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aby přešli na vegetariánství. aby média propagovala Zdravím, Mistryně. 
Zavolala bych všem  poselství o vegetariánství. Zdravím! 
vegetariánům a veganům, Viděli jsme, že to vytiskli Mistryně, jak může  
jen nebuďte tišší  ve více novinách, Supreme Master Television 
vegetariáni, ti poslední,  vysílali to v rádiu, zlepšit nějakou oblast, 
uzavření vegetariáni. v sekci pro vegetariánství aby programy lépe, 
Vy jste pionýři, hrdinové, to šlo v největším  efektivněji sdělovaly 
zachránci světa. francouzském zpravodajství. poselství Mistryně, 
Vyjděte ven a předveďte Diskuse probíhaly že lidé musí okamžitě 
váš nejpotřebnější  několikrát přejít na vegetariánskou 
zářný příklad. v US TIME a dalších stravu, 
Pomožte, jakkoli můžete. důležitých publikacích. abychom zachránili planetu? 
Buďte aktivním vegetariánem Mistryně, kolik toho  My to děláme dobře. 
svět vás potřebuje. ještě musíme vidět Jen vlády a média  
Máme pro vás veškeré  v důležitých médiích, by měly pomáhat více. 
informace na  abychom zaznamenali Měli by nám pomoci  
SupremeMasterTV.com, velký rozdíl všechny zachránit.  
abyste přesvědčili lidi, ve veřejném uvědomění  Skutečně bych ocenila, 
že masitá strava je špatná, stát se vegetariánem kdyby to udělali. 
a že vegetariánství  k záchraně planety? Ale my děláme, co můžeme, 
zachrání svět. Děkuji Vám. podle toho co můžeme, podle 
Prosím udělejte to. Mělo by to tam být častěji, našeho lidského potenciálu 
Vytiskněte jim to, jako každodenní připomenutí, a naší finanční situace, 
dejte to lidem. jak jsem zmínila v Monaku. našeho času a času planety 
Kolik vám to zabere času? Musí vytisknout titulek, a karmy lidí. 
Noste něco v kapse. vždy, když tisknou noviny Není to tak, že bychom  
Jen si to vytiskněte na nebo časopis. toho nechtěli dělat více, 
SupremeMasterTV.com. Měli by to vytisknout   ale moc toho  
Všechny informace  na každou stránku dělat nemůžeme. 
o škodlivé masité stravě v novinách a časopisech. A také  
a prospěšnosti  Dokonce jeden nebo dva  špatná karma planety 
vegetariánského životního titulky denně, musí být obyvateli vyčištěna, 
stylu, jen jim to vytiskněte, dokonce do filmů, hlavně lidmi, 
dejte si to do kapsy na reklamní tabule, v televizi, protože zvířata  
a kamkoli půjdete, na elektronických panelech, nedělají moc potíže. 
dávejte to lidem. všude by to mělo Tak to je, 
Nezabere to čas, být to nejdůležitější téma. vlády a média musí pomoci 
nevyžaduje to mnoho peněz. Můj Bože,  všechny zachránit. 
Pokud ano, už nemáme čas. To je vše, co mohu říci.  
prosím, obětujte je Prosím, probuďte se všichni. Ale stejně děkuji 
pro záchranu planety, Bohatí by měli utrácet vy si počínáte dobře 
chcete-li tady ještě žít. peníze za tyto reklamy, a děláte, co můžete. 
A také zachraňte zvířata, pokud to média nedělají. Děkuji Vám, Mistryně. 
která tolik milujete. Všichni vegetariáni  Zdravím, Mistryně. 
A také zachraňte naše lidi, a vegani by měli jít  Zdravím. 
kteří si nejsou vědomi  ven informovat lidi Je milé Vás opět vidět. 
špatných následků a říci jim  Také Vás ráda vidím. 
masité stravy. o závažné situaci naší doby, Moje otázka zní: 
Je to naše povinnost to dělat, kvůli masité stravě V Monaku jste nedávno 
všech vegetariánů, a přesvědčit ostatní,  mluvila o potřebě, 
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Gandhi, nynější starosta je to zdraví všech veganů, 
New Delhi, australský  nebo je to spojeno  všech frutariánů,   
senátor Andrew Bartlett s duchovnem nebo mají breatheriánů, solariánů, 
atd., atd., atd. lepší přístup k informacím, wateriánů, 
Na politické scéně že známé osobnosti prosím, udělejte to. 
mnoho lidí přešlo  veřejně podporují My to vše sami nezvládneme. 
na vegetariánskou stravu vegetariánskou stravu Můžeme  
nebo veganskou stravu. a přecházejí na ni. zachránit některé lidi, 
To je velice, Je to vše dohromady. ale nezachráníme všechny,  
velice dobré znamení. Protože duchovně bylo pokud nám nepomůžete. 
