
Titul: TV_1170_Buďte vegetariány a svět bude zachráněn 
uvidíte, jak je snadné  asi pomoci s „duchem“, Sledujete pořad 
sázet zeleninu, ale ne vždy fyzicky. Mezi Mistryní a žáky 
máte-li ji. Pokud se lidé rozhodnou  „Buďte vegetariány 
Můžete ji sázet na balkoně, pokračovat  a svět bude zachráněn“ 
kdekoli můžete. na své destruktivní cestě, Přednáška od 
Nemůžete-li, jděte sázet  pak zplodí zkázu. Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
se sousedy… Já jen doufám,  mezinárodní setkání 
s vaší sestrou a bratrem že se to změní. 16. prosince 2008 
nebo sousedem. Tak či tak, buďte připraveni.  Zaprvé, lidé ve světě 
Řeknete: „Och, Jsou jen dvě situace, se stanou vegetariány  
vy máte pozemek, které mohou nastat. a zachrání se. 
neobděláváte ho. Lidé se změní, Zadruhé, nepřejdou  
Chcete, abych tam  dobrá, budou v pořádku. na soucitnou cestu, 
vysadila zeleninu, a pak   Lidé se nezmění, nevyhnou se pohromám, 
se rozdělíme napůl?“  pak to nebude v pořádku. pak vyvolají pohromy. 
Nějak tak.  Půjdou-li dále na sever,  Možná přežijeme, 
Sázejte věci, které rostou dorazí na sever. možná ne. 
snadno a rychle, Půjdou-li na jih,  Jak jsem vám již řekla, 
můžete si je uchovat změní směr,  buďte připraveni na obojí. 
a jsou nenáročné na vodu. pak půjdou na jih. Pokud se svět změní, 
Za několik let, Je to velmi snadné a logické. bude to dobré. 
bude-li svět pokračovat, Ničení plodí ničení. Protože existují dvě cesty, 
budeme volní. Když je  kterými můžeme jít: 
Nebudeme už muset negativní energie příliš, Jedna vede dolů 
tolik pracovat. nikdo nepomůže. a setkáme se s pohromami 
Pokud už svět nebude, Možná budete ušetřeni. a jedna vede nahoru, 
bude ještě méně práce. Jako posledně pryč od nich. 
Já jen doufám,  při nějaké katastrofě v Číně, Vegetariánská  
že se lidé rychle  všichni žáci jsou v pořádku nebo veganská strava 
přidají k vegetariánství, ve stejné oblasti… je právě k odvrácení se 
aby získali dostatek zásluh, zemětřesení. od cesty ke katastrofám, 
pozitivní energie,  A šli dokonce ven která vede k pohromám. 
aby přemohla tu negativní. pomáhat ostatním. Proto to tedy lidem říkám, 
To je duchovně řečeno. Kdyby byl ale svět pokud ale neposlechnou, 
Fyzicky řečeno, z většiny zničen, také by nemůžeme je nutit. 
bude-li více vegetariánů, pro nás bylo těžké žít… Začátkem  
bude méně zničených lesů, všechny ty šoky tohoto roku jsem vám říkala, 
méně metanu, a taková zkáza. že máme asi čtyři roky 
méně nákladů na léčení  Také by možná  nebo tak nějak… 
nemocí a toho všeho… bylo ve vzduchu příliš jedů, čtyři nebo pět let. Může  
méně všeho plynů a toho všeho. to být trochu déle, 
a pak budeme rozhodně Zatím si tedy  ale může to být i dříve. 
zachráněni. sázejte zeleninu. Záleží to na tom, 
Ano. To jsem vám již říkala, jak lidé zareagují. 
Kdyby se všichni  jednoduchou, Jak zaseješ, tak sklidíš, víte? 
stali vegetariány, nenáročnou na vodu A naše skupina  
už bychom nemuseli  a sázejte organicky, bude možná schopná  
pracovat. velmi jednoduše. všem pomoci, 
Už by rostli sami, Podívejte se na ale možná ne.  
byli by v pořádku. Supreme Master Television, Můžeme jim  
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protože je to levné nepotřebují restauraci, Teď, za několik let, 
a pohodlné. nemusí platit za místo kdyby byli všichni dobří, 
Nemusí vařit a je to dokonce a žádné další platby, vegetariáni, 
levnější, než kdyby to nic, jen jednoduchá  svět bude zachráněn. 
sami připravovali. zelenina a protein. Myslím,  
Protože to kupujete  Musíte vařit opravdu dobře, nebude to tak, že se hned 
ve velkém, je to levnější, opravdu dobře, celá planeta zotaví, 
než když si to koupí doma.  aby to lidem chutnalo ale účinek uvidíte hned, 
A nemusí vařit, nic, a levně,  pozitivní vliv. 
chutná to dobře, aby si to mohli dovolit, A pak si možná najdeme  
proto toho hodně prodají. jako by si to  nějaké místo nebo něco, 
A nejen na jednom místě, uvařili sami. budeme pěstovat zeleninu, 
teď se to rozšířilo všude. Jen trochu peněz, jíst společně, žít jednoduše. 
