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Skutečně Vás  veganskou stravu Jak se máte, Mistryně? 
moc milujeme! a distribuujeme letáky Mám se fajn. 
Děkuji vám! a buchty na páře My, zasvěcení z Číny  
Děkuji vám, děkuji vám. v ulicích každý den. pracujeme velice tvrdě. 
Jste tak dobří! Taky mluvíme  Otevíráme  
Zdravím, Mistryně. se sousedy Loving Hut restaurace 
Speciálně jsem Vám tentokrát a vysvětlujeme jim jednu za druhou. 
přinesla talisman pro štěstí. důležitost veganské stravy. Všichni pilně pracujeme, 
Je to Haibao. Vysvětlujeme jim, abychom připravili obědy 
Doufáme, že budete že veganská strava  do krabic a rozvážíme  
moci navštívit světové EXPO je základ  je do ulic. 
v Šanghaji. pro dobré zdraví. Věříme, že se hodně lidí  
To je krásné. Je to pro jejich bezpečí  stane vegetariány. 
Zdravím, Mistryně! a zdraví. Změní se 
(Ďekuji.) Aktivně tvrdě pracujeme, a svět bude jistě v bezpečí. 
Prosím, opatrujte se! abychom udělali práci, V budoucnu tady  
Prosím, zůstaňte v tomto kterou jste nám doporučila. budeme žít jako v Nebi. 
světě napořád! Miluji Vás.   Děkujeme Vám, Mistryně.  Jistě. 
Jsem v pořádku. Bravo! Dobrá práce! Prosím nebojte se 
Stejně máme vnitřní spojení Dobrá práce! a dobře se o sebe starejte 
a vy stále dostáváte  Prosím, pokračujte! a buďte s námi. 
sílu požehnání. Ještě máme naději. Ďekuji vám! 
Vypadáte velice energicky. Ještě máme naději, Ano. Budu. 
Pohodlně se vám tady že zachráníme Zemi. Mistryně, jste tak nádherná. 
medituje? Budeme to dělat Děkuji vám. 
Ano! dokud budeme moci. Pracujeme velmi pilně. 
V ašrámu to není špatné, že? Děkuji vám Pracovali jsme tvrdě. 
Ano! za vaši pilnou práci! Dobře. 
Jíte víc, meditujete víc Zdravím, Mistryně! Mistryně, v těch červených   
a pijete víc! Zdravím! šatech vypadáte nádherně. 
Zaměřte se více do nitra,  Moje sestra a já jsme přijely Děkuji vám. 
abyste našli podstatu Buddhy. s ostatními zasvěcenými. Mistryně, jak se máte? 
Ano! Tentokrát jsem přijela  Mám se fajn. 
Někteří zasvěcení  se staršími, abych vás viděla.  Tentokrát 
nemohli přijet, prosím Dobře! máme 38 zasvěcených  
předejte jim moje pozdravy, Moc nám chybíte! z postižených oblastí  
až se vrátíte. Mistryně, zemětřesením. 
Dobrá, předáme. zasvěcení, kteří  Jsme Vám velice vděčni. 
Kdybych mohla  vás posledně navštívili, Obzvlášť během 
jet do Číny, otevřeli veganskou restauraci, zemětřesení, 
abych všechny viděla,  když se vrátili. všichni zasvěcení šli  
jistě bych jela. Vedou si velmi dobře. v první vlně pomáhat  
Vy ale víte, že není Je to dobrý obchod? při záchranných pracech. 
snadné dělat věci  Je to velice dobrý obchod. Ano. 
v tomto světě, není to snadné. Mnoho zákazníků, Za milující účasti Mistryně, 
Je to proto, poté, co se tam najedli, udělali zasvěcení hodně  
že negativní síla chce  říkali, že je jídlo moc dobré. práce, reprezentujíc lásku 
ovládat duše a svobodu lidí. Jsou velice vděční. Mistryně při katastrofě.  
Proto vytvořila mnoho  Děkujeme za vaše  Dobrá. 
špinavých věcí, požehnání a péči Mistryně. Aktivně propagujeme  
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další svazek hůlek. stejným záměrem aby svedla lidi, 
Byl to takový svazek   a to je pravá láska. aby se necítili dobře fyzicky 
