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Loma Linda University. nejedli mäso. Dobrý deň, Majsterka. 
Bola založená A oni prakticky  Dobrý deň! 
Adventistami siedmeho dňa nemajú poňatie Mám pre vás nejaké  
a celá univerzita dodržiava o smrti a chorobe, dobré ohlasy 
vegetariánske ideály. pretože nikdy nevideli ohľadne vášho programu. 
Bufety a dokonca  nikoho z rovesníkov zomrieť. Nie je tomu dlho, 
aj nemocnice, A táto komunita čo sme vami inšpirovaní 
ktoré slúžia obyvateľom je zároveň založená začali vysielať 
mimo areálu školy, na udržateľnom rozvoji. viacej programov o opere, 
sú všetky vegetariánske. Venujú sa poľnohospodárstvu ako iste viete. 
A ďalšia škola je a vedú ekologický život. Aby sme so svetom zdieľali  
Maharishiho universita Zároveň predstavujú klasické hudobné umenie. 
manažmentu. tento spôsob života  V Hongkongu nám 
Na tejto škole je jedinečné to, a stravovania  Ten Ma Musical 
že praktikujú šiestim ďalším africkým  a Opera Association 
vedomé učenie. ministerstvám zdravotníctva. dovolili natočiť 
Aby ste sa stali študentom, Zakladateľ, s ktorým bolo ich operné predstavenie, 
musíte sa zapísať robené interview, povedal, ktoré sme odvysielali 
do kurzu meditácie. že keď o tom povedali a oni boli veľmi ohromení. 
Oni cítia, v dedine s vysokou mierou A boli šťastní, 
že meditácia vám pomôže úmrtnosti dojčiat, potom, že celý svet dostal šancu 
lepšie sa učiť a rozvinúť ako to tá dedina zaviedla, dozvedieť sa 
váš charakter, odvtedy už nezomreli o čínskej opere. 
že vám pomôže rozvinúť žiadne deti. Povedali tiež, 
svetlo vo vnútri, A v ich dedine tiež  že vám chcú obzvlášť  
aby ste mohli porozumieť už viac ako 20 – 25 rokov poďakovať za propagovanie 
všetkým žijúcim bytostiam nebol žiaden prípad malárie. tohto prekrásneho umenia 
na svete a individuálne  Navyše povedali, vo svete. 
rozvinúť vaše ja. že keď ľuďom predstavujú Takže ďakujeme, Majsterka. 
Okrem toho táto škola vegánsku stravu, Nemáte za čo. 
má aj farmu, kde zmenilo to ich charakter Priatelia, vy už ste všade. 
pestujú organické jedlo, a stali sa inými ľuďmi. Všadeprítomní! 
ovocie a zeleninu, Zakladateľ povedal, Zdravím, Majsterka. (Ahoj!) 
čo pomáha nasýtiť školu. že je to preto, Chcem sa podeliť  
A majú jedinečné, že už viac vo svojom tele  o dobré správy ohľadne 
jedinečné kurzy, nemali nenávisť  vegetariánskych komunít, 
ako je udržateľný život, a negatívnu energiu z mäsa. ktoré sú na svete. 
kde vás učia, ako používať Ten zakladateľ sám  Táto správa je  
obnoviteľnú energiu, vyrastal v mestskej oblasti o troch inštitúciách. 
ako mať ekologickú  v Amerike. Prvá z nich 
ekonomiku. To mi pripomenulo je komunita v Izraeli. 
Ďalej je tam menšia škola, veľa z toho, čo ste hovorili, Bola založená africkými 
ktorá je spojená že keď sa svet stane hebrejskými Izraelitami  
s touto univerzitou. vegetariánskym, pred 40 rokmi. 
Je to od materskej školy na Zemi bude Raj. V tejto komunite sa väčšinou 
po 12. ročník. Nasledujúce dve  stravujú organickou 
A v tejto škole vegetariánske inštitúcie surovou vegánskou stravou. 
je otvorený zápis, môže sa sú dve univerzity v Amerike. Za posledných 40 rokov 
prihlásiť akýkoľvek študent. Jedna z nich je  sa im narodilo viac než 
Oni sú tiež vegetariáni. veľmi blízko nám, volá sa 1000 detí, ktoré nikdy 
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tak veľmi poďakovať videl na Študenti sa neustále 
za všetku vašu lásku Supreme Master Television umiestňujú v prvom percente 
a vaše požehnanie, program na zastavenie v celonárodných 
ktoré nám dávate. krutosti voči zvieratám štandardizovaných testoch. 
