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v dubnu, (Ano.) Počkejme tedy a uvidíme. Ještě nějaké dobré zprávy? 
předseda nakladatelství Překvapení! Protože  
Chung-nyen Sa, Nejdřív, zachraňme planetu jste mě inspirovala. 
Jung Sung-hyun,  a pak se budeme bavit  Velmi jste mě inspirovala. 
byl tou událostí tak dojat o dalších věcech. Nejdražší Mistryně, 
a navrhl, Až zachráníme Zemi, lidé v tomto světě  
abychom napsali dětskou  nebudeme si už  vždy museli velmi tvrdě  
knihu o globálním oteplování s ničím dělat starosti. pracovat, aby přežili. 
a vegetariánství. Věci se přirozeně   Moje otázka zní: 
Rádi bychom napsali změní k lepšímu, S Boží milostí,  
příběhy o tom,  tak jako vy. požehnáním a silou,  
jak jsou děti ve světě Vzdali jste se masa  když bude naše planeta 
postiženy  a následovali mě zachráněna, jaká  
klimatickými změnami a stali se vegany. bude naše ekonomika? 
a masným průmyslem. Nezměnily se vaše životy  To ještě nevíme. 
Zdůraznili bychom  k lepšímu? Nejdříve ji zachraňme! 
problém metanu Vaše životy se hodně  Nejdříve ji zachraňme, 
a zahrnuli sdělení zlepšily, že? a o tom mluvme později, 
od Supreme Master  Ano. ne teď. 
Television. Někteří lidé se změnili více, Až zachráníme planetu, 
Ta kniha by prospěla  a někteří méně. budeme to vědět. 
dětem, učitelům i rodičům.  Ti, kteří se změnili více, Když se duše lidí pozvednou, 
Vy tu knihu napíšete? praktikovali pilně vše se přirozeně zlepší. 
Ano, já a jedna sestra.  a mají silnou víru. Přirozeně budeme 
Dobře, zkuste to. Ti, co se změnili méně, uvažovat o dalších cestách. 
Bude to trvat ale, nebyli tak pilní, Přirozeně přijdeme  
alespoň šest měsíců, ale stejně se hodně změnili. na další metody  
než tu knihu vydají. To jsou jen  k zlepšení a rozkvětu  
Teď jsme slyšeli, naše individuální změny, naší ekonomiky  
že máme velmi málo času natož celé planety. a k tomu, aby byly naše  
na záchranu planety. Předpokládejme, že všichni  životy klidnější a příjemnější. 
Proto přemýšlíme, lidé by změnili svého ducha, Pokud budou lidé chtít 
jestli máme napsat tu knihu dovedete si představit, zachránit lidi 
nebo se zaměřit na jinou jak by to bylo skvělé a zachránit Zemi, 
práci k šíření vegetariánství. a jak mocná by byla  znamená to, že mají 
To je také pro  pozitivní energie? soucitné srdce. 
záchranu světa, ne? Teď se tedy  Pokud chtějí zachránit sebe, 
Ano, dobrá. nemusíme ptát. své rodiny a přátele, 
Udělejte to,  Zjistíme to později. znamená to,  
máte-li na to talent, Až zachráníme planetu, že jsou soucitní.  
můžete-li ji vytisknout. zjistíme to. S soucitnými dušemi 
Děkuji Vám, Mistryně.  Zjistíme to jistě změníme energii Země. 
Není zač. Hodně štěstí. a nebudeme si s tím Když se zlepší energie, 
Děkuji Vám. už muset dělat starosti. změní se mnoho věcí. 
Mistryně, děkuji Vám Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) Nikdy nebudeme schopni 
za vaše požehnání. Po přímém  předpovědět,  
Moje maminka otevřela přenosu videokonference kolik změn nastane. 
restauraci Loving Hut.  s Mistryní k příležitosti Věci se náhle změní, 
Jsme Vám velice vděčné. vydání korejské verze a my to nikdy nebudeme  
Když jsme otevřeli  Ptáci v mém životě moci předpovědět. 
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Taky jsme otevřeli  Vegetariánské obědy  restauraci Loving Hut… 
vegetariánskou restauraci v krabicích? Ano. Gratuluji! 
a podnikání se daří. Prodávají je levně. Všechny restaurace  
Televizní stanice Jaké mají prodeje? v té ulici nabízejí maso.  
vysílala pořad  Jen začali. Naše restaurace je jediná  
na základě našich V zásadě,  vegetariánská. 
propagačních materiálů. všechny připravené krabice  Gratuluji! 
Název pořadu byl,  s obědy každý den prodají.  Hodně lidí jí 
„Važme si více  Tak je to dobré. raději vegetariánsky. 
našeho životního prostředí“ Kolik krabic připravují? Dobrá. 
a oslovovali lidi, Kolem 40 až 50. V restauraci jsme vytiskli 
aby zachránili Zemi To není špatné. časopis „Buďte vegany, 
a udělali svoji část pro Gratuluji! žijte ekologicky, 
záchranu životního prostředí. Jsme skutečně vděčni zachraňte planetu.“ 
Vysílali ten pořad asi měsíc. za vaše požehnání. Dáváme ho číst  
Vysílali každý den 5 minut. Doufáme, že se více lidí zákazníkům, 
To je skvělé! stane vegetariány, aby věděli, proč  
Vysílá se to také  aby se Země mohla brzy  musíme být vegetariány. 
v dopravních prostředcích. stát zahradou Ráje. Ano. 
