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Je to skutečně tak. to, co nepotřebuje vodu Vlastne sme teraz 
Nedávno jsem požádala  a pokud vysazujete rýži, v oveľa lepšej situácii, 
Supreme Master Television, zvolte takovou,  neviem teda, prečo sa 
aby vám ukázala  která roste na suché půdě. všetci ľudia jednoducho 
lidi, kteří dokonce  Jsou dva druhy rýže. nestanú vegetariánmi, 
vůbec nejedí, ano? Když jsem byla mladá, pretože aspoň 
Neříkám vám, abyste jeli  pamatuji si, máme čo jesť, však? 
domů a vyhladověli k smrti. že v Au Lac (Vietnam), Pomyslite si na miliardy 
To ne.  sázeli rýži na mokrou půdu ľudí, ktorí nemajú  
Možná by všem  a také rýži  vôbec nič na jedenie. 
nevyhovovala jen na suchou půdu.  Keď niekoho pošlem 
breathariánská strava, Jsou tady nějací lidé pomáhať k nejakej katastrofe, 
možná ne, mohli bychom z Au Lac (Vietnamu)? (Ano.) prinesú len ryžu, olej a soľ, 
ale s našim jídlem šetřit. Vy jste přijeli a nejaké sušienky pre deti, 
Nemusíme jíst každý den  z Vietnamu? Dobrá. nejaké sušienky pre deti, 
takové velké jídlo. Sázejí ji tak stále?  a podobne, 
Nemusíme každý  Ano. ale ryža, olej a soľ 
den sníst vše. Znáte to? je všetko, o čo žiadajú, 
Většina Indů To znamená, a cukor. 
jí jednoduchá jídla,  že mají dvě sezony, jednu  Takže jedia len ryžu a soľ, 
jedí například rýži a dhal. sezonu sází do vody a sú s tým šťastní, 
Dhal jsou fazole mungo. a jednu sezonu sází v danej situácii, 
Fazole mungo. do suché půdy, že? (Ano.) v mnohých situáciách. 
Uvaří polévku V Au Lac (Vietnamu) V některých situacích 
s nějakým kari to tak máme. jsou lidé šťastní,  
a nalejí ji na bílou rýži. Já si to jen s „kamarády“ když mají jen rýži, 
Jedí tak téměř stále. z Au Lac (Vietnamu) ani ne sůl. 
A mně se zdají být zdraví, potvrzuji, Kdyby tedy přešel celý svět 
silní a šťastní. s kamarády,  na veganství nebo  
Protože většina z nich kteří zrovna přijeli. vegetariánství, nebylo by to  
má víru v Boha Jen jsem si to  nic velkého, že? 
již od dětství. s nimi potvrdila. Měli bychom být šťastni, 
Takže víra nás také vyživí. Takže to můžeme dělat. že máme co jíst,  
Samozřejmě, máte-li ji, Sázejte raději rýži  je to tak? 
můžete si to dovolit, do suché půdy.  Brzy bychom nemuseli 
pak ji můžete jíst. Sázejte hodně fazolí. mít k jídlu ani zeleninu. 
Pokud ne, nedělejte si  I kdybyste jedli jen fazole Radím vám, když sázíte 
starosti. Jezte prostě  a rýži a sůl, organickou zeleninu 
cokoli roste, co je jedlé. to je už hodně proteinů u sebe doma nebo na vaší 
Pokud to mohou jíst ptáci, a ořechy a ovoce, zahradě nebo farmě, 
můžete to jíst i vy. To je test.  to už je hodně potravin, sázejte více to,  
Jdete-li někdy do přírody už hodně, že? co potřebuje málo vody, 
a nemáte nic k jídlu Nemusíme jíst opravdu moc, ovocné stromy, 
a vidíte, že ptáci něco jedí, abychom přežili. ořechovníky, 
to znamená, že je to jedlé.  Kolem proteinů  to, co je plné vitamínů 
Pokaždé tedy,  je velký povyk. a výživných látek, 
když něco jíme, Není potřeba. Není potřeba. co můžete jíst stále, 
a máme pocit, že to nestačí  Opravdu. ano? 