Ďakujeme vám a zbadal slzu v oku kravy Do istej miery to vedie 
a aj zvieratá vám ďakujú. a odvtedy k tvrdeniu, že ľudia 
Chceme vám len poďakovať prestal jesť hovädzinu. s vyšším IQ si volia 
z hĺbky nášho srdca Takže sme preto veľmi radi. byť vegetariánmi. 
za všetko, čo robíte. Ďakujeme vám Majsterka. A to je všetko, Majsterka. 
Ďakujeme, Majsterka. Aj ja som rada. Ďakujem vám. 
Som veľmi potešená. A kravy sú rady tiež. Nemáte za čo. 
Veľmi sa teším, Je tu ešte iný príbeh,  Ďakujem vám za váš príbeh. 
že počujem toto všetko. jedna pani z personálu  Táto škola existuje 
Boli ste veľmi usilovní v kuchyni, volá sa Mária, už dlhý čas. 
a tvrdo ste na tom pracovali. pracuje tam už Dobrý deň, Majsterka. 
Boh vás tak veľmi požehná. niekoľko rokov Dobrý deň. 
Ďakujeme, Majsterka. a na začiatku Majsterka, ste krásna. 
Majsterka, ju veľmi tešilo Majsterka, rada by som vám 
s vašim dovolením počúvať Majsterkine poďakovala, že ste mi dali 
prejdeme k otázkam. budhistické spevy. privilégium byť tu. 
Áno. A teraz, odkedy začala Každý deň tu 
Zdravím Majsterka. (Ahoj.) vysielať Supreme Master TV, je pre mňa ako Nebo. 
Koľko vegetariánov stala sa vegetariánkou, Som veľmi šťastná. 
je teraz na svete? sú to už dva roky. Je to pravda? 
Zabudla som to spočítať, Páni. Áno, áno, 
ale potrebujeme ešte A potom tam máme ďakujem, Majsterka. 
o 300 miliónov vegánov viac, niekoľko servírok vpredu, Nemáte za čo, užívajte si to. 
aby sme dosiahli ktoré boli vegetariánkami, Ďakujem vám, Majsterka. 
hranicu kritického množstva. keď začali pracovať Som rada, že sa vám to páči. 
Pokúsme sa to dosiahnuť v „Jednom svete Áno. 
so všetkými programami, a stali sa vegánkami. Ďakujem za všetku prácu 
všetkými letákmi a všetkým, Máme tam jednu servírku, ktorú robíte. 
čo môžeme urobiť. volá sa Carla, predtým Áno. Ďakujem, Majsterka, 
Pretože nemôžeme ani nebola vegetariánka za vaše požehnanie. 
ďalej predlžovať a teraz sa stala vegetariánkou (L118-207 inserted here) 
dobu, ktorú nazývame a začala tiež meditovať Zdravím, Majsterka. 
bod zlomu. Pohodlnou Metódou. Zdravím. 
Je určité časovanie, Takže vám veľmi pekne Radi by sme sa podelili 
ktorého sa musíme držať. ďakujeme, Majsterka, o niektoré príbehy z našej 
A dúfam, že to zvládneme. za vašu láskavú milosť. reštaurácie, ktorá sa volá 
Kedy je bod zlomu Ďakujte za to Bohu. Jeden Vegetariánsky Svet. 
v tejto chvíli? Ďakujeme. Máme tam umývača riadu, 
Teraz môže byť kedykoľvek. A za ten čas, čo tu pracujeme, volá sa Ivan.  
Ďakujem, Majsterka. sme videli mnoho našich Vychovali ho v Mexiku. 
V poriadku, nemáte za čo. zákazníkov, ako prešli Žil na farme. 
