
Titul: TV_961_Vytváranie neba na Zemi zároveň so zastavením klimatických zmien_II 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 1 / 4 

Dobrý den, Mistryně. 
Dobrý den, drahá. 
Při minulé videokonferenci 
jste zmiňovala, 
že kdyby se lidé na celém  
světě stali vegetariány, 
žili bychom v Nebi. 
Jak to můžeme světu  
dokázat? 
Dobrá, už jsem vám to říkala, 
matematickými propočty. 
Propočítejte to,  
a ukažte jim to. 
Není snadné je přesvědčit, 
když jen mluvíte, 
ukažte jim důkaz,  
fyzický důkaz. 
Ale obecně, budeme mít 
méně válek, 
protože budeme mít  
dostatek jídla, 
abychom nakrmili lidi, 
protože nebudeme krmit  
zvířata, která stále  
množíme a množíme. 
A všechny ty léky, 
všechna ta voda, 
všechna ta zpustošená půda, 
všechna ta doprava 
a všechen benzín  
potřebný na dopravu 
a energie na uchování, 
a všichni ti lidé, kteří  
plýtvají svým časem 
a svými zásluhami, 
když je zabíjejí a obstarávají 
je a všichni ti lidé,  
kteří je jedí a přichází tím  
o své dobré zásluhy 
a to všechno. 
Budeme-li vegetariány,  
bude méně válek. 
Bude méně válek, protože 
bude dostatek jídla. 
A seznam může nekonečně  
pokračovat.  
Dokonce i cena  
pohonných hmot klesne, 
protože nebudeme potřebovat  
tolik dopravy. 

A ochrana zvířat, 
náklady na léky 
a na léčbu nemocí  
lidí, kteří jedí maso. 
A provoz nemocnic 
a všeho toho  
nutného vybavení v nich 
a všechna ta energie, 
která se spotřebovává 
v nemocnicích i doma. 
A ztracená zaměstnání, 
protože nemohou pracovat 
atd., atd., atd.  
Protože, když jsou nemocní, 
nemohou ani pracovat. 
Protože, když jsou nemocní,  
jejich mentální zdraví není 
také dobré. 
Protože, jíte-li vegetariánsky,  
cítíte se dobře, cítíte se lépe, 
jste silnější, jste čistší. 
Nemáte v sobě jed, 
nemluvě o zlé karmě  
(odplatě) z masité stravy. 
V dnešní době již vědci 
dokázali, že je vegetariánská 
strava velice, velice zdravá.  
A když jste tělesně zdraví, 
následuje i duševní zdraví. 
Necítíte se teď lépe,  
když následujete mé rady, 
a jíte vegetariánsky? 
Ano! 
Ano. Vidíte? 
Řekněte jim to, 
dokonce ze zkušenosti. 
My jen nemluvíme. 
A když už je naše duševní 
zdraví neporušené, vidíte, 
zdraví neporušené,  
můžeme myslet jasněji, 
cítíme se uvolněněji 
a nechceme vyvolávat 
války se sousedy. 
Jsme více milujícími  
lidskými bytostmi, 
jsme více sami sebou 
a vše bude dobré. 
Vše, co budete chtít dělat, 
budete dělat lépe. 

