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a že masný průmysl  Lepší než  Vlastně mám další 
zabíjí planetu. všechny gratulace! skvělé zprávy. 
A to vytvořilo  Ano. Ano? 
velký povyk Skvělé. Jsou z Panamy. 
ze strany masného průmyslu Pošlete jí gratulaci také Dobrá, ale žádné další slzy, 
a stáhli z televize všechny  ode mne, ano?  ano? (Ne.) Dobrá. 
reklamy, Ano. Jsou to skvělé zprávy 
reklamy na maso. Děkuji Vám Mistryně, z Panamy, 
Dobrá. že jste pracovala  od jedné sestry. 
A ona řekla,  skrze její práci  Ano. 
že je jí to jedno. a všech se dotkla. Členka naší asociace  
Že je jí jedno, jestli je Děkuji Vám mnohokrát. z Panamy 
zruší nebo ne. (Není zač.) byla včera jmenovaná, 
Že je jí to jedno. Skvělé. Děkuji Vám mnohokrát. „eko-šampiónkou měsíce“ 
A oni teď doufají, Není zač. Smithsonským tropickým  
že budou pokračovat  Čistý nástroj prostě výzkumným ústavem. 
tímto směrem, také pomáhá, vidíte? Ano.(Bravo!) 
podporovat myšlenku Ano. Děkuji Vám, Mistryně. Tato společnost  
ochrany životního prostředí Dobrá. byla založena, aby pomohla 
přes vegetariánství. Není zač. spustit udržitelné energie 
Bravo. Bůh jí žehnej. Děkuji Vám. a zneutralizovala uhlík. 
To jsou velmi dobré zprávy. Zdravím, Mistryně. Je to uznávaný institut 
Bůh žehnej vaší zemi. Zdravím. a ona je vůbec prvním  
Děkuji Vám, Mistryně. Ahoj, jak se máte? člověkem, kterému byla  
Dostává se to tam. Ahoj. projevena taková pocta, 
Dostává se to všude. Také bych rád  a jí byla prokázaná proto, 
Lidé jsou dobří. přispěl příběhem. že propaguje vegetariánství  
Jen kdyby byli informováni, Stalo se to začátkem  jako nejlepší způsob  
pak by to udělali. tohoto roku. ke snížení emisí uhlíku, 
Jen to nevědí. Žáci na Kostarice  dává kolegům 
Dokonce média  dali nějaké materiály hodně dobrých informací 
vždy nevědí vše. ze Supreme Master   z webových stránek 
Vidíte to? Television SupremeMasterTV.com. 
Jsou zvyklá  synovi ředitelky To jsou  
pracovat svým způsobem, hlavního televizního kanálu tedy velice krásné zprávy. 
dávat jakékoli reklamy na Kostarice. A psali o ní v jejich  
a nemají čas  Ano? včerejším 
dělat v tomto  Dlouho jsme o nich  informačním bulletinu  
směru průzkum,  neslyšeli. (Ano.) 
protože většina médií Pak jsme  a taky tam dali  
předtím psala najednou slyšeli zprávy, naše webové stránky. 
o jiných věcech. že se ředitelka tohoto A měla hodně  
Teď už to vědí hlavního televizního kanálu  telefonátů od kolegů, 
a pak se na to zaměří. stala vegetariánkou. od významných vědců 
Přála bych si, Bravo! a dokonce ředitelů 
aby se všechna média spojila. A další věc, a gratulovali jí  
Vidím to už teď  sledovali jsme na televizi a projevovali  
častěji a častěji, třetí díl programu o tom, velký zájem o veganství. 
stále častěji a častěji. že krávy produkují  To je ta nejlepší část! 
A jsem velmi šťastná. velké množství metanu Ano, to je.  
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přestože ještě mají nějaké o těch dvou Venuších, Reakce je  
procento lidí, které jsou ještě s námi? velmi pozitivní. 
kteří jedí maso; Co ještě chcete vědět? A když s lidmi promluvíte,  
jednu čtvrtinu, 25 % Jak to, že přežily zjistíte,  
lidí ještě jí maso, a ty další Venuše ne? že potřebují jen informace 
ale velmi málo,  (Ano.) a že tomu pak rozumí. 
v menší míře. Jak jim evoluce  Ano. 
