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Ctená Majsterka, 
táto planéta bola stvorená 
pre všetky cítiace bytosti, 
aby mali viac možností 
rozvíjať sa duchovne. 
Preto ak bude zničená, 
je to veľmi nešťastné 
a nemalo by sa to stať. 
Majsterka, 
je najhoršou situáciou to, 
že sa má uskutočniť 
očistný proces, 
aby zostali len 
cnostní ľudia? 
Ak náš svet bude mať 
dosť cnostných ľudí, 
potom samozrejme 
bude Zem zachránená 
a títo ľudia 
budú ďalej žiť 
na tejto Zemi a pokračovať 
vo svojej duchovnej praxi, 
ak budeme mať dosť ľudí, 
ktorí sú cnostní. 
Ak ich nebudeme mať dosť, 
potom to vyzerá tak, 
že aj my zomrieme. 
Dovidenia! 
Majsterka, táto planéta sa 
spolu s ostatnými planétami 
spojí do jedného celku 
vo vesmíre. 
Aký vplyv by mal 
rozpad tejto planéty 
na štruktúru vesmíru? 
Vysvetlite nám to prosím, 
Majsterka. 
Obávate sa príliš 
ďaleko do budúcnosti. 
Nestačí vám 
obávať sa o túto planétu, 
vy sa dokonca bojíte 
o vesmír. 
Netrápte sa. 
Neznepokojujte sa. 
Naša planéta, hoci sa nám 
zdá byť veľmi veľká, 
je len zrnkom prachu 
v nesmiernom vesmíre. 
Zrnko prachu nikdy nemôže 

ovplyvniť celý nekonečný 
vesmír. Netrápte sa. 
Stačí, že sa už pokúšame 
zachrániť Zem. 
Bez tohto zrnka prachu 
budú iné zrnká. 
Nijako to neovplyvní 
celý vesmír. 
Pokúsime sa zachrániť Zem 
pre tých, ktorí 
duchovne nepraktikovali, 
aby mali čas a príležitosť 
rozvinúť duchovnosť 
na správnej ceste. 
Nie je to tak, 
že zachraňujeme Zem, 
pretože sme k nej pripútaní, 
a že tu musíme žiť, 
a že inak nemáme iné miesto, 
kam by sme išli. 
Ak nebudeme mať 
túto Zem, vo vesmíre 
sú iné planéty; 
existuje nespočetné 
množstvo planét. 
Duchovní praktikujúci 
budú mať dobré miesto, 
netreba sa ničoho obávať. 
Majsterka, 
s cieľom, aby sa 80 % 
svetovej populácie 
stalo vegetariánmi 
a inými cieľmi, ako je 
modlenie sa, ekologický 
život, moderná technológia 
pre záchranu sveta, 
je to veľmi ťažké 
ak nie nemožné 
dosiahnuť to. 
Prečo Boh 
neusporiada iné planéty, 
aby na nich mohli ľudia žiť 
podľa ich 
duchovných úrovní, 
aby každá bytosť mala šancu 
rozvinúť sa duchovne, 
radšej než sa pokúšať 
zachrániť túto planétu? 
Ďakujem, Majsterka. 
Takže proste necháme Zem, 

aby bola zničená? 
Netreba ju zachrániť? 
Samozrejme, 
ako som už povedala, 
vo vesmíre 
je mnoho planét. 
Ľudia rôznych 
duchovných úrovní, 
keď opustia tento svet, 
pôjdu na iné planéty, 
podľa svojej 
duchovnej úrovne. 
Samozrejme je to tak. 
Nezachraňujeme Zem 
pre seba, 
ako som už povedala, 
ale aby tu bol dôvod 
pre ľudí 
na tejto Zemi 
duchovne sa transformovať, 
stať sa vznešenejšími, 
stať sa dobrými, 
to znamená, aby oni chceli 
zachrániť Zem, 
aby zachránili ľudstvo. 
Ten dôvod ich urobí 
vznešenými. 
Keď majú dôvod, 
to znamená keď budú chcieť 
zachrániť Zem, 
stať sa vegetariánmi 
a robiť dobro 
pre záchranu Zeme, 
potom je ich cieľ 
veľmi vznešený. 
Tento ich vznešený cieľ 
pozdvihne 
ich duchovnú úroveň 
z veľmi nízkych úrovní 
do veľmi vznešených úrovní, 
aby sa neskôr mohli 
vrátiť späť do Neba 
a pripojiť sa ku sféram 
svätcov. 
Nie je to tak, 
že sme pripútaní 
k tejto Zemi, 
či už má alebo nemá 
byť zachránená. 
Nie je to tak. 
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Je to len dôvod pre ľudí, 
aby pozdvihli 
svoju úroveň vedomia. 
Ak bude tento svet zničený, 
sú iné svety. 
Neobávame sa. 
Duchovní praktikujúci, 
samozrejme, 
po opustení tohto sveta 
pôjdu do vysokých 
alebo nízkych nebies, 
podľa ich úrovní. 
Nie 80 %, 
ako som povedala 
ale musí to byť 100 %. 
Ale naši ľudia, 
ktorí sú vegetariáni, 
pridávajú percentá na viac. 
60 a niečo % je skvelé. 
A vegetariáni, 
ktorí praktikujú 
metódu Quan Yin, 
jeden z nás je ako 
1000 iných vegetariánov. 
Ctená Majsterka, 
veľké medzinárodné 
organizácie 
ako je OSN, 
konkrétne Organizácia pre 
výživu a poľnohospodárstvo 
potvrdili, 
že jedenie mäsa 
je hlavnou príčinou 
globálneho otepľovania 
alebo inými slovami 
stať sa vegetariánom 
zachráni svet. 
Prečo teda ľudia, 
ktorí majú veľký vplyv 
na svet 
neuplatňujú to, čo je správne, 
aby krajiny vo svete 
nasledovali ich príklad? 
Na príklad v nejakej rodine, 
ak otec chce, 
aby ho každý v tej rodine 
nasledoval v robení niečoho, 
najskôr to musí 
prediskutovať 
s matkou a s ostatnými 