Buďte zbožní. na rastlinnú stravu, A videl mnoho 
Zdravím Majsterka. (Ahoj.) zmenili sa krutosti voči zvieratám, 
Moja otázka je: a sú tolerantnejší ale nedošlo mu to. 
Aký veľký príspevok voči vegetariánstvu.  A teraz, ako pracuje 
k ďalšiemu predĺženiu lehoty Chceme vám len  v „Jednom Svete“, 
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je vďaka vegetariánstvu? 
Ich príspevok k predĺženiu 
bodu zlomu sú 2 roky. 
Príspevok celej ľudskej rasy 
je taký. 
Želám si, aby som to mohla 
predĺžiť naveky, 
ale aj milosť Vesmíru 
má svoju hranicu. 
Pretože ak budeme ďalej 
predlžovať milosť, 
potom sa ľudia neprebudia 
a budú znovu zabíjať 
seba navzájom i zvieratá, 
to tiež nie je veľmi dobré. 
Ďakujem, Majsterka. 
Ale my všetci robíme, 
čo môžeme. 
Ďakujem. 
Nemáte za čo, drahá. 
Mám otázku o Himalájach. 
Vedci v Indii predpovedali, 
že do roku 2035 
sa roztopia všetky ľadovce 
v Himalájach 
a samozrejme, 
že globálne otepľovanie 
zrýchľuje topenie 
a to môže ľuďom spôsobiť 
záplavy a suchá. 
Majsterka bola v Himalájach 
asi pred 20 rokmi, 
takže môže porovnať 
rozdiel medzi 
minulým stavom 
a súčasnými podmienkami. 
Môžete sa prosím Majsterka 
s nami podeliť o myšlienky 
ohľadne stavu v Himalájach 
dnes? 
Ďakujem, Majsterka. 
Stále to môžeme zmeniť, 
no v skutočnosti sa ľadovec 
topí nad rámec 
bežného stavu. 
Zvyčajne sa takto vôbec  
netopili v tomto období roku 
ale teraz sa roztopili oveľa 
viac, než zvyčajne, 
tak ako ste to oznámili. 

Alebo by ste to mohli vidieť 
v správach od vedcov 
a z výskumov, 
bolo už dokázané, 
že sa topia rýchlejšie, 
než sme očakávali 
a než sme si predstavovali. 
Môžem sa len modliť. 
Mnohí sa znepokojujú 
ale robí sa len málo 
na odvrátenie tejto tragédie 
a nedokážem si predstaviť, 
čo sa stane, 
keby sa roztopili všetky  
ľadovce v Himalájach. 
Neviem si predstaviť, 
ako budú ľudia žiť. 
Rieka Ganga, 
ktorá živí milióny ľudí 
a závisí na ľadovcoch 
v Himalájach, 
a ak sa tie všetky roztopia, 
potom budeme mať 
najskôr veľa záplav 
a neskôr bude  
nasledovať sucho. 
Pretože voda nebude 
distribuovaná rovnomerne 
ako sa to dialo po storočia. 
Ľadovec je tam na to, 
aby Gangu zásoboval vodou  
a topil sa pomaly, 
postupne ako sa využíva. 
Ako ho človek využíva, 
bude sa takto roztápať 
a rovnomerne distribuovať 
deň za dňom. 
Keby sa ale roztopil celý 
naraz, potom by mestá 
boli zatopené, 
ľudia by zomreli, 
všade by bola záplava 
a neskôr by sme nemali 
už žiadnu vodu. 
Žiaden rezervoár. 
Takže oba stavy, 
či už veľká záplava alebo  
sucho sú veľmi nebezpečné 
pre ľudí, obzvlášť 
pre ľudí, ktorí závisia 

na Gange 
a ľadovci, aby prežili. 
Skutočne mám obavy 
a len sa modlím a dúfam, 
že ľudia, ktorí majú moc, 
niečo urobia. 
Rozumiem. 
Jediným riešením  
je vegetariánska strava 
pre každého  
a je také ľahké to urobiť, 
nežiadame veľa. 
Takže musíme len urobiť 
to najlepšie a byť trpezliví. 
Áno, áno, Majsterka. 
A modliť sa za to najlepšie. 
Áno. Ďakujem, Majsterka. 
Ďakujem vám. 


