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Nejlepší je odstranit maso 
úplně. 
Protože stejně jako 
drogy a alkohol, 
konzumace masa 
pojídá naši planetu, 
zabíjí nás lidi 
a ničí náš jediný domov, 
dokonce už brzy nemusíme 
mít planetu na které 
žijeme, pro naše děti, 
aby na ní mohli dál žít. 
Nemůžeme už teď plýtvat 
časem stejně jako 
v případě dalších 3 jedů, 
jmenovitě drog, 
alkoholu a tabáku. 
I kdybychom 
dávali varovné nálepky 
na balíčky s masem, 
nestačilo by to. 
Teď můžeme vidět, 
že maso je všude, 
legálně zabíjí nás 
i naše děti, 
legálně zabíjí naši planetu, 
zabíjí naše životní prostředí 
ve velkém měřítku! 
Musíme zastavit 
chov hospodářských zvířat 
teď a za každou cenu, 
pokud chceme říkat 
naší planetě domov. 
Vlády stejně 
poskytují dotace 
živočišné výrobě, 
tyto dotace by 
místo toho mohly být použity 
na změnu masných 
a přidružených obchodů 
na zdravé 
veganské obchody: 
dobré pro lidi, 
dobré pro obchod, 
dobré pro planetu. 
Když toto uděláme, 
jen hodně získáme. 
Nejen okamžitě, 
ale z dlouhodobého hlediska 
a mohli bychom si tuto 

planetu ponechat napořád 
a učinit z ní ráj 
jen tím, že odstraníme 
maso a zastavíme 
chov hospodářských zvířat. 
Prosím, pane Lin-Hsu, 
využijte vaši mediální moc, 
spolu s námi informujte lidi 
o tomto zlu, 
aby prostě  
přestali jíst maso. 
Je to příliš kruté 
Je to příliš nemoudré. 
Je to příliš nekvalifikované. 
Je to příliš neudržitelné 
a zabíjí to naše lidi 
a naši planetu –  
legálně to zabíjí. 
Když jde někdo ven 
a někoho zabije, 
dáme ho do vězení. 
Maso je vražda! 
Maso je zabíjení miliard 
lidí, zabíjení naší planety, 
našeho vlastního domova! 
Musíme s touto kriminalitou 
něco udělat. 
Je skutečně snadné 
být veganem 
a je to jediná cesta 
do budoucna pro nás 
a pro všechny bytosti 
v tomto světě. 
Děkuji vám, pane Lin-Hsu, 
že jste veganem a děláte, 
co děláte, 
abyste zachránil planetu 
a zachránil nás, abychom  
nebyli nejkrutějšími bytostmi 
ve vesmíru. 
Přeji vám vše nejlepší 
a Bůh žehnej 
vašemu úsilí, pane. 
Cena za zabíjení, 
cena za násilí je mnohem 
vyšší než exploze jakéhokoli 
auta, slunce 
nebo exploze oceánu, 
vše dohromady. 
Protože 

my musíme být zodpovědní 
za své činy. 
Každá akce vyvolá 
zpětnou reakci, 
proto musíme 
přestat zabíjet. 
Musíme přestat zabíjet 
zvířata i lidi. 
Musíme to zastavit, 
a pak vše ostatní najednou 
bude jasné. 
Objevíme nové 
technické prostředky, 
abychom zvládli klimatický 
problém, sluneční skvrny 
mohou dokonce přestat 
explodovat, oceány mohou 
přestat explodovat, 
tajfuny 
mohou ustat, 
cyklony utichnou, 
zemětřesení 
prostě ustanou. 
Vše ostatní 
se změní 
v poklidný život, 
protože budeme tvořit mír, 
tak budeme mít mír. 
Mír nejen 
mezi lidmi, ale mezi 
všemi spoluobyvateli. 
Proto 
zdůrazňujeme 
veganskou stravu: 
je to morální kodex 
lidské bytosti. 
Je to označení 
velkého člověka. 
Je velmi snadné to udělat, 
obzvlášť v dnešní době. 
Máme všechny 
prostředky, k tomu to udělat. 
Vidíte, že masitá strava 
nejen, že vypouští 
největší emise 
jedovatých plynů 
do atmosféry planety, 
ale stojí mnohem víc. 
Nejsou to jen zvířata, 
která vypouští metan, 
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protože my zvířata 
stále rozmnožujeme 
a oni se rozmnožují, 
stříkáme plyn do ovzduší. 
To ale 
není jediné poškozování. 
Není to jen metan 
ze zvířecích výkalů. 
Jsou to také 
náklady na dopravu, 
náklady na elektrickou 
energii, 
plýtvání vody, 
náklady spojené se 
zabíráním půdy, náklady 
s odlesňováním 
a náklady spojené s 
léčením nemocí 
a také soužení, 
utrpení lidí, 
kteří ztratili milované 
kvůli nemocem 
spojených s masitou stravou. 
A jelikož  
používáme jídlo, abychom  
nakrmili dobytek pro lidskou 
spotřebu, místo abychom  
nakrmili přímo lidi, 
proto máme náklady  
na války a hladomor 
kvůli nedostatku  
jídla a zdrojů. 
Když to sečteme dohromady, 
uvidíme 
skutečnou odpověď. 
Je mnoho příčin, 
které přinášejí 
do atmosféry naší planety 
negativní energii, 
vy víte, 
o čem mluvím. 
Když vejdete 
do místnosti a někdo 
se mezi sebou nesnáší 
nebo nenávidí vás, 
cítíte energii jako 
na ostří nože. 
Když vejdete do 
příjemné, šťastné společnosti 
budete cítit živou energii 