Budete jako normální člověk, 
jako pravý člověk. 
Když jste nemocní, 
někdy si musíte vzít  
nějaké léky, po kterých   
budete ospalí, velice unavení 
a budete se cítit úplně jinak, 
než dříve, je to tak? 
Máte dokonce špatnou  
náladu, vznětlivou náladu, 
a dokonce se vám  
nechce s nikým mluvit. 
Nechce se vám ani nic dělat. 
Jste příliš unavení, 
příliš vyčerpaní nemocí 
a také z léků. 
Když je vám pak dobře, 
cítíte se dobře, 
myslíte jasně, a někdy 
se divíte, jak jste se cítili 
dříve, když jste byli nemocní 
a brali jste léky. Ne? 
Ano. 
Jeden z mých pomocníků 
mi vyprávěl příběh 
jeho bratra. 
Jeho bratr dříve kouřil 
a když skončil,  
řekl jemu a rodině, 
že je to teď úplně jiný svět,   
který dříve neznal. 
Jen přestat kouřit! 
Vidíte? 
Cítíte se lehčí, 
cítíte se mnohem lépe, 
něž byste si mohli představit, 
že se budete cítit. 
Protože, když jste nemocní,  
když jste unavení, 
když jste pod vlivem léků, 
kouření nebo něčeho jiného, 
opojných látek, 
nemůžete myslet tak,  
jak byste mysleli. 
Nemůžete se cítit tak, 
jak byste se měli cítit. 
Nevnímáte dokonce nic, 
kromě toho, jak se cítíte,  
což je stejně mizerně. 
Někteří lidé tedy, 
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kteří přestali kouřit,  
to znají a řeknou vám to, 
až přestanou. 
Nebo když drogově závislí 
přestanou, budou vám 
vyprávět o jiném světě. 
Budou se cítit naprosto jinak, 
než osoba, kterou byli dříve, 
pod vlivem drog. 
Stejné je to tedy   
s vegetariánskou stravou. 
Je to ta nejlepší strava. 
Je to ta jediná strava, kterou 
by měli lidé následovat. 
Nehodí se to k lidem, 
důstojným lidem, 
jíst mrtvé maso zvířat. 
Dokonce zvířata, když mají 
volbu, dokonce ani tygr, 
lev, když mají volbu,  
nejedí ho. 
Nejedí maso. 
V knize Jógánandy 
je příběh, 
v životopise jogína psal, 
že jeden jogín v Indii 
zkrotil lva, pamatujete si? 
(Ano.) 
A ten lev odmítal jíst maso. 
Jedl s jogínem jen  
vegetariánsky 
a ležel u jeho nohou, 
jako malé kotě, 
poté co jedl vegetariánsky. 
Nic nezabíjel. 
Nechtěl jíst maso, 
nic již nedělal. 
Jedení masa se nehodí 
k nikomu, 
ani ke zvířatům. 
Ale oni někdy nemají volbu, 
musejí to udělat. 
Dokonce někteří ptáci, 
od kterých se očekává,  
že budou jíst nějaký  
menší hmyz nebo něco, 
nebo menší ryby 
nebo menší ptáky. 
Když je krmím  
vegetariánsky, nejdou, aby 

si dali rybu nebo jiné zvíře. 
Dále chodí do mého domu 
jíst vegetariánsky. 
Dokonce mí psi, 
odmítají maso. 
Už maso nejedí, poté, 
co strávili nějaký čas se mnou 
a jedli vegetariánsky. 
Vědí, že vegetariánství  
je dobré. 
Nejedí maso. 
A dokonce někdy, 
vegetariánské jídlo, 
dělají ho tak opravdové, 
smrdí. 
Vy to víte. 
Některé ryby,  
vegetariánské ryby, 
vlastně veganské ryby, 
tak smrdí, 
že jsem si myslela, 
že jsem na rybím trhu. 
A i když je to vegetariánské, 
nemohu to jíst, protože 
to smrdí.  
Moji psi odmítají jíst 
takové smradlavé ryby. 
Když jsem jim dávala 
tyto smradlavé ryby, 
myslela jsem si, „Dobrá, 
možná jsem příliš vybíravá.  
Jsem příliš vybíravá, 
dobrá tedy, dám je psům.“ 
Jen je očuchali a utíkali pryč. 
Dokonce tedy zvířata 
je odmítají jíst, 
protože vědí,  
že to pro ně není dobré. 
Mají-li volbu,  
nevezmou si maso. 
Jsme-li tedy lidské bytosti, 
měli bychom vědět,  
že je to pro nás velice, velice 
špatné, velmi škodlivé 
pro naše duchovní, mentální, 
fyzické, emocionální, 
psychické zdraví. 
Ze všech hledisek je pro nás 
špatné, jíst jiné bytosti. 
Můžete si to tedy všechno 

