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Neřekla bych vám, také to pro nás není dobré, Čím více zabíjíme zvířta 
abyste šli ven  protože to znamená, v laboratořích,  
a vyprovokovali někoho, že nedůvěřujeme, že síla  i kvůli experimentům,  
aby vás zabil. Boha pro nás organizuje věci. tím více nemocí máme. 
Tak to není. Nedůvěřujeme tomu,   Podívejte! Jen co  
Nechoďte domů že velký zákon  vyléčíme jednu nemoc 
a nevyprávějte  ospravedlňuje činy lidí  a jiná se objeví, 
nic takového. nebo ostatních. horší než předtím. 
Co mám na mysli je pravda, Bereme záležitosti  Zákon karmy (odplaty), 
máme-li toto  do vlastních rukou, velký zákon vesmíru 
fyzické tělo, dobrá, fajn, pak nás bude Nebe ignorovat, nikdy nezklame. 
to znamená, že Nebe ještě  „Chceš ho také zabít? To je ten problém  
chce, abychom pracovali. Dobrá, pak se o sebe musíte  s lidmi, protože  
Samozřejmě,  navzájem postarat.“ tomu nerozumí. 
snažte se chránit. Ty zabiješ jeho, Myslí si, 
Chránit se neznamená on se vrátí, zabije tebe že co udělají dnes, udělají. 
někoho jiného zabít. a ty pak zemřeš Že mohou někomu ublížit 
Chránit se, utéct, a pak se vrátíš, a něco získají, 
vysvětlit si to s ním, v příštím životě zabiješ jeho nějaké peníze 
jen se chránit, ale ne   a pak znovu, znovu a znovu. nebo povýšení, 
jim ublížit, rozumíte? Proto jsem vám říkala, nějakou pochvalu, cokoli. 
Můžete-li se zachránit, kdyby vás chtěl někdo zabít, To ale není správné. 
je to fajn. nechte ho. To není nikdy správné. 
Utéct je nejlepší. Jsou horší věci než smrt, Kdybyste byli v Nebi, 
Číňané říkají, jsou horší věci než smrt. bylo by obtížné praktikovat, 
že nejlepší je utéct. Horší je nevědomost. ale kdybyste byli v pekle, 
Třicet šest strategií, Neznalost je horší, bylo by to taky obtížné.  
nejlepší je utéct! horší než smrt. Protože když jednou  
Já vím, co to je, My zemřeme s osvícením. vytvoříme peklo jako např.  
skutečně je to tak. Půjdeme přímo do Nebe,  válku, pak to tak pokračuje  
Je pravda, ano? stále. 
že čínská přísloví  Zemřeme  Někdo zemře, 
jsou nejlepší. s odpuštěním v našem srdci, někdo je zraněn 
Proč tam postávat  soucitem v naší duši, a pak se později vrátí. 
a vysvětlovat lidem: půjdeme přímo  Nemohou-li se vrátit  
„Jsem nevinný. do vysoké úrovně. v tomto životě, protože  
Jsem nevinný! Kdybychom ale opláceli, jsou oslabeni  
Neudělal jsem nic špatného.“ také bychom je zabili nebo  nebo byli zničeni 
Někteří neposlouchají. zranili, nějakým způsobem nebo zabiti, vrátí se  
Je to tak, že tento život bychom lidem ublížili, v příštím životě. 
není ještě moc pozvednut. to by se k nám vracelo Život pokračuje stále. 
Ale stále se to zlepšuje  znovu, znovu a znovu. Není to tak, že dnes 
a zlepšuje. A nepůjdeme nikam. zabijete jednoho člověka 
Slyšela jsem, že mnohé vlády  Toto fyzické tělo a on s vámi skončil, 
podporují lidi v tom, můžete získat kdykoli, ne, ne,ne. 
aby jedli méně masa a  budete-li si to přát. Velký zákon vesmíru 
bio zemědělství a to všechno. Obtížné je dostat  nikomu nedovoluje  
Vlastně v dnešní dnech se z něho, nikoho neprávem přemoci. 
přinášejí někteří lidé ne dělat si starosti, I kdybychom měli  
dobré zprávy, ne? že ho nemáme, ano? právo se bránit, 

