. 
Aký by bol váš návrh 
ohľadne toho, ako dosiahnuť, 
aby sa ľudia v Thajsku 
stali vegetariánmi 
vo väčšej miere a rýchlejšie? 
Ďakujem, Majsterka. 
Páni. 
Urobili ste veľa. 
Áno. Za to vám ďakujem. 
Ďakujem vám za vznešené  
úsilie, ktoré by mohlo  
zachrániť planétu a životy. 
Ten problém, že sa ľudia 
viac zameriavajú na 
znižovanie spotreby energie, 
pestovanie stromov atď., 
namiesto toho, aby boli 
vegetariánmi, čo je 
najdôležitejší kľúčový faktor  
pre záchranu planéty, 
ten problém je všade, 
nielen v Bangkoku, 
nielen v Thajsku. 
Takže sa musíte naďalej 
snažiť najlepšie ako môžete 
a myslieť pozitívne. 
Myslite pozitívne. 
Predpokladajte, že celý svet 
sa stane vegánsky. 
Predstavujte si, 
že zachránime planétu. 
Predpokladajte, že svet 
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sa stane Nebom na Zemi. 
Stále takto premýšľajte  
a robte to najlepšie. 
Môžete tiež napísať 
svojej vláde 
alebo s ňou diskutovať, 
napísať do novín, 
rozprávať sa s ľuďmi od  
novín alebo s kýmkoľvek 
zodpovedným z tých novín. 
Ale prinajmenšom 
aspoň niečo robia, 
možno by sme mohli získať 
trochu času. 
Lepšie ako nič, 
každá maličkosť pomôže. 
No dúfam len, 
že to pomôže dosť. 
Nemôžeme ľudí nútiť, 
aby sa stali vegetariánmi  
rýchlejšie, keď ich 
najvyšší základ tradície 
neinformuje ináč. 
Pretože to musí prísť 
od náboženských lídrov, 
vládnych lídrov a z médií. 
A takým spôsobom sa to  
stane otvorenejšie, ako trend. 
Bude to viac v móde, 
viac skutočné, 
bude to akoby 
prirodzenejší spôsob života. 
Na to treba čas. 
Medzitým robte to najlepšie. 
Ďakujem vám. 
Ďakujeme, Majsterka. 
Je globálne otepľovanie 
spôsobené negatívnou silou, 
ktorá je väčšia 
než pozitívna sila? 
Ach, nie, nie. 
Pozitívna sila je vždy 
väčšia ako negatívna sila. 
Je to len tak, 
že ju ľudia vo svete  
nepoužívajú. 
Keby boli vegetariánmi 
a robili dobro, 
potom by používali 
pozitívnu silu, 

potom môžu čeliť 
negatívnej sile. 
Ale práve teraz 
nepoužívajú pozitívnu silu, 
väčšinou používajú 
negatívnu silu, preto je to tak. 
To, čo prijímate, 
je to, čo máte. 
Ľudia väčšinou idú 
proti pozitívnej sile. 
Napríklad, 
ak ste teraz v Bangkoku 
a chcete ísť 
do Chiang Mai, 
ktorým smerom pôjdete? 
Na sever alebo juh? 
Na sever. 
Sever, to je ono. 
A ak pôjdete na juh, 
dôjdete vôbec niekedy 
do Chiang Mai? 
Nie. 
Nie. O to ide. 
V tomto svete 
sú dve sily: 
jedna je pozitívna 
a jedna je negatívna. 
Ak používate 
pozitívnu silu, 
potom budete mať 
pozitívnu silu. 
Ak používate 
negatívnu silu, 
potom budete mať 
negatívnu silu. 
Ak chceme používať 
pozitívnu silu, 
musíme vstúpiť 
do pozitívneho cyklu, 
robiť dobro, byť dobrý, 
byť vegetariánom, 
to znamená to najlepšie 
zo všetkého dobrého, 
pretože zachraňujete životy. 
Rešpektujete životy. 
Ste milujúci a láskaví. 
Potom vstúpite 
do pozitívneho cyklu. 
Keď raz vstúpite 
do pozitívneho cyklu, 

ste splnomocnení 
pozitívnou silou. 
A ak všetci ľudia  
na tomto svete 
sú splnomocnení 
pozitívnou silou, 
potom negatívna sila 
nemá priestor na pohyb. 
Kdyby lidé na celé planetě 
žili ctnostný a skutečně 
soucitný život, 
pak by se Země  
okamžitě změnila v Nebe. 
Nic jiného se s tím nedá 
opravdu srovnat. 
Jen láska je schopná pohltit 
všechnu tu negativní energii.  
Jen láska ji může přeměnit. 
A jen láskyplné srdce, 
soucitné srdce lidí 
může absorbovat 
negativní vliv, 
který jsme vytvořili. 
Protože i kdybychom se  
chtěli spoléhat na technologii, 
technologie,  
kterou teď právě máme 
není nic, 
nic ve srovnání s tím, 
co bychom měli, 
kdyby celá populace 
planety přešla na  
milující, vlídnou, soucitnou 
vegetariánskou stravu. 
Pak budete vidět, 
že všechny druhy vynálezů, 
které jsme si nikdy  
předtím nedovedli představit, 
vyjdou na povrch. 
A všichni lidé budou žít 
v míru a lásce 
i kdyby o to nežádali, 
nastane to. 
Děkuji Vám. 
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