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To se také stává. a spojen se všemi zvířaty Zdravím, Mistryně. 
Ale nestává se to vždy, nebo všemi věcmi, Ahoj, Steven. 
díky karmickým překážkám, které způsobily, Mistryně, toto je hezké. 
díky DNA, minulosti, že jedl maso nebo že zabíjel  Víte, že zívání je  
zvykům a někdy i hlouposti. zvířata atd., atd. nakažlivé, ano? 
Možná máte vyšší IQ A karmický vzorec  Ano, vím. 
než jiní lidé. z mnoha minulých životů. Například, 
Ano, to se také stává. To je ten důvod, když je někdo unavený 
Chytří lidé  protože je spojen   a začne zívat, a když  
si zvolí vegetariánskou stravu s mnoha bytostmi. jsou tam další lidé, obvykle 
 rychleji a jednodušeji. A je to také v jeho DNA, automaticky začnou  
A teď se alespoň ukazuje, a byl na to dlouho zvyklý. zívat také. 
že můžeme ovlivňovat Proto je obtížné to změnit. Já teď zívám. 
jeden druhého. Ale člověk, Musí tedy existovat nějaký 
Když zívnete, který není tolik naplněn neviditelný fyzický spouštěč 
někdo další začne zívat, karmickými překážkami nebo možná nějaké duševní 
to alespoň něco dokazuje, nebo velmi málo, nebo duchovní spojení. 
že jsme všichni propojeni, asi tak 0,9 a 0,5 Proč tedy prostě nemohu  
že skutečně můžeme když s ním jednou mluvíte někomu říci: „Buďte vegany, 
ovlivnit jeden druhého a vaše duchovní síla žijte ekologicky,“ 
do jisté míry právě teď. stačí vyčistit  a oni to automaticky přijmou 
Zívání je  tu trochu karmické zátěže, za svoji životní cestu? 
automatický, mechanický kterou on nebo ona má., To by bylo hezké. 
systém našeho těla. proto jí nebo jeho  Bylo by hezké, kdyby to  
Když někdo zívne, přesvědčíte na místě. tak fungovalo. 
my to vidíme a pak  Mnozí Mistři to dělají. Ano, to se stává. 
to buňky těla zkopírují Proto promění lidi hromadně Záleží na tíze karmické 
a zívneme taky, a zasvětí je okamžitě. minulosti toho člověka. 
protože zívání Vy například, Některým lidem, 
nemusí souviset  jste slyšel moji přednášku  když jenom řeknete, 
s karmou (odplatou)  jen jednou a získal jste  „Buďte vegany, 
vašeho pradědečka zasvěcení a stal se  žijte ekologicky,“ 
nebo se zabitím někoho. vegetariánem, kolik je to let? a vysvětlíte to  
Je to tedy tak lehké a snadné,  Téměř 20. několika větami, 
je tedy snadné ovlivnit lidi. 20 let! oni se pak stanou vegany 
Myslím, že bychom  Vidíte to, Steve?  a budou ekologičtí. 
mohli všechny ovlivnit tím, Protože máte  To se také stává. 
že budeme zívat například velice málo špatné karmy, Vím to z faktů, 
„vegan“ nebo „ekologický“ nemáte silné spojení vím to. Někteří lidé  
a oni půjdou automaticky. s mnoha dalšími  byli takto převedeni. 
Ale stane se to. těžkými brzdícími silami  Ale záleží to na tom, 
To vám jen dokazuje, těžkými brzdícími silami jak jsou zatíženi 
že můžeme lidi ovlivnit. karmické vražedné odplaty. propojením s ostatními, 
Jen dále budeme Proto jsem  protože člověk, který 
zívat naše přesvědčení. k vám mluvila jen jednou se stane veganem, 
„Buďte vegany,  a byl jste chytrý, obnáší to  
buďte ekologičtí“ rozuměl jste celou spletitou síť 
a pak možná budou  a mohla jsem Vám hned karmických spojení. 
lidé zívat s námi. pomoci. Je spojen se svými rodiči, 
Děkuji Vám, Mistryně. To se stává, vidíte? prarodiči, pra, pra prarodiči  
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Nemůžeme  duchovně vyvinutějších   Velice dobře. 
po Nebi požadovat  planet, to je plán. Je to pro vás dostatečně 
větší pomoc, než tuto, Ale lidé dostali  logické? (Líbí se mi to.) 
jen být vegetariány.  svobodnou vůli, Ta odpověď se mi líbí. 
Samozřejmě, kdybychom a tuto svobodnou vůli Je to přesné. 
měli vážnější a oprávněnější neužívali moudře. Dobrá, dobře. (Děkuji Vám.) 
důvod beznaděje a  To je problém. Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) 
naléhavosti,  A proto teď všude volám, Mistryně, s vážností  
samozřejmě by nám jiné  aby využívali svoji  zdravotního stavu životního 
planety nebo Nebe pomohli, svobodnou vůli lépe, prostředí naší planety, 
ale jde jen o to  aby se vysvobodili, každý den někde ve světě 
stát se vegetariány vysvobodili se  nastane nějaká katastrofa. 
a neuděláme-li to, od špatné karmické odplaty, Je v tom něco víc než jen 
pak je mi líto, nezasloužíme vysvobodili se od své viny, nerovnováha  
si žádnou pomoc.  osvobodili se  životního prostředí? 
Ano. od krve na svých rukách, Chystají se možná 
Tomu rozumím. osvobodili se od  nějaké přípravné události 
Je mi to líto, opravdu. krvavých dluhů, s ohledem na  
Ale věc se má tak, osvobodili se od  vzestupný proces  
že lidé si toho nejsou vědomi, následné odplaty pekla, naší krásné planety? 
jsou příliš dlouho očkováni osvobodili se od  Bude v bezpečí? 
na masitou stravu. ničení jediného domova, Bude k dispozici také  
Věří tomu,  který milují, nějaká pomoc a je přípustná 
že je pro ně zdravá a dobrá což je naše planeta. od našich bratrů a sester 
a potřebná. Osvobodili se  z jiných planet v případě, 
Proto se musíme snažit z vražedného postavení  že bychom ji potřebovali? 
tento koncept zvrátit, a to ve kterém jsou,  Děkuji Vám, Mistryně. 
pro nás všechny není snadné, když jedí maso. Vůbec nemáte zač. 
ale prosím vás všechny, Osvobodili se od  Co se týče vaší  
abyste to dále dělali, všech kriminálních činů, poslední otázky, 
zachránili jich, kolik můžete. minulých i současných. oni již tiše pomáhají. 
Bude-li většina lidí Budou-li tedy vegetariány, Ale toto je velice  
dobrých, pak samozřejmě, vše jim bude odpuštěno, malý problém. 
bude moci naše planeta všechno bude  Můžeme ho vyřešit sami, jen 
vystoupat na lepší  správně a dobře. tím, že budeme vegetariány. 
úroveň vědomí, Planeta bude obnovena, Může to být ještě jednodušší? 
stejnou jako ostatní planety, zvířata budou vděčná, Jen kdyby lidé poslouchali, 
ve své hierarchii galaxie. lidé budou zdraví musejí se stát jen vegetariány 
A pak samozřejmě, a všichni budou šťastni  a vše ostatní se již  
bude vše dobré. a požehnáni. o sebe postará. 
Co více vám mohu říci? Jediné, co je třeba udělat, Jak prosté! 
Nemohu vám říci, stát se vegetariány. Ale jen pokud  
jestli bude planeta  Nic jiného po nás Nebe bude někdo poslouchat. 
zachráněna nebo ne, nežádá. Teď k vzestupu  
Mohu vám jen říci, že to   Nic jiného  naší planety, 
cítím pozitivně, a že   skutečně nemusíme dělat, je to plán vesmíru  
budeme-li tvrdě pracovat nijak jinak nám ostatní pro naši planetu, 
a pomohou-li nám  planety nemusejí pomáhat. že by měla dohánět, 
všichni vegetariáni, Je to velice jednoduché, že bychom měli vystoupat 
fruitariáni, breathariáni, být vegetariány. na úroveň ostatních 