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 1 / 3 



Titul: TV_1066_Zabíjanie nie je nikdy správne_VI 
Váš čas, vaši podporu, Možná by to dělal jeden  Například v Irsku, 
dělejte něco jiného. nebo dva jednotlivci, ale  vláda podporuje  
Dělejte podle vaší malé  nedělo by se to masově, víte? organické zemědělství 
kapacity. Ano? Nebyly by stísněné  a hodně lidí si již o to  
Jako posledně, v malých, malých klecích,  zažádalo, 85 %, 
řekla jsem nějakým Číňanům, kde se nemohou ani otočit. není to hezké? 
že mohou připravovat jídlo  Mohou si jen  Brzy budeme vidět jen  
do krabic a prodávat ho, lehnout a postavit se.  krávy, které chodí kolem, 
za slušnou cenu Toto je největší krutost.   jako mezi zelenými světly, 
nějakým sousedům v okolí Představte si v tom sebe! možná si budou s lidmi 
nebo v nějaké společnosti Představte si sebe  podávat ruce. 
nebo kanceláři nebo někde. v takové situaci. Protože krávy  
Nemusíte toho dělat hodně, Představte si, že by vás  dovedou plakat. 
například pro jednu kancelář, někdo dal do takové klece, Když je chcete zabít,  
kde s tím souhlasí, že byste se nemlohli ani pláčou. 
pak to připravte otočit, mohli byste se jen  Hodně jich to dělá. 
a prodejte jim to. postavit nebo si lehnout. A některé dokonce utečou 
Dvacet krabic  Dovedete si to představit? na policii, 
nebo tak nějak. Cítili byste se dobře? Ne! aby našli útočiště.  
Dobré, výživné jídlo, Proto jsem říkala, kdyby  Mnohokrát se to tak stává 
připravené s láskou.  všichni v tomto světě a pak je jich policii  
Zaprvé, vyděláte si  přemýšleli o druhé straně, také líto 
nějaké peníze. přemýšleli by  a pak si je někdo koupí  
Zadruhé, o situaci druhých lidí, a pošle je  
vyděláte si více zásluh, pak bychom neměli války, do zvířecího útulku 
protože tato práce, žádnou krutost, nebo někam. 
poskytování  žádné zabíjení zvířat, Ony vědí co dělat. 
soucitné výživy ostatním, ani žádný hlad. Jen někdy nemohou utéct, 
je velice záslužná práce. Problém je,  protože je hlídají, 
Ano. Jedna z nich.  že nepřemýšlíme o druhých. uvážou je tam, 
Kdykoli uděláte něco  Proto jako duchovní a dělají jim různé věci, 
dobrého pro druhé, praktikující, tak zvaní  nechci o tom mluvit, 
nabídnete druhým něco, duchovní praktikující,  protože bych zemřela. 
co potřebují, i když  prosím, kvůli mně,  Je to hrozné, 
z toho budete mít nějaký zisk, buďte jiní, ano? tato krutost ke zvířatům, 
stejně získáte výhody Prosím, buďte jiní. jak si můžeme říkat lidé? 
z Nebe. Netleskejte jen Lidé znamená být lidský, 
Není to jen tak, a neříkejte: „Och, Mistryně, jak to můžeme dělat? 
že to musíte dávat z charity, vy jste soucitná, Ale lidé,  
pak získáte zásluhy. jste milosrdná, kteří je zabíjejí to děljí jako  
Není to jen tak, ne jen. jste krásná, práci, víte? 
Charitou  jste to a tamto.“ Někdy nemají jinou  
možná získáte  Já jsem! práci, kterou by mohli dělat. 
trochu více zásluh, Dělejte co dělám já, Kdyby vláda vytvořila  
ale pokud děláte alespoň něco z toho. leší pracovní příležitosti, 
nějakou dobrou práci, jako Dělejte to dle vaší kapacity. změnili by to. 
například otevřete restauraci Neříkám, že musíte  A kdyby nebyla poptávka  
Laving Hut, nabídnete vždy dávat lidem peníze, po mase nebo po rybách  
tento soucitný životní styl  pokud je nemáte, nebo zvířecích produktech, 
lidem, ale dávejte váš čas, ano? pak by nikdo nezabíjel. 
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aby měli lidé možnost 
se změnit a zachránit si  
své životy, 
zachránit planetu, 
zachránit zvířata, 
pak máte také zásluhy. 
I když tím vyděláváte peníze, 
protože to patří do  
záslužné kategorie prací. 
Jsou 2, 3 druhy prací. 
Práce, které vám  
vydělávají zásluhy, 
vydělávají vám body v Nebi. 
Například, jaká práce vám 
přináší 10 bodů, 
jaká vám přináší 100 bodů, 
jako ve škole. 
A to jsou záslužné práce,  
kterými si můžete 
vydělat hodně bodů v Nebi, 
výhod v Nebi, 
vedle meditace. 
Takže i kdybyste  
nemeditovali, vydělali  
byste si nějaké zásluhy, 
abyste šli do Nebe, abyste 
nešli do pekla, abyste  
nešli do nízké úrovně 
existence až zemřete.  
Když si ale vedle  
meditace vyděláte  
více dobrých bodů v Nebi, 
pak samozřejmě  
půjdete do vyššího Nebe. 
A pak, když zemřete,  
nebudete tam jen  
ostudně sedět, a dívat se 
jak kolem vás prolétávají 
lidé nahoru 
a jen tam sedět   
a nevědět co dělat, 
to už je příliš pozdě. 
Víte? 
V Nebi, když jdete 
do nižšího Nebe 
jste stále šťastni, v pohodě, 
ale je pak těžké praktikovat. 
Tady je to snazší, protože  
je tady utrpení, 
jdou tady potíže, 

je tady co dělat, 
napravovat problémy.  
A tím můžete vydělat 
zásluhy, vidíte? 
V Nebi nikdo nepotřebuje 
vaše vegetariánské jídlo, 
že?  
Ne? 
To je jen příklad. 
V Nebi nebudete mít  
příležitost jít  
a rozdávat letáky, že? 
Budou vás potřebovat? 
Ne, nebudete mít  
příležitost to dělat. 
Tady tedy 
dělejte co můžete, 
SOS letáky, letáky o 
alternativním způsobu života, 
otevřete veganské restaurace 
nebo vařte veganské jídlo do  
krabic. Nemáte-li peníze  
na otevření restaurace,  
každý může připravit toto 
ve svém volném čase, 
o víkendech, večer. 