a šťastnou energii. 
To je to, co způsobuje 
štěstí nebo trápení 
našemu životu, energie – 
negativní energie 
nebo pozitivní energie. 
Veganská strava 
je laskavá, 
proto vám přináší 
energii štěstí 
a ta na oplátku plodí 
další štěstí, 
přitahuje více štěstí 
a pak budete šťastni a 
vše bude lepší. 
Budete lépe myslet, 
lépe reagovat, 
váš život se zlepší, 
vaše děti 
budou lepší, 
vše bude lepší. 
Zdravím, Nevyšší Mistryně. 
Děkuji Vám. 
Zdravím. 
Jsem poctěn, že jsem mohl 
přijít. Hodně lidí o tom 
neví: Cincinnati je  
známé jako „Porkopolis”.  
Začali jsme 
jako velké hlavní město 
středozápadu. 
Proto je moje otázka 
velice důležitá, 
myslím ta, kterou jsem si 
kladl celé roky 
a která se týká 
politického vedení 
této země 
a že vám ji mohu položit 
ve Washingtonu D.C., 
to se zdá skutečně mocné. 
Rád bych to uvedl 
tím, že vám řeknu, že jsem 
téměř půl století starý. 
Když jsem vyrůstal, 
Amerika byla známá 
jako země svobody 
a vůdcem 
svobodného světa 
a vatrou světla 

pro svět 
a teď jsme se stali 
vedoucími konzumenty. 
Moje otázka tedy je, 
Američané 
předváděli 
svůj soucit 
a jejich sílu, 
od začátku 
v překonávání 
mnoha zlých sil. 
Jak tedy teď my, 
občané Ameriky, 
ti, kteří doslova 
konzumujeme planetu, 
máme povzbudit 
a podpořit vznešenost 
v sobě, v našich 
amerických spoluobčanech 
a ve vůdcích 
naší vlády? Děkuji Vám. 
Pane Ball, 
to je dobrá otázka. 
Děkuji, že mi důvěřujete 
s tak velkou 
odpovědností. 
Velice Američany 
obdivuji, pane, 
vy to víte, pro jejich víru 
a otevřenou mysl, 
odvážného ducha. 
A právě teď 
potřebují vládní vůdci 
naši důvěru 
a povzbuzení více, protože 
skutečně potřebujeme 
jejich vedení, aby přinesli 
rozsáhlou změnu. 
Musíme pomoct 
vládě poskytnout 
informace 
o skutečných nákladech 
masité stravy. 
Někdy 
jsou vlády zaneprázdněné, 
dávají priority 
jinam, víte, pane? 
Nejen, že nemají rádi 
změnu, ale možná 
nejsou úplně 
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informovaní. 
Proto je musíme informovat: 
psát jim, 
mluvit s nimi, dělat cokoli, 
abychom je informovali 
o skutečných nákladech 
masité stravy. 
Nejen, že stojí životy, 
stojí miliardy amerických 
dolarů každý rok – 
jen na nemoci spojené   
s masem, 
nemluvě o tom, 
že to zabíjí planetu. 
Můžete dát dohromady a 
vytisknout všechny ty 
informace a poslat je 
vašim politickým vůdcům. 
Pokud chcete 
můžete jít na náš web 
Máme tam všechny 
informace, které jsme 
nashromáždili – aktuální, 
spolehlivé a připravené 
materiály 
nashromážděné pro vás. 
Sama jsem taky 
psala a posílala dopisy 
a informace 
světským i náboženským 
vůdcům světa, 
v naději, že mají čas 
číst. 
Neposílala jsem hodně 
knih, jen v krátkosti, 
koncentrované informace. 
Pokud chcete, 
můžete si vyžádat 
ty zhuštěné, 
které jsem posílala vůdcům 
světa, 
a když budou chtít 
vědět víc nebo 
kdybyste chtěl vy vědět víc 
nebo vaši lidé by chtěli 
vědět víc, vždy se můžete 
připojit na 
www.SupremeMasterTV.com/S
OS . 
To je vše. 

Nebo se jen připojte na  
www.SupremeMasterTV.com  
a požádejte o jakékoli téma 
budete chtít. 
Vše je 
zdarma 
a vždy připravené. 
A když vůdci podniknou 
nějaké pozitivní kroky, 
pak bychom jim měli psát 
a taky jim děkovat 
a povzbuzovat je, 
ne je vždy kritizovat 
a neděkovat jim, když 
udělají správnou věc. 
Měli bychom být pozitivní 
podporou, víte? 
Musíme je povzbuzovat, 
když udělají 
nějaké dobré věci 
a pak půjdou 
tím směrem dál 
nebo budou dokonce lepší. 
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