členmi rodiny, 
deťmi a príbuznými. 
Takže každý 
to musí podporovať, 
potom to bude fungovať. 
Takže OSN 
a iné organizácie 
alebo iní lídri vo vláde, 
vládna mašinéria 
má svoj systém 
a ľudia v tom systéme 
musia všetci rozumieť 
tej situácii a musia 
súhlasiť s vecami, 
ktoré ten líder chce, 
potom to bude fungovať. 
Preto im to zaberie 
dlhší čas 
a musia o tom diskutovať 
s ostatnými 
celkom dlhú dobu. 
Neviem, 
prečo to trvá tak dlho 
ale je to tak. 
V rodine 
mnohokrát nesúhlasíme 
s nejakou myšlienkou. 
Takže 
vo vládnom systéme, 
v systéme OSN 
a tak isto aj 
u iných organizácií 
sú tiež také problémy; 
musíme byť trpezliví 
a čakať. 
Pretože byť vegetariánom 
kvôli ochrane Zeme 
a hľadať nové opatrenia 
na ochranu Zeme, 
tieto veci sú veľmi nové 
pre ľudstvo, 
preto ľudia musia mať 
čas na premýšľanie, 
potom neskôr 
to môžu prijať. 
Takže musíme byť trpezliví. 
Buďte trpezliví, buďte 
vegetariáni, robte dobro, 
modlite sa. Kto vie, 
mohli by dôjsť 

k takým rozhodnutiam, 
pretože je to teraz veľmi 
naliehavé. V naliehavej 
situácii ľudia dokážu myslieť 
a konať veľmi rýchlo. 
Takže môžeme len čakať, 
nikoho neobviňujte. 
Pretože niekedy ľudstvu 
ich zlá karma 
zaslepí oči a zastrie myseľ. 
Za prvé, mnohokrát 
nedokážu uvažovať. 
Za druhé, niekedy 
sú takí zaneprázdnení, 
že nedokážu myslieť 
na iné múdre opatrenia. 
Tak ako vo vašom prípade, 
niekedy ste takí 
zaneprázdnení, 
že problém, ktorý je 
veľmi, veľmi jednoduchý, 
veľmi prostý, 
vy ho nedokážete vyriešiť. 
Je to tak? (Áno.) 
Takže musíme 
trpezlivo čakať 
a pomôcť vláde aj OSN 
všetkými možnými 
spôsobmi, akými môžeme. 
Alebo im môžeme napísať 
a porozprávať sa s nimi, 
ak je to možné. 
Alebo sa môžeme o správy 
podeliť s ľuďmi zo všetkých 
oblastí spoločnosti. 
Keď to už budú robiť, 
keď to už budú vedieť, 
môžu to už robiť 
a potom ostatní ľudia 
budú nasledovať 
a vláda bude mať potom 
tiež voľné mysle, 
nie príliš premožené, 
potom budú tiež súhlasiť 
so svojimi ľuďmi. 
Áno, ďakujem veľmi pekne, 
Majsterka. 
Dobrý deň, Majsterka. 
Dobrý deň. 
Majsterka, 
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ako môžeme presvedčiť 
výrobcov 
a organizácie na ochranu 
spotrebiteľov, 
že musia vyrábať 
a používať produkty 
bez živočíšnych zložiek, 
aby uchránili ľudí 
od rizík 
nevyliečiteľných chorôb? 
Robte to tak 
ako naša TV stanica, 
Supreme Master Television. 
Zozbierajte 
všetky informácie, 
ktoré sa týkajú otázok 
prežitia ľudstva 
a súvisia s jedením mäsa. 
Čítate tieto informácie, 
vytlačte ich a dajte 
každému, koho poznáte, 
aby to videli, 
aby ste im to vysvetlili, 
pošlite to 
vládnym agentúram 
a organizáciám, 
umiestnite to na internet 
alebo sami roznášajte letáky, 
rozširujte tie informácie 
ústne, rozprávajte sa s nimi, 
akýkoľvek spôsob je dobrý, 
každá metóda je skvelá, 
pokiaľ ľudia porozumejú 
súčasnej situácii 
a ceste na zmiernenie 
globálneho otepľovania. 
Musíte to urobiť sami, 
porozmýšľajte o spôsoboch, 
ako to urobiť. 
Nemusíte sa vždy pýtať 
na moje názory. 
Nie som tam, 
situácia každého človeka 
je iná. 
Robte to, čo môžete. 
Záleží to na vás. 
Záleží to na vláde 
a tiež na pravidlách 
každej oblasti. 
Robte dobro pre iných ľudí. 