propočítat a dokázat jim to. 
Ale, víte, vy můžete  
dělat jen to nejlepší. 
Dobrá? (Ano.) 
Co se stane, stane se, ano?  
Děkujeme Vám, Mistryně. 
Dobrý deň, Majsterka. 
Dobrý deň, kto je to? 
Klop, klop! 
Ako sme my ľudia vôbec 
začali zabíjať zvieratá, 
aby sme sa nakŕmili? 
Pochádza to ešte 
z dávnych čias, z prehistórie. 
Na počiatku ľudia 
nejedli zvieratá. 
Jedli len rastliny 
alebo ovocie. 
Hlavne ovocie, 
keď ho našli, 
pretože v tom čase 
bol les pokojný, bujný, 
bolo v ňom hojnosť ovocia  
a divých rastlín. 
Nemali sme 
obrovské budovy, 
nemali sme znečistenie, 
pestovali zeleninu 
a všetko bolo  
v poriadku, 
a živili sa 
rastlinnou a ovocnou  
stravou. 
A niektorí 
nejedli vôbec. 
Ten, kto prišiel priamo, 
okamžite z Neba, 
v tom čase, 
z úplného prvopočiatku, 
z počiatku 
počiatku, 
ľudská rasa 
bola božskej podstaty. 
Oni nejedli. 
A potom niekedy 
náhle zbadali 
morskú penu  
a jednoducho len 
hrajúc sa s vodou 
ju ochutnali 
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a chutila im tak sladko. 
Bol to nektár. 
Na začiatku, 
more nebolo slané, 
ako je teraz. 
Poskytovalo niečo dobré, 
ako penu sladkého nektáru. 
Takže ju vzali a zjedli. 
V skutočnosti ju ani nevzali, 
jednoducho sa len dostala 
do ich úst 
a oni ju zjedli a potom 
si o tom navzájom povedali, 
a začali ju jesť. 
A neskôr, 
čím viac jedli, 
tým sa stávali 
ťažšími. 
Už viac nemohli 
lietať. 
Predtým lietali. 
Ako vtáci bez krídel 
a žili navzájom slobodne, 
muž a žena, 
ako v príbehu Edenu. 
A potom pomaly 
to začali jesť. 
A potom objavili 
nejaké ďalšie veci, 
ktoré sa hemžili, 
a keď ich zjedli, 
boli ešte viac hladní. 
A jedli viac z týchto 
hemžiacich sa vecí 
a potom začali jesť ovocie 
a neskôr 
jedli zeleninu. 
Na nejaký čas to bolo dobré. 
Ale čím viac  
z niečoho jedli, 
čo rástlo na Zemi, 
tým menej boli schopní lietať 
alebo byť tými, 
ktorými boli, 
keď po prvýkrát prišli. 
Takže potom museli chodiť. 
Museli chodiť 
a nájsť si nejakú potravu. 
A bolo to v poriadku, 
kým nejakí ľudia nenašli 

spálené zvieratá, 
ktoré zhoreli 
pri lesnom požiari. 
A potom  
ich zobrali  
a ochutnali, 
pretože boli hladní, 
pretože čím viac jedli, 
tým mali 
väčší hlad. 
Predtým ani nevedeli, 
čo to hlad je. 
Potom začali 
jesť veci 
a boli stále viac hladní, 
takže keď nemohli nájsť 
žiadne rastlinné veci  
na jedenie v tom čase, 
možno bol v lese požiar 
alebo niečo podobné 
a oni našli 
mŕtve telá zvierat 
a ochutnali ich. 
Niektorí ľudia ich  
nejakým spôsobom ochutnali. 
A potom, 
pretože boli hladní, 
chutilo im to dobre. 
A cítili sa na chvíľu 
nasýtení 
a mysleli si, že je v poriadku 
jesť to a potom 
sa na to spoliehali. 
A neskôr už nemali 
tieto spálené telá zvierat 
prirodzene zomreté zvieratá, 
ktoré by zjedli, 
a tak začali poľovať. 
Naháňali zvieratá, 
zabíjali ich a jedli. 
A takto to začalo. 
Je to smutný príbeh 
ale takto to začalo. 
A potom táto znalosť 
prechádzalo na nasledujúcu, 
nasledujúcu, 
a nasledujúcu generáciu, 
a tu sa práve teraz 
nachádzame. 
Takto sme došli tam, 