a kdybyste lámali jednu  A pak jsme v tom duchu   ani duševně. 
hůlku za druhou, zlámali   vždy spolu, Vytvořila 
byste je, ale kdybyste je  je jedno kde životní styl, 
lámali takto, jako celý  a nikdo nás nemůže nikdy který není pro lidi ideální. 
svazek, nezlomili byste  oddělit. Nikdo. Takto si vytvářejí potíže. 
ho, protože celý svazek Ano, to je pravda, Mistryně.  Je to všude stejné. 
je velmi silný a stabilní. Naše láska je tak silná Ale je to v pořádku. 
Podobně, náš stejný cíl, a náš duch je nezdolný My jsme spolu. 
stejný ideál  a naše jednota  Proto jsme velice silní. 
a naše láska je dohromady  je neoddělitelná. Pracujeme společně 
jako ten svazek hůlek.  Ano. a jsme jednotní. 
Nikdo ho nemůže zlomit. Vy a já vyhrajeme, Jsme odhodlaní  
Nic se nestane naší lásce protože jsme silní, zachránit Zemi, 
a našemu odhodlání  jsme spolu jako  zachránit všechny a zachránit 
dělat co je vznešené, jeden člověk. budoucí generace. 
co je dobré Děláme práci společně. Udělejme to společně. 
pro všechny ostatní. To je pravá láska. Všechny překážky  
Budeme tedy za každou cenu A já oceňuji  jsou dočasné. 
pokračovat v této cestě, ano? všechno vaše obětování, Iba dočasné. 
Dobrá, Mistryně. všechnu vaši oddanost Je to jako bychom  
Dokud budeme žít, a všechnu vaši lásku ke mně šli po nějaké cestě. 
najdeme si způsob a k světu. Někdy narazíme  
jak se vidět, Prosím pokračujte ne velký kámen na silnici, 
buď fyzicky  ve vaší práci jako tým. odstraníme ho  
nebo takto. Já jsem jednou z vás a je to v pořádku. 
Jsme v pohodě. a protože jsme spolu, Přeji Vám Mistryně, 
Dobrá, někdo další?  jsme velice, velice silní. abyste byla zdravá a krásná. 
Myslím,  Vzpomínáte si na příběh Děkuji vám. 
že to dnes byly všechny o otci,  Přeji vám totéž. 
otázky, které na vás  který umíral? Opravdu mě mrzí, 
Mistryně máme. Protože jeho děti  že nemohu přijet. 
Dobrá, nebyly jednotné, proto Je mi to skutečně líto. 
a pokud nic dalšího nemáte, jim dal dobrý příklad. To je v pořádku, Mistryně. 
pak zhasneme světla Požádal je, To, že Vás slyšíme 
a budu s vámi meditovat.  aby mu přinesly hůlky, a vidíme přes kameru 
Myslím, ne s vámi, aulacké (vietnamské) je velmi dobré. 
ale velice blízko. a čínské hůlky? Lepší než nic, ale… 
Jsem ve vašich srdcích. Hůlky, s kterými  Jen druhé nejlepší, ano. 
Děkujeme Vám, Mistryně. jíme rýži? My jsme spolu ale tady. 
Milujeme Vás! Ano, Mistryně. Ano, v srdci a tady   
Také vás miluji. Koupily mu jich  a to je pravá láska. 
Děkuji za vaši lásku svazek Symbolem lásky 
a vaše porozumění   a on vzal jednu po druhé  není vždy fyzická blízkost, 
a neochvějnou víru a lámal je.  ale je to stejný pocit  
v každé situaci. Takže samozřejmě  v srdci 
Teď zhasneme světla. byly zlomené. a stejné ideály. 
Já budu sedět tady, A pak jim řekl, Jdeme za stejným cílem. 
meditovat na tomto místě aby přinesly Pracujeme se  

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_1178_Odhodlanost a jednota_II 

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 

a vy seďte tam, meditujte 
a budeme spolu.  
Dobrá, Mistryně. 
Budete cítit  
velké požehnání, 
tak se zklidněte 
a soustřeďte se. Ano? 
Dobrá, Mistryně. 
Miluji vás. 
My Vás taky milujeme. 
Jste tak dobří. 