Je to pro nás slibné znamení. vědomí naší planety Prosím, pomozte nám 
A nyní, odpověď zní, nějak pozvednuto pomoci všem. 
že je to proto, že jsou  a tito lidé myslí na své zdraví. Moc vám děkuji. 
tito lidé chytří. A také získávají mnoho  A mimochodem, 
Jsou velice chytří. informací z internetu atd. také bych ráda  
Můžete to zpozorovat Všechny tyto faktory  využila příležitosti 
podle způsobu jejich řeči. k tomuto trendu  abych pogratulovala  
Jak přemýšlejí, v poslední době přispívají. a poděkovala všem novým 
vyjadřují jejich vlastní Například Clint Eastwood, členům vegetariánského 
individuální názor, Joaquin Phoenix, klubu. Děláte velký  
víte, že jsou to  Alicia Silverstone, rozdíl, a proto 
velice chytří lidé. Faye Wong v Číně. jsme získali mnoho měsíců. 
Takto chytří lidé  Dokonce olympijská hvězda Zdravím, Mistryně. 
jsou stejně často úspěšní. Carl Lewis, tenisová hvězda Zdravím. 
Proto jsou úspěšní. Martina Navrátilová Další povzbudivý trend, 
A vy víte,  a atleti atd., atd., který jsme viděli je, 
že jelikož jsou úspěšní, kulturisté kolik velice známých  
že jsou chytří. a dokonce fotbalista osobností,  
A chytří lidé si zvolí  Lawrence Phillips. ať ze zábavního průmyslu, 
soucitný způsob života, A politici,  sportu, vlády, 
zdravý způsob života. dlouhodobý vegetarián přešlo na  
Jak nějaký britský vědec a senátor, vegetariánský způsob života. 
již dokázal, kandidát na presidenta Oni také užívají  
že chytré děti  Dennis Kucinich, své slávy, aby obrátili  
přejdou časem  on je opravdu skvělý muž. pozornost na důležitost 
na vegetariánství, Je velice spravedlivý a férový stát se vegetariánem. 
když jim bude kolem třiceti. k cizincům, ne jen Mistryně, mohla byste  
A tito lidé mají vyšší IQ než k Američanům. prosím vysvětlit důvod, 
ostatní lidé, kteří nepřešli Je zarytým zastáncem  proč se zdá, že jsou  
na vegetariánskou stravu míru v Iráku, například. tyto osobnosti přístupnější 
v první třetině jejich života. Je pro mír ve světě soucitné stravě? 
Jsou to tedy velice  v každém případě, Je to kvůli zdraví 
chytří lidé. je to mírumilovný člověk. nebo je to spojeno   
A my máme tyto informace Nepřekvapí vás,  s duchovnem nebo mají  
na naší TV a na internetu  že je dlouho vegetariánem. lepší přístup k informacím? 
o chytrých lidech, Dokonce dlouho veganem A jak jinak by mohli 
kteří si zvolili  a i Elizabeth Kucinich, pomoci rozšířit  
vegetariánskou stravu. jeho žena. toto poselství? 
A oni jsou na nějaké úrovni, Bývalý indický ministr Děkuji Vám. 
jsou duchovně vyzrálí. životního prostředí Maneka Nejdříve ze všeho  
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a ne kořen, spoléháme-li se že více náboženských  Zvolili si vegetariánství 
jen na vědu a technologie. a duchovních skupin ze svého milujícího srdce 
Děkuji Vám. zdůrazňuje důležitost a ze soucitu k nevinným 
Děkuji Vám, Mistryně. ekologického života zvířatům, 
Zdravím, Mistryně. v souladu s naší rolí našim spoluobčanům. 
Zdravím. správců planety, A přejí si ukončit utrpení 
Nedávno jste na  jak se zmiňují a žít svůj život bez  
videokonferenci v Seattlu mnohá svatá písma, krve na svých rukách, 
Washingtonu uvedla, například Papež  oni vědí, že mír  
že bude-li vyvinuto nedávno mluvil o naléhavosti začíná na našich stolech.  
pilné úsilí, aby se rozšířily klimatických změn. A chtějí přispět míru 
urgentní zprávy a Mistryně, a živit lásku  
vegetariánství jako řešení, mohla byste více vysvětlit mezi všemi druhy. 
