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Je veľmi dobré, Možno by to urobili. Dobrý deň, Majsterka. 
že ako učiteľ ich učíte Medzitým Majsterka, 
správnemu spôsobu života, Supreme Master Television toto nie je otázka ale návrh. 
vznešenému spôsobu života, zozbiera všetky tieto Zdá sa, že mnoho ľudí 
vegetariánskej strave štatistické informácie bezprostredne nepociťuje  
a podobne. a zhromaždí ich vážnosť globálneho  
Je veľmi dobré, že sa snažíte na našej web stránke, otepľovania, aj keď o ňom 
a uspeli ste do určitej miery, SupremeMasterTV.com.  už počuli. 
pokiaľ rodina neodporovala A ak sa niekto skutočne Nedávno som videl na  
ich rozhodnutiu znepokojuje kvôli Supreme Master Television 
a neprinútila ich znovu záchrane planéty, správu hovoriacu o tom, 
jesť mäso. bude si môcť tieto informácie že keby ľudia v Anglicku 
Takže možno musíme začať stiahnuť a poskytnúť ich  prestali jesť mäso 
od koreňa, dobre? každému ďalej. po 6 dní v týždni, malo by to 
Možno by ste mohli Dúfajme, že budeme rovnaký dopad ako  
napísať nejakú správu pracovať rýchlejšie. odstránenie 29 miliónov áut 
o globálnom otepľovaní Ďakujem, Majsterka. z ciest, 
a zozbierať nejaké správy Nemáte za čo. čo sa takmer rovná 
o škodlivosti mäsovej stravy Ak by sa úplná väčšina celkovému počtu áut 
a prítomnom nebezpečenstve. svetovej populácie v Anglicku. 
Na každom kroku stala vegetariánmi, Tá správa bola  
rušia hovädzie a kuracie. ako by Zem vyzerala? veľmi presvedčivá. 
Vtáčia chrípka a všetky  Majsterka raz povedala, Keby každý národ použil 
možné hrozné choroby, že by to bol Raj na Zemi. vlastné štatistiky 
nielen normálne choroby Rada by som o tom pri propagácii vegetariánstva, 
a zvyčajné jedovaté látky, vedela viac detailov. viac ľudí by si uvedomilo, 
ktoré už dali do mäsa. Napríklad ma zaujíma, aké vážne je 
Takže teraz si spočítajte či by ľudia žili dlhšie globálne otepľovanie. 
všetky tieto nevýhody alebo či by boli múdrejší Inými slovami, 
a všetky výhody a získali viac schopností atď. mohli by sme odhadnúť, 
vegetariánskej stravy, Ľudia budú múdrejší, aký veľký dopad by mali 
aj pre záchranu planéty. viac láskyplní Kórejci na životné prostredie 
Zhromaždite to všetko, a budeme mať na Zemi mier. v Kórei a na celom svete, 
vytlačte to A potom budeme mať ak by prestali jesť mäso 
a dajte to rodičom viac skvelých vynálezov na jeden deň. 
alebo to dajte študentom a budeme schopní Avšak nemáme v Kórei 
a oni to dajú rodičom. navštíviť rôzne planéty, tento druh štatistík. 
A vysvetlite im, o ktorých ani nevieme. Preto si myslím, 
že to robíte z lásky Majsterka, že by bolo efektívne, keby 
k svojim študentom, keď učím študentov, zasvätení v každej krajine 
pretože sú pre vás informujem ich  pripravili a používali 
ako vaše vlastné deti, o dôležitosti vegetariánstva takéto štatistiky 
a správate sa k nim ako a globálnom otepľovaní. na propagáciu 
k svojim vlastným deťom. Avšak mnohí mladší študenti, v rámci vlastného národa. 
Takže chcete,  ktorí skúšajú vegetariánsku  Veľmi dobrý nápad. 
aby boli zdravé, stravu, to vzdajú na pol ceste Môžete napísať 
morálne správne kvôli odporu rodiny. všetkým vládnym lídrom 
a chcete pre tieto deti Ako môžem týchto študentov na svete. 
aj zachrániť planétu. náležite naviesť Alebo ich ministerstvám 
Vysvetlite to na správnu cestu? životného prostredia. 
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je můžete rozdávat  pre záchranu iných bytostí, v takejto súhrnnej správe 
lidem, které potkáte, pre záchranu planéty, a dajte to rodičom, 
uveďte tam na někoho email. pre záchranu životov zvierat, ak je to možné, 
Není to tak těžká práce. ľudského života, to všetko je ak to môžete urobiť. 
Nemusíte být ve skupině, práca pre Majsterku. Potom porozumejú, 
můžete to dělat kdykoli, Nie je to len otvorenie prečo to robíte 
kdykoli se to hodí, vegetariánskej reštaurácie. a možno ich podporia. 
kdykoli vidíte jiné lidi.  Ale môžete to robiť, Mohlo by sa stať, 
Jen jim předejte nějaké ak chcete, že vašu myšlienku 
letáky informující  a ak ste ju už otvorili nepodporia všetci 
o nebezpečí planety  a nemôžete v tom  ale niektorí vás podporia, 
a vegetariánské stravě, cokoli pokračovať, buď ju predajte keď pochopia, o čo ide. 
si myslíte, že je potřeba.  alebo najmite niekoho iného, Ďakujem Majsterka. 