Ne jako my,  dovoluje pokračovat? Proto když přemýšlíte o tom, 
že ho máme každý den Protože jsou ctnostnější. že to uděláte, 
nebo třikrát denně. Na těch druhých Venuších jste na 100 % pozitivní, 
Tak ne. žili velmi špatný život. stane se to, 
Přesto mají ve svém Žili ve zlozvycích. protože jim potřebujeme  
srdci cit Neznali Boha. dát jen informace. (Ano.) 
a snaží se také žít  Nebrali v úvahu  Bůh zorganizoval věci 
milosrdnější život, nic, co neviděli neuvěřitelně dobře,  
se soucitnou a soustředili se víc  protože jsme včas dali dámě 
veganskou stravou. na rozvoj  v Brazílii leták 
Takže rovnováha  materiálního pohodlí. a ona pak řekla: „Dostala  
je velmi, velmi dobře  Proto měli příliš pohodlí. jsem už ten leták ve 
pod kontrolou, vidíte? Měli vše, co chtěli. Španělsku. Stejný.“ (Ano?) 
Tři čtvrtiny Vše bylo téměř jako v nebi, „Ale nečetla jsem ho, 
jsou vegetariáni, vegani.  jen postrádali duchovno, teď si ho přečtu.“ 
A jedna čtvrtina jí maso, morálku a nebeské vlastnosti. Chápu. Ano. 
ale v omnoho menší míře, A nejen to, To je dobré, dobré. 
v daleko menším množství. pronásledovali každého, Nikdo Bohu neunikne. 
Pak také všichni ctí Boha. kdo se opovážil To je neuvěřitelné. 
Váží si  jim oponovat  Dobrých věcí nikdy není 
duchovních lidí, bytostí nebo zmínil něco  uděláno příliš mnoho. 
nebo praktikujících. o neviditelných kvalitách  Je to tak? (Ano, to je pravda.) 
Povzbuzují  Nebe nebo o Bohu. Ano, děkuji vám, Mistryně. 
ve své společnosti Každý, kdo žil Dobrá. Dobrá práce. 
morální chování. ctnostný život Dobrá práce. (Děkuji Vám.) 
Vyučují morálním byl jako státní nepřítel. Bravo. 
závazkům, Uštvali je. Píši dopisy 
soucitnému životnímu stylu, Nemilosrdně je zabili. a poskytuji informace 
milosrdnému postoji Bylo to hrozné místo všem prezidentům 
ve školách, k životu pro všechny, kdo  a vůdčím osobnostem ve  
již od mateřských školek měli trochu svědomí. světě, v průmyslu, vedoucím 
příkladem   Jejich svědomí bylo nula. korporací atd. 
a pozitivním povzbuzováním. Jejich morální úroveň a doufám, že to také  
Ve školách již děti učí, byla nula. bude mít vliv. 
že k sobě mají být Jejich shovívavost k Bohu Stále píši a také  
navzájem vlídní, a Nebi byla nulová. poskytuji informace. 
jak být vlídní  Bylo to tedy kvůli tomu Nejen dopis, ale také 
ke svojí planetě, a masité stravě,  všechny zhuštěné informace 
jak být vlídní  toto dohromady. a také je nabádám, aby více 
k dalším spoluobyvatelům, To zničilo sledovali vaši televizi. 
například ke zvířatům, ano? ty druhé dvě planety, Nějak to pomůže. 
Takže lidé a zvířata zatímco ty dvě planety, Mistryně, je ještě něco, 
spolu žijí v harmonii. které přežily, co byste nám chtěla říci  
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nebo něco takového jako celek již   A děti  
na Supreme Master  podporuje soucitnou  již učí morálním zásadám, 
Television? veganskou stravu, soucitnému chování 
Nějaké představení? ostatní jedlíci masa, od dětství, aby až  
Může být, proč ne? přestože ho jedí, vrostou, byli skvělými 
Možná jednoho dne. vědí, že je to špatné. občany. 