Ďakujem. 
Majsterka, pri sledovaní 
Supreme Master Television, 
spoluzasvätení cítili 
veľkú žehnajúci silu. 
Je to tak, 
že okrem poskytovania 
pozitívnych správ 
pre ľudstvo novej éry, 
Supreme Master Television 
aj žehná ľuďom 
neviditeľnou 
pozitívnou silou? 
Objasnite nám to prosím. 
Samozrejme, samozrejme, 
vy to už viete. 
Nejde len o rozprávanie 
alebo informácie, 
ktoré zachraňujú ľudstvo. 
To je len 30 %, 
70 % je neviditeľná 
žehnajúca sila 
duchovných praktikujúcich. 
My sme 
duchovní praktikujúci, 
takže keď sme v kontakte 
s ostatnými ľuďmi 
akýmikoľvek spôsobmi, 
neviditeľná sila, 
dobrá sila, 
ochraňujúca sila 
duchovných praktikujúcich 
ovplyvňuje tých, s ktorými 
sme v kontakte. 
70 % je neviditeľné, 
30 % je viditeľné. 
Viditeľné veci 
v TV pomáhajú len z 30 % 
a zvyšných 70 % 
je neviditeľných, 
je to ochraňujúca sila, 
energia, ktorú ľudia 
nemôžu vidieť, iba cítiť. 
Majsterka, 
keď prichádzajú pohromy 
ako zemetrasenia, tsunami 
alebo veľká skaza, 
čo je najlepšia vec, ktorú 
môžu zasvätení robiť? 
Modliť sa alebo ísť pomôcť 

obetiam katastrofy? 
Musíte robiť oboje. 
Meditácia aj modlitba. 
Meditácia je pre človeka, 
aby ho pozdvihla. 
Modlitba je na ochranu 
seba i ostatných. 
A musíme aj ísť pomôcť 
ľuďom, ktorí majú problémy, 
nielen sedieť v meditácii 
alebo sa modliť. 
Treba urobiť oboje. 
Ďakujem. 
Naša dnešná konferencia 
je veľmi dobrá, však? 
(Áno.) 
Âu Lạc (Vietnam) 
sa teraz veľmi zlepšuje. 
(Áno.) 
Už je veľmi rozvinutý. 
Sedím tu a aj tak 
sa s vami môžem rozprávať, 
tisíce míľ ďaleko, 
to je veľmi dobré. 
Čím viacej 
duchovne praktikujeme, 
tým viac svet napreduje 
a stáva sa ľahším 
pre každého, 
ale je to duchovný pokrok, 
ktorý to prináša. 
Sme veľmi vďační. 
Želám si, aby ste boli 
silní a dobrí. (Áno.) 
Silní znamená silní 
v duchovnej praxi, 
dobrí znamená 
dobrí v práci 
pre záchranu ľudstva. 
V mene aulackých 
(vietnamských) zasvätených 
želáme Majsterke 
stále pevné zdravie. 
Ďakujem. Ďakujem vám. 
(Ďakujeme Majsterka.) 
Postupujte vo vašom 
duchovnom praktikovaní. 
(Áno.) 
Boh vás ochraňuj. 
(Do videnia, Majsterka.) 
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Milujem vás. 
(Milujeme vás.) 
Milovaná Majsterka, 
chceme vám úprimne 
poďakovať za váš cenný 
rozhovor na tému 
globálneho otepľovania. 
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