že to není ono. Ježíš říkal, že lidé  A vysázejte si fazole, 
Nestačí to.  nejsou živi jen z chleba. cassavy,  

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 / 3 



Titul: TV_1065_Zabíjanie nie je nikdy správne_III 
mluvíte srozumitelně,  pak to můžete vyjasnit, Mělo by to být v pořádku, 
aby vás slyšel váš přítel na zlepšit to, zlepšit situaci, mělo by to stačit. 
druhém konci telefonu, ano? pomoci ostatním. Zítra sledujte  
Musíte uvažovat, Tak vytváříme Nebe. Mezi Mistryní a žáky, 
jak mluvit, aby vám rozuměl. Proto říkáme, v neděli. 
Víte? že Nebe bude na Zemi. Bude tam moc zajímavá věc. 
Mluvíte tak, V Bibli je modlitba: Jedna doktorka, 
aby vás slyšel. „Posvěť se jméno tvé doktorka medicíny, 
Správně, stejně. Musíme jako v nebi, tak i na zemi.“ žila dlouhou dobu bez jídla. 
přemýšlet o jiných lidech Musíme ho tedy  Jmenovala se  
na druhém konci. přinést sem, na Zem. Barbara Moore, 
Vždy přemýšlejte My jsme tady, abychom to  Dr. Barbara Moore. 
o druhém konci. udělali, že? Myslíme-li si, Žila v naší době. 
Pokud by všichni na této že jsme dětmi Boha, Zemřela když jí bylo 70.  
planetě uvažovali o druhém pak sem musíme  Při autonehodě. 
konci, pak nikdy nebudeme přinést lásku Boha. Někdo ji srazil  
mít hlad, nikdy nebudeme Musíme zde vytvořit Nebe. na ulici, jinak by možná  
mít války. Nemůžeme jen čekat,  ještě žila. 
Nikdy bychom nikoho že se Nebe objeví Například, a ona to  
nezabili. nebo prosit, dokázala na sobě. 
Jak může někdo ještě  aby nám Nebe pomohlo. Ona to nejdřív dokázala  
někoho zabíjet v dnešní  To děláme, samozřejmě, na sobě a fungovalo to. 
civilizované době. v době nouze a za Zítra se na to tedy podívejte. 
V dnešní době lidské mimořádných okolností Nechci vám říkat vše. 
evoluce stále někdo může …nebo se můžeme modlit, Bylo by to jako zkazit  
jít ven, získat zbraň „Dobrá, dnes mi pomoz konec filmu. 
a prostě někoho jiného zabít meditovat nebo udělat  Vždy si před sebe dávejme  
jen tak, nějaké věci hladce.“ ostatní, pak budeme  
ve jménu čehokoli, Samozřejmě, vědět, co dělat.  
ve jménu náboženství, že se tak modlit můžeme, Nežádejte mě stále, 
ve jménu země, ale ne vždy.  abych vám žehnala. 
ve jménu čehokoli! Ne vždy kvůli nám, ano. Nežádejte ani Boha, 
To není nikdy správné. Musí to být i kvůli jiným  aby vám stále žehnal. 
Jak to můžeme dělat? lidem. Nežádejme stále Nebe, 
On je stejný jako vy. Musí to být. aby nám žehnalo. 
Správně? Jinak se nikam s naším Musíme vytvořit Nebe, 
Oba musíte hájit svou duchovním praktikováním aby požehnalo ostatním. 
zemi nedostaneme. Nebe je to, co vytváříme. 
a vy ho zabijete, protože Musíme myslet každý den Pokud ne, pak  
on hájí svou zemi. na druhé, ano? bude všude peklo. Opravdu. 
To není správné, že? Ne na tento konec.  V tomto světě je snazší 
Ne. Například, když telefonujete praktikovat a zlepšovat se, 
Nebo ho zabijete, protože mluvíte jen, abyste se slyšeli? protože jsou tady lidé, 
hájí své přesvědčení. Nebo mluvíte, aby kteří trpí, 
To není správné, že? vás ten na druhém konci  zvířata, která trpí, 
Nebo ho zabijete, linky slyšel? Co? je tady utrpení, 
protože on nechce věřit tomu, Kdo poslouchá? jsou tady situace, které se 
čemu věříte vy. Ten na druhém konci, ano? dotknou vašeho soucitu, 
To také není správné, že? Když mluvíte s přítelem, ty probudí  
To není správné. mluvíte hlasitě, naše milosrdné srdce, 
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Válka nikdy není správná. 
Zabíjení není nikdy správné. 
Takže, když všichni budeme   
pohlížet na druhé lidi, 
jako pohlížíme na sebe, 
prostě si sebe