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Ak bude táto Zem zničená, aby zmenili svoj životný štýl Takže ak sa my, ľudské  
sú aj iné planéty. a začali jesť vegetariánsky bytosti, nedokážeme vrátiť 
Ak ľudia nemajú svedomie, a chrániť životné prostredie, k tomuto prvotnému súcitu 
nezáleží na tom, kam pôjdu, je možné pomôcť Zemi a láske pochádzajúcim 
aj tak ho nebudú mať. prejsť toto kritické obdobie z prírodného inštinktu, 
Ďakujem, Majsterka. pomocou iných  ktorý zvieratá stále majú, 
Samozrejme, pýtali ste sa vonkajších síl? potom by sme sa kvôli sebe 
túto otázku z lásky. Vonkajších síl, ako sú  mali cítiť skôr zahanbení 
Rozumiem tomu. rozvinutá technológia a nie byť na seba hrdí. 
Aj ja mám veľké obavy, od bytostí z vyššej úrovne A to je príčina, 
ale to je tá jediná vec, alebo modlitbou. prečo musíme byť 
ktorú môžeme urobiť. Nie. Nie. Nie. vegetariánmi. Pretože 
Môžeme pomôcť  Ak sme my nemorálni, oni sú skutočne vznešené, 
Zemi a sebe tým, naše modlitby nie sú  skutočne vlastnia 
že presvedčíme ľudí, veľmi užitočné. ľudské vlastnosti 
aby zmenili svoj životný štýl Áno. a majú vo svojom vnútri dušu 
a žili svoj život Pretože sme sami tak ako aj my. 
s vedomím a láskou. urobili zlé skutky, Takže si myslím, že je dobré, 
Predstavte si, že by  musíme to sami zlepšiť. keď sa učíme aj od zvierat. 
mimozemšťania prišli Dajme tomu, že som nejaký  Niektoré z ich vlastností, 
pomôcť  našej Zemi zastaviť mimozemšťan, ktorý má nie že by sme sa mali učiť 
globálne otepľovanie, ale veľkú moc a veľa byť zvieraťom. 
cítiace bytosti by sa ďalej rozvinutej technológie Ale mali by sme si pamätať 
navzájom zabíjali a prídem do Penghu ihneď  ich dobré vlastnosti, 
bez svedomia a lásky pomôcť vám a ostatným. aby sme sa aspoň necítili 
a zvieratá by ďalej trpeli, Čo sa potom stane? zahanbení, že sme nižšie, 
potom neskôr, Zem bude ďalej existovať než je zvierací štandard. 
keď títo ľudia zomrú, a ľudia sa budú naďalej  Mali by sme povstať 
aj tak pôjdu do pekla. navzájom zabíjať, do vznešenej pozície svätca. 
Zachraňovať pominuteľné  viesť vojnu A aby sme to urobili, 
ľudské životy a pritom jeden proti druhému musíme mať súcit, 
nechávať ich duše v pekle a ubližovať zvieratám. lásku, porozumenie 
na veľmi dlhý čas, Páči sa vám takáto Zem? a nesebeckú obetu 
nemyslím si, Nie, nepáči. po celý čas, či už je to  
že je to vhodné. Dobre. O to ide. na seminári, doma, v obchode 
Preto aj keby nám Dokonca aj keby tu bola alebo kdekoľvek inde, 
mimozemšťania mohli  vonkajšia sila, dokonca i v lese, 
pomôcť, neurobia to. aj tak by sme sa mali kde nás nikto iný nemôže 
Ďakujem, Majsterka. spoliehať na seba. vidieť a kde nikto nemôže 
Ako som povedala Ostatní nám môžu pomôcť zaznamenať naše dobré  
na videokonferencii v Taipei, na chvíľu. skutky alebo pochváliť 
mimozemšťania sa nás Ak sa my nezmeníme, naše vznešené úsilie. 
tiež boja. naše srdcia, naša zlá karma Musíme byť vždy vznešení 
Boja sa, že keby prišli dole, (odplata) sami, pretože my sami 
zabili by sme ich skôr, sa nezmení a naša morálka vieme, kým sme 
než by nás mohli zachrániť. sa nezmení. a Boh to vie. 
Mali by sme sa spoliehať Áno. Majsterka, čo sa týka 
na naše vnútorné Ja. Chcem, aby cítiace bytosti súčasnej krízy, 
Naše vnútorné Ja má všetko. zmenili  ktorej Zem čelí, 
Naše vnútorné Ja  svoje vlastné svedomie. okrem prebúdzania ľudstva, 
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ako zabíjanie zvierat, Nie je to pravda? má Všemohúcu silu, 
jedenie mäsa, Podobne máme slobodnú  Božiu silu. 
pitie vína vôľu kráčať cestou Ak sa obrátime k nášmu 
a branie intoxikantov. smerom k vyslobodeniu vnútornému ja, budeme 