Ano. A také  Ti, kteří jedí maso 
Možná jednoho dne. se ve svém srdci kají. a poskytují maso, 
Doufám v to, Mistryně. To je tedy způsob,  žijí v odlehlých oblastech, 
Když si to zasloužíme, jak zachovali jejich planetu. hanebně, 
když to zvládneme. Ne proto daleko od zraků lidí. 
Když nastolíme  že by možná chtěli, A nedělají to na veřejnosti. 
přátelství mezi  ale proto, že to znají  Stejně jako se teď 
všemi našimi sousedy jako způsob života zakazuje kouření  
nebo některými našimi a byli tak vychováváni na veřejnosti. 
vyspělejšími sousedními od dětství. Tam je zakázaná konzumace  
planetami, když  Stali se tedy velmi silnými masa na veřejnosti. 
přestaneme ohrožovat  co se týče duchovních zásluh Proto se  
harmonii ve vesmíru, a tak mohou ochránit dokonce jedlíci masa stydí 
když přestaneme být  svoji planetu. a vědí, že je to špatné. 
ohrožující skupinou Samozřejmě, kdyby byla  Přesto nějaké maso  
děsivých obyvatel,  celá populace Venuše, konzumují, stále 
pak nás bytosti jiných 100 % z nich  se to snaží omezovat. 
planet navštíví vegetariány nebo vegany, Rozumíte mi? 
dokonce bez pozvání. pak by na tom byla jejich  Ano, Mistryně. 
Tak to je, drahý: planeta dokonce lépe, Jedlíci masa jsou tam 
podobné přitahuje podobné,  nejen, že by přežila, tolerováni, 
ano? Chceme-li,  prosperovala a rostla, ale jsou jako vyvrhelové 
aby nás navštívili nějaké co se týče lepších  a cítí to. 
prospěšné bytosti, technologií atd. Ale někteří lidé nejsou  
pak musíme prospívat  Ale byla by vznešenější, vyvinutí tak jako jiní, 
také sami sobě, bylo by to tam jako v Nebi proto to tolerují. 
našemu životnímu prostředí. ve fyzické úrovni. Jelikož jejich množství  
Další sousední planety Teď je to jako 80% Nebe, nepřevyšuje  
o tom budou vědět, víte? nebo 70%, množství vegetariánů, 
Momentálně, kdyby se ale všichni stali proto převažují  
i kdybychom rozvinuli vegany, pak by samozřejmě zásluhy na planetě 
červený koberec, jejich planeta a atmosféra míru. 
kdyby je celá planeta zvala, zaznamenala Jejich zásluhy na planetě 
nepřišli by. mnohem větší povznesení jsou v rovnováze, 
Zaprvé, oni vědí v duchovní oblasti. převažuje rovnováha. 
nebo si myslí, že nám (Ano, Mistryně.) Takže i když jí  
nemohou pomoci, protože Mistryně,  jedna čtvrtina lidí maso, 
bychom neposlouchali, přemýšlel jsem, velmi málo, nebo méně, 
jak jsem vám říkala. jestli nastane někdy  stejně jsou pokryti 
Musíme být také čas, že bychom připravili třemi čtvrtinami  
na jejich úrovni,  nějaký program, jiné tolerantní energie. 
abychom jim rozuměli. možná nějaký  Víte co myslím? 
Zadruhé, obávají se toho, kulturní program Ano, Mistryně. 
že bychom je zabili dříve, pro Mars, Protože společnost 
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než by stačili  
otevřít pusu nebo nám ukázat 
jejich technologii. 
Možná, jednoho dne, 
až budeme laskavější, 
méně válečničtí  
a mírumilovnější,  
začneme u stolu 
pak k okolí, 
k životnímu prostředí, 
pak se nebojte, 
že k nám lidé 
z jiných planet nepřijdou. 