Všichni sestry i bratři  kdyby byla vaše kapsa děravá Kdo bude moci přijet,   
se drží tohoto systému. abyste ji zpravili, to je vše.  kdo bude chtít přijet. 
To je taky velmi dobré. A dělejte to doma, A jestli tady svět  
Je to pro lidi pohodlné, všichni sestry a bratři  nebude, dobrá,  
dobré pro vás a jednoduché, dejte peníze dohromady pak to budeme kultivovat  
nepotřebujete žádný kapitál. a společně uvařte někde jinde, 
A ty sestry pracují, v jedné domácnosti, sázet zeleninu tam nahoře. 
ale neberou si za to peníze. ve větší domácnosti, Jen žertuji. 
Mají již svoji práci, kdekoli se dá uvařit. Když budeme tam, 
takže vaří,  A pokud pracujete v nějaké nebudeme mít potíže. 
jen když mají volný čas společnosti, vezměte to tam. Nebudeme potřebovat  
nebo večer a ráno  To je to, co dělají. zeleninu, ovoce,  
to přinesou. A on pracuje  nic. 
Proto mají peníze. v další společnosti Ano, budeme osvobozeni 
Dají peníze dohromady a objednává si jich 30. od všeho, 
a ty peníze používají  Lidé si to objednají žádná bolest, žádné trápení, 
na další věci. a pak pomalu  pak budeme společně šťastni. 
Tisknou letáky si to řeknou Cokoli se stane, je v pořádku. 
nebo organizují výstavy a bude jich víc a víc. Cokoli se stane, je dobré. 
nebo něco. Tak to dělají. Musí se to stát, ano? 
Děkujeme Vám, Mistryně. Některé sestry z Číny Ano. 
Miluji vás. a Formózy (Taiwanu)  Ale dál pracujte. 
Milujeme Vás, Mistryně.  to teď dělají. (Ano.) 
Hodně vám žehnám. Protože nemají dost peněz, Zachráníte jednoho člověka, 
Děkuji vám, že jste  aby si koupili restauraci je jeden člověk zachráněn. 
takoví hodní hoši a děvčata. a také možná pracují, Nemusíte otevírat  
Děkujeme Vám, Mistryně. a nemohou si dovolit  vegetariánskou restauraci, 
Děkuji, že jste tak hodné děti. s prací skončit a jít pracovat nemáte-li peníze. 
Děkujeme Vám, Mistryně. do restaurace. Připravujte krabice s jídlem 
Hodně mi pomáháte, Je to velká zodpovědnost. doma. 
když jste hodní. Kdo tedy může otevřít  Všichni si společně vaří, 
Hodně mi pomáháte,  Loving Hut, otevřete ho. a když máte kancelář,  
když šíříte zprávy. Kdo nemůžete, řekněte jim: „my 
Opravdu vám mockrát děkuji. připravujte krabice s jídlem.  prodáváme velmi levně“, 
Zachraňujete svět. A dokonce si vydělají peníze, jak to dělají Číňané? 
Jste hrdinové. i když prodávají tak levně, Prodávají velice levně, 
Měla bych mít  všichni to vítají, protože  
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pro každého z vás  
cenu hrdiny, 
ale je vás hodně… 
bonbony. 
Milujeme Vás. 
Milujeme Vás, Mistryně. 
A příště. 
A lásku. 
Lásku, lásku, lásku, 
hodně lásky, ano. 
Mnohokrát vám děkuji. 
Děkuji vám, děkuji vám. 
Děkuji vám za vše, co děláte. 
Moc vám děkuji. 
Jeďte s Bohem. 
Dobrá, 
uvidíme se opět příště, 
nebojte se. 
Ano. 
Tolik Vás miluji. 
Jsme stále spolu. 
(Ano.) 
Teď jsem o dva palce vyšší. 
Voda nedosáhne  
na mé oblečení. 
Kdo toto navrhoval, 
skutečně zaslouží  
„Nobelovu cenu míru.“ 
Krásné. 
Je to takové krásné. 
Ano, takto  
se to velmi snadno nosí. 
A voda se vás nedotkne. 
Dobrá, velice vás miluji. 
Uvidíme se. Dobrou noc! 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Milujeme Vás. 
Uvidíme se zítra, Mistryně. 
Děkuji, že jste přijeli 
a za to, co děláte. 
Děkujeme Vám. 
Pomozte mi, ano? 
Pokračujte. 
Budeme, budeme. 
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Bůh Vám žehnej. Miluji vás. 