Teraz si môžete zvoliť alebo smerom k peklu. dodržiavať vegetariánsku  
kráčať po správnej ceste. Ak si zvolíte nasledovať stravu, budeme morálni  
Je nesprávne veriť, Majstra, aby ste sa naučili a skutočne dobrí ľudia, 
že ak ste raz kráčali vznešené ideály a meditáciu, môžeme zaiste zachrániť 
po zlej ceste, že sa už aby ste znovu získali svoju čokoľvek, čo chceme. 
nikdy nemôžete vrátiť. inteligenciu a múdrosť, Ak jeme živočíšne produkty, 
Môžete sa jednoducho otočiť potom samozrejme budeme ovplyvnení 
iným smerom. budete kráčať našou cestou. živočíšnou kvalitou. 
To je všetko. Existujú rôzne cesty Znamená to, že ak bolo 
Vždy v každom čase na výber. zvieratám súdené, že budú 
môžete urobiť svoju voľbu, Presne ako na ulici, zabité, tak ten, kto ich zje, 
žiaden problém. ak sa rozhodnete kráčať preberie rovnaký následok, 
Láska má velkou sílu po určitej ceste, že bude zabitý? 
změnit lidi potom vás zavedie Nie. 
a pozvednout jejich životy. k určitému cieľu Všetky zvieratá sa boja smrti 
Jakou roli bude hrát láska a uvidíte a zápasia o svoje životy. 
při záchraně planety? také a onaké budovy, To, o čo by sme sa mali  
Láska, samozřejmě, domy atď. zaujímať, je náš súcit. 
je velice mocná. Ak sa rozhodnete Nie je treba toľko diskutovať 
Láska je  pre inú cestu, o príčine a následku. 
nejmocnější věc v životě uvidíte iné, odlišné objekty. Načo ich nútiť zomrieť, 
a nejmocnější   Preto ľudia hovoria keď sa ťažko usilujú prežiť? 
v celém vesmíru. „Náš osud je predurčený!“ Slobodná vôľa 
Ale většině lidí v dnešní době Pretože nech si zvolíme je v našich rukách. 
chybí tato láska. akúkoľvek cestu, Osud nikoho nie je 
Lidstvo musí ukázat  zavedie nás predurčený alebo nemenný. 
více lásky, než dříve. k určitému cieľu. Vždy existuje 
Musíme milovat dokonce Je nemožné, aby tá istá cesta alternatívna voľba. 
i naše nepřátele, viedla k inému, Napríklad 
naše sousedy, zvířata odlišnému cieľu. keď chytíte rybu, 
a životní prostředí  To je všetko môžete sa rozhodnúť zjesť ju 
kolem nás, pak můžeme o nemennom osude. alebo ju pustiť. 
překonat tuto krizi Po akej ceste sa rozhodnete Jednoduchá voľba. 
a žít mírumilovný život. kráčať, tam bude viazaný Pustíte ju, 
Láska se musí projevit váš osud. ak máte súcit 
navenek. Závisí to na tom, a božie vedomie. 
O lásce se nemůže  akým smerom si želáte Vyberieme si cestu lásky. 
jen mluvit, ale musí se upevniť svoj osud. Povieme: „Môžem ju zabiť, 
ukázat v činech. Nikdy neverte ale neurobím to.“ 
To znamená jíst  že náš osud To je všetko. 
vegetariánsky, konat dobro  bol už určený. Osud nikoho nie je 
a chránit životní prostředí. Vždy môžeme predurčený alebo nemenný. 
Děkuji Vám, Mistryně. urobiť inú voľbu. Bude „nemenný“, 
Rádo se stalo. Napríklad, ak sa rozhodnete 
Takže neviem, predpokladajme, tú rybu zabiť. 
prečo sa my, ľudské bytosti že ste robili zlé veci, „Určený zomrieť!“  

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 2 / 3 



Titul: TV_1100_Žít život v soucitu a lásce_IV 

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 3 / 3 

správame k zvieratám 
tak kruto, väčšina z nás, 
a prečo o nich premýšľame 
ako o nízkych bytostiach. 
Myslím, že mnoho z nich, 
zvierat, je veľmi vznešených, 
vznešených a láskyplných 
k vlastnému druhu 
a tak isto aj k iným. 
A niekedy vidíte 
mačku alebo psa plávať 
vo veľmi nebezpečnej rieke, 
aby zachránili svojich  
priateľov, či už človeka, psa 
alebo mačku, 
robia to a riskujú 
svoj vlastný život. 
Ale nie mnohí z nás, 
ľudských bytostí 
sa na to odváži. 
Keď považujeme 
situáciu za nebezpečnú, 
neriskujeme vlastný život. 
Ale zvieratá 
vidia nebezpečenstvo 
a z lásky aj tak riskujú. 