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 2 / 3 



Titul: TV_1003_Rozšírenie vegetariánskeho posolstva na ochranu života_VII 

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 3 / 3 

wateriáni, všichni, kteří  
nejedí maso, 
pokud nám pomohou 
a dokonce pomohou-li nám 
a dokonce pomohou-li nám  
také jedlíci masa, 
pak bude planeta zachráněna. 
Já miluji všechny. 
Chci, aby byli všichni 
v bezpečí a zdraví. 
Ale jen pro jejich dobro, 
ne jen aby zůstali naživu  
a dále ostatním 
způsobovali utrpení. 
Protože takto by sami trpěli, 
teď nebo později, to tedy  
není druh lásky, který bych  
chtěla lidem na této  
planetě dát. 
Můj druh lásky je,  
probudit jejich vlastní lásku. 
Pak se jim bude dařit dobře  
tady i potom. 
To je pravá láska, 
kterou můžeme ostatním dát. 
A to je ta pravá láska, 
kterou mohu dát já vám 
a všem tam venku. 
Ano, rozumím. 
Bylo by to stejné,  
jako kdybych vždy uklízela  
mé dceři v pokoji, 
nikdy by se nenaučila  
udržovat si pokoj uklizený 
a byla by rozmazlená. 
Musíme milovat s moudrostí. 
Musíme milovat moudře. 
Chci je probudit, 
aby se zachránili, 
to je pro ně nejlepší 
teď i později, až zemřou. 
Jinak o fyzickém těle 
se nemá cenu bavit. 
Děkuji Vám. 
Děkuji Vám mnohokrát, 
Mistryně. 
Rádo se stalo. 