Vytiskněte to,  aby ju riadil Majsterka, ako sa máte? 
a dejte to lidem! a staral sa o ňu za vás. Otvorila som malú 
Jak náročné to může být? Je to veľmi vznešená práca. vegetariánsku reštauráciu, 
Čím více to děláte, Ďakujem vám. keď som nedávno počula 
tím lepší je to také  Na videokonferenci  Majsterkine slová, 
pro vaši duchovní praxi. se Supreme Master TV že jedine vegetariánstvo 
Není to jen o tom 31. července môže zastaviť globálne 
zachránit lidi, jste se zmínila, otepľovanie. Moja duša 
ale také zachránit sebe.  že Mars se stal takovým si želá pripojiť sa 
A pokud to dělat nebudete,  jakým je dnes  a zasvätiť sa úplne 
je to také v pořádku. díky tomu, že dost lidí tejto práci pre Majsterku. 
Jen to není dobré pro vás, nepropagovalo  Avšak moje ego 
a také to  vegetariánství. mi stále vytvára 
není dobré pro planetu. Zasvěcení po světě mnoho prekážok. 
Kdyby tady všichni  v současné době vyvíjejí Majsterka, 
jen seděli a nedělali nic, úsilí, nicméně jsme jen poraďte mi prosím, 
pak by byla naše planeta  malá skupina lidí. ako prekonať moje ego, 
co nevidět zničena Přála bych si, abychom ako zotrvať 
a všichni lidé by ze Země měli více zasvěcených, pri najvznešenejšom úmysle 
zmizeli, i vy. kteří se budou aktivně podílet a ako dobre prevádzkovať 
Je tedy na vás, jestli  a přispívat  vegetariánsku reštauráciu. 
budete něco dělat,  k záchraně Země. Nie každý je schopný 
nebo nebudete. No, tato práce  otvoriť vegetariánsku 
Není to povinnost. je dobrovolná. reštauráciu alebo akúkoľvek 
Je to privilegium, A mělo by to být  inú reštauráciu alebo obchod. 
že jste moudřejší než ostatní, považováno za poctu Musíte poznať  
že jste morálnější,  a privilegium moci to dělat. svoje schopnosti. 
správnější než mnozí lidé Je to velice jednoduché. Ak si skutočne myslíte, 
a soucitnější než ostatní. Jen vytiskněte  že na to nestačíte, 
Vy tedy rozhodnete jestli všechny informace mali by ste predať 
chcete někoho zachránit, o globálním oteplování reštauráciu niekomu inému, 
včetně vašich dětí a sebe nebo alespoň SOS letáky kto je spôsobilejší 
nebo ne. nebo letáky a kto viac chce robiť 
Není to povinnost. Supreme Master TV takúto prácu. 
Jen privilegium, a dejte si je do kapsy, Potom môžete robiť  
díky milující vlídnosti. do vaší tašky  niečo iné. 
Děkuji Vám, Mistryně. a cestou do práce Všetko, čo robíte 
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Rádo se stalo. 
Mistryně, říkala jste, 
že Mars byl zničen proto, 
že nevěděli, že vegetariánství 
je řešením. 
Oproti Marsu, 
myslím si, že Země 
má velkou výhodu, 
že jí Mistryně tolik žehná. 
Mnohokrát Vám za to děkuji. 
Prosím, vysvětlete 
jaký má záchrana Země  
význam ve vesmírném celku. 
Navíc, kdyby 
Země nebyla zachráněna, 
jak by to vesmír ovlivnilo? 
To je velký obraz, 
ale kdybychom neměli 
tuto planetu, vesmír  
by nabídl jinou planetu. 
Záleží to na lidech, 
kteří budou obývat  
tu či onu planetu. 
Nemá to tak velký vliv 
na vesmír jako celek, 
jen pokud je  
vědomí lidí na vyšší 
a morálnější úrovni, 
a lidé jsou osvícenější, 
soucitnější, více milující, 
vlídnější, 
pak je to pro atmosféru  
planety jako celku dobré 
a je dobré, že budeme žít 
v míru a harmonii,  
místo v utrpení. 
Tato planeta se stane 
dalším Nebem na Zemi, 
vhodným pro lidi k životu. 
Jinak,  
bude-li planeta zničena, 
zrodí se jiné planety 
nebo již existují, 
kam mohou lidé jít 
a přestěhovat se tam. 
Ale věc se má tak, 
vy víte, jako buddhistická  
jeptiška velice dobře, 
že Buddha řekl, 
že stát se člověkem, 

získat lidské tělo 
je velice vzácné, 
tak vzácná příležitost, 
že si jí musíme vážit, 
protože nevíme,  
dostaneme-li znovu brzy 
další lidské tělo. 
Protože v lidském těle 
můžeme duchovně  
praktikovat rychleji 
a mnohem příznivěji 
než v jiném druhu těla. 
Buddha řekl, 
že mít lidské tělo 
je tak vzácné, jako 
představit si slepou želvu, 
která žije velice hluboko 
na dně velikého oceánu.  
A že vyplave ven nad hladinu  
jen jednou za tisíce let. 
A pak tam v ten okamžik 
je prkno s dírou. 
A ta želva prostě vyleze  
nad hladinu 
a proleze tou dírou v prkně. 
Tak malá je šance na to, 
reinkarnovat se jako člověk.  
Proto bych ráda,  
abyste věděli, 
že musíme zachránit  
jejich životy, protože  
jsou vzácné,  
aby měli šanci se vysvobodit, 
upamatovat si jejich velikost, 
vzpomenout si  
na buddhovství, 
přirozenost Buddhy 
uvnitř nich samých, 
aby měli příležitost  
probudit jejich vědomí, 
stát se osvícenými. 
Protože čím déle budou žít, 
tím větší šanci budou mít 
setkat se s pravým učením 
osvíceného Mistra. 
Děkuji Vám. 
Rádo se stalo. 
Môžete byť vegáni 
a pritom byť silní. 
Rastlinný proteín je  

dostatočný, skutočne  
nemusíte jesť mäso, aby ste  
získali svaly. Buďte hrdinskí, 
buďte vegetariáni, 
žite ekologicky, 
zachráňte planétu. 