kde sa práve nachádzame, 
v našom stave bytia. 
Takže sa musíme vrátiť 
do stavu existencie 
z Raja. 
K rastlinnej strave. 
Aby sme sa mohli vrátiť 
k božskej podstate, 
ktorou sme. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
V skutku, ak sa ľudia proste 
len odvrátia od mäsa 
a zanechajú to zabíjanie, 
potom bude Nebo 
odlišné. 
Nebo bude ľuďom 
veľmi žehnať, 
pretože keď sa 
odvrátite od zlého, 
potom budete čeliť dobrote. 
Sú len dve veci 
v tomto svete: 
dobrota a zlo. 
Keď sa odvrátite 
od temnoty, 
potom uvidíte svetlo. 
Odvráťte sa 
od negatívneho, potom sa 
stretnete s pozitívnym. 
Je to veľmi jednoduché 
a logické. 
Odvrátite sa 
od zabíjania 
a získate dlhší život. 
Odvrátite sa 
od spôsobovania utrpenia 
a potom získate 
šťastnejšiu existenciu. 
Veľmi logické. 
„Ako zasejete, 
tak budete žať.“ 
Takže dúfam, 
že každý v tomto svete 
sa odvráti 
od tohto negatívneho zvyku 
jedenia mäsa, pretože 
je to nepriame zabíjanie. 
A to nám nepomôže 
žiť dlhý život 
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alebo večný život. 
Musíme sa odvrátiť 
od zla, aby 
sme mohli byť takí, akí sme, 
pretože sme božskí. 
A je to škoda, 
pretože je to také ľahké 
byť vegetariánom. 
Nemusia ma nasledovať, 
nič také. 
Len byť vegetariánom 
a tešiť sa zo života, 
užívať si zdravie 
a úžitok z toho, 
mentálnu ľahkosť, 
život bez viny, šťastie 
a milujúci postoj. 
Všetko príde 
do ich vlastníctva, 
ak jedia vegetariánsky. 
A dokonca lacnejšie. 
Lacnejšie 
z dlhodobého hľadiska 
pretože nemusia 
platiť tak veľa 
za lekársku liečbu 
a nemusia dokonca 
ani trpieť. 
Dobre, Majsterka. 
Zmienili ste, 
že iné planéty čelili rovnakej 
kríze globálneho otepľovania, 
akej čelíme my? 
Planéty, ktoré boli 
schopné zastaviť 
globálne otepľovanie, 
čo konkrétne 
urobili? 
To isté, 
čo vám hovorím. 
Návrat k prvopočiatku, 
milujúcemu a cnostnému ja. 
Buďte vegetariáni, 
žite ekologicky, 
modlite sa, meditujte. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Zdravím, Mistryně. 
Je skvělé mít vás  
dnes večer tady s námi. 

Moje první otázka: 
asi před rokem 
jsme byli tak vysoko. 
Pracovali jsme pro 
Supreme Master Television 
a měli jsme pocit, 
že vše je možné, 
a věci se skutečně měnily. 
Zdá se, že asi v prosinci 2007  
se změnil kurz. 
Přemýšlela jsem tedy, 
provedlo něco lidstvo? 
Udála se nějaká  
kosmická událost 
nebo se nám čas zrychlil? 
Možná byste nám mohla 
pomoci to pochopit. 
Víte,  
podle evoluce naší planety 
měl cyklus dosáhnout  
Zlatého věku. 
Ale lidé jsou příliš pomalí, 
proto probíhalo tolik čištění, 
a my stále máme možnost  
udržet si Zlatý věk, 
zastavíme-li násilí 
a navrátíme-li se ke 
ctnostnému způsobu života. 
Podíváte-li se  
na poslední období, 
pak si myslím,  
že budete vědět, že bylo lepší 
než předchozí roky. 
Alespoň když budu mluvit 
nejdříve o naší skupině, 
cítíme to, můžeme mnohem 
svobodněji v mnohých  
centrech praktikovat. 
Vlády a lidé   
více podporují  
vegetariánskou stravu. 
A čím více lidí se připojí 
do kruhu vegetariánů, 
tím více budou mít  
zvířata lidské pomoci, 
více míru všeobecně, 
lepší spolupracující postoj  
mezi národy, 
větší spolupráce  
a více odpuštění, 

více vzájemné pomoci 
atd., atd. 
Musíme se tedy 
dívat na tu slibnou stránku. 
Ano. 
Ve skutečnosti je to tak. 
Ano, děkuji Vám, Mistryně. 
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