že pak můžeme dosáhnout důležitost duchovního Mohli by mít vše, 
kritické masy. faktoru při zastavení  přesto si berou jen to, 
Mistryně, mohla byste globálního oteplování co potřebují a co přináší  
prosím rozvést tuto ve srovnání s jinými faktory radost a přátelství, 
vzrušující šanci? jako je věda nebo  ne to, co ubližuje a ničí. 
Já za to medituji. technologie, na které se Musíte vědět,  
A vy byste  veřejnost zaměřuje? že jsou to svatí na Zemi 
se za to měli modlit. Pravá duchovní praxe v rouchu smrtelníků. 
Kdo ví,  je v souladu se soucitem  Buddha jednou zmínil, 
sny se vždy mohou splnit. a láskou ke všem bytostem. že je-li člověk movitý 
Já doufám, že se všichni To je podstatné  nebo v mocném postavení 
lidé, skupiny, vlády, pro udržitelný svět. a zvolí si soucitný, 
média do tohoto úsilí zapojí. Máme-li toto, charitativní způsob života, 
Ale bez ohledu na to, budeme mít mír, lásku, jako je vegetariánská strava, 
zda dostaneme pomoc  harmonii, bezpečí, zdraví pak bychom měli vědět, 
nebo ne, a čisté svědomí. že jsou to inkarnovaní svatí. 
stejně provádíme  Jen pak si můžeme skutečně  Je to pocta a požehnání 
po světě praktické  užívat všech vymožeností někoho takového poznat. 
aktivity. Semináře, TV, vědy a technologie, Oni jsou tady, 
letáky, veřejné informační které nám přijdou do života. aby požehnali světu 
služby, otevírání řetězců Spoléhat se  jejich vznešenými činy, 
veganských restaurací, a zaměřovat se jen na vědu chováním a příkladem. 
meditace navíc, a technologii samotnou Děkuji Vám. 
navíc čas na modlitby, nám moc nepomůže. Děkuji Vám, Mistryně. 
jsme maximálně úsporní. Nebo možná i kdyby to  Zdravím, Mistryně. 
Dokonce spánek i jídlo pomohlo, bylo by to jen   Zdravím. 
jak můžeme,  přechodné a krátkodobé. Jak se máte? Velice dobře. 
minimalizujeme. Opravdový duchovní život Děkuji Vám, Mistryně. 
A výsledek je na Nebi, nás přivádí do přímého Skvělé! 
aby vidělo, zda-li si kontaktu s tvořivou silou A Vy? 
lidská rasa jako celek vesmíru, který podporuje Dobře, dobře. 
ještě zaslouží milost Nebe, a udržuje život. Cítím se velice dobře. 
ještě zaslouží  Všechny věci vyvěrají  Cítíte se dobře. 
tuto nádhernou planetu. z této tvořivé síly, Jste velice krásná! 
Není to vše na včetně vědeckých a  Och, děkuji Vám. 
Supreme Master Television technologických vynálezů. Děkuji. 
a není to vše na mně. Jinak jen zaléváme lístečky Viděli jsme,  
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My můžeme dělat jen to  
nejlepší, abychom lidi 
informovali a je to na nich, 
oni se musí rozhodnout  
chtějí-li zachránit  
své životy nebo ne. 
Ano, Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Mimochodem jsem ráda, 
že jste v pořádku navzdory 
silnému zemětřesení. 
5,4 je velice silné. 
To není střední síla, 
je to silné. 
Srovnalo to budovy 
a mnoho věcí. 
Ale již je to minimalizováno. 
Mnoho lidí předvídalo, 
že Los Angeles, 
Kalifornie bude zatopena 
mořem, již před mnoha lety 
a mnohokrát 
znovu a znovu, 
ale vy jste tady stále. 
Gratuluji. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Ne, že by jejich předpověď 
nebyla správná a přesná. 
Je to jen tak, 
že můžeme změnit osud.  
Můžeme změnit náš osud, 
podpoří-li dostatek lidí  
ctnostný život 
a bude-li dostatek lidí 
ve spojení s Bohem. 
Pak se velká katastrofa  
změní v malou 
a z malé nebude nic. 
Tak to chodí. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Děkuji Vám. 
Děkuji Vám, Michelle. 
Vypadáte velice dobře. 
Možná je to  
světlo uvnitř Vás, 
které tak krásně vyzařuje. 
Ano, dobře, vy všichni. 
A jste hezky oblečená 
a to všechno, 
jako byste šla na  

vánoční večírek nebo něco. 
Jsem velice poctěna, 
že ukazujete  
tolik respektu a lásky. 
Záříte z nitra ven. 
Jsem velice potěšena. 
Usilovně na tom pracujete. 
Opravdu jste se posunula. 