Gratuluji! Dobře. To je to,  Moc mě potěšila  
Později jsme začali co bychom měli dělat. jedna věc: Myslela jsem si, 
posílat krabice s jídly Můžeme začít s takovými   že většina zákazníků přijela  
také do vládních kanceláří. malými věcmi. ze zdravotních důvodů, 
Mnozí vládní zaměstnanci Ano. Děkuji Vám, Mistryně. ale není to tak. 
prohlásili, Není zač. Jeden student na mě  
když jídlo ochutnali,  Dále takto pokračujte. udělal velký dojem. 
že je skvělé. Později můžete to podnikání Jakmile vstoupil, 
Ano. rozšířit a všichni můžete hlasitě řekl: „Buďte vegany, 
Skutečně dostali to poselství, prodávat krabice s jídlem. žijte ekologicky, 
takže všichni podporují to, Zdravím zachraňte planetu.“  
co děláme. nejdražší Mistryni. Ano. Proto přišel  
Ano, Přijel jsem sem tentokrát  na vegetariánské jídlo. 
budou to podporovat. proto,  Dobře. 
Měli byste být šťastni,  že chci vzít velkou  Někteří zákazníci, když jdou 
že tu práci děláte. lásku Mistryně zpět do Číny, domů, jsou rozhodnutí, 
Ano, jsme velmi šťastni. aby požehnala že nebudou jíst maso. 
Děkujeme Vám, Mistryně. čínským zasvěceným Přešli na vegetariánství. 
Měli byste si vydělat  k jejich duchovnímu růstu. Jeden novinář 
nějaké peníze Chtěl bych vám  pro nás šířil zprávy zdarma. 
pro případ, že si budete dnes něco říct. Napsal nějaké články pro  
potřebovat koupit nové Je tam hodně  časopisy a noviny. 
hrnce na vaření. starších praktikujících, kteří Dokonce napsal nějaké  
Nádobí vám po čase  prodávají krabice s jídlem. články a předložil je  
může dosloužit.  V horkém létě jedna skupina ústřední vládě 
Jen lidem neúčtujte  prodá přes 200 krabic jídla k posouzení. 
moc hodně. každý den. Další dobrá zpráva je, 
(Děkujeme vám.) Dobře, kamarádi! že hodně zasvěcených 
Stanovte dobrou cenu. Jedna krabice s jídlem  začalo prodávat  
Čínská vláda je moc dobrá. stojí jen tři juany. krabice s obědy studentům 
V mnoha zemích lidé  Vyděláme dost peněz. a v obchodních centrech. 
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nemohou snadno  
vyjed ze své země  
tak jako vy. 
Jste hodně svobodní. 
Můžete jít do jakékoli  
země chcete. 
A můžete tam zůstat  
hodně dnů, 
takže je vaše vláda 
velmi dobrá. 
Navíc, nedávno, 
nechala postavit  
vaše vláda domy  
pro oběti katastrof 
a pomohla mnoha 
chudým zemím. 
Existují dva způsoby 
jak bojovat. 
Jeden je bojovat  
pomocí diplomacie, 
ten druhý je zbraněmi. 
Ta první volba je nejlepší  
a nejtrvalejší 
a protivníci vás  
budou radostně následovat. 
Ochotně vás budou  
respektovat, následovat vás 
a poslouchat vás. 
Když použijete zbraně, 
možná můžete ostatní  
na krátkou dobu ovládat. 
Můžete je zastrašit 
a oni se neodváží nic říct, 
ale budou mít v hlavě zášť. 
Dříve nebo později 
se země, které vyhráli  
válku pomocí násilí 
a zbraní, dostanou do potíží. 
Nenávist a energie  
utlačování ovlivní  
utiskovatele a způsobí mu  
hodně problémů. 
Utiskovatel bude mít 
buď špatné diplomatické  
vztahy nebo problémy  
s vnitřními záležitostmi 
nebo budou jejich lidé  
nemocní 
nebo se té zemi 
zhorší ekonomická situace  

nebo budou její lidé 
nešťastní. 
Jen my,  
duchovní praktikující, 
můžeme vidět skrz 
tuto špatnou  
karmickou odplatu. 
Nejtěžší je získat srdce lidí. 
Používat zbraně  
k zabíjení jiných lidí  
a ničení jiných zemí 
je příliš jednoduché. 
Každá země to může udělat, 
pokud má peníze a zbraně. 
Tímto způsobem ale  
nezískají srdce lidí, 
ani nezískají přízeň Nebe. 
Nebe tím nebude potěšeno. 
Proto Nebe, Země, 
ani lidé nebudou šťastni. 
Války ničí hodně věcí. 
Oslabují zemi, 
spotřebují hodně peněz 
a ublíží mnoha lidem, 
včetně zvířat, dětí, 
synů a dcer. 
Je to velice destruktivní. 
Nejen, že zabíjí lidi,  
ale také ničí domovy. 
Ekonomie té země  
se také oslabí 
a mnoho domů se zničí. 
Ničí to úrodu, farmy 
a ekonomický rozvoj země. 
Neovlivní to jen  
okupovanou zemi. 
Jedna strana  
je okupovaná země. 
Druhá strana, útočník, 
ten, který okupuje 
druhou zemi 
je také poškozen. 
Plodí to neuvěřitelně 
špatnou karmu (odplatu). 
Každá země,  
která napadne jinou zemi, 
přinese jen zlo. 
Někdy si myslí, 
že získají  
velký prospěch, 

tím, že použijí násilí, 
aby si zabrali jinou zemi; 
dělají to, 
protože touží po bohatství  
té země. 
Nicméně to pak  
přinese pohromu útočníkovi, 
jinak. 
Nebeský zákon  
je vždy přesný 
a nic mu neujde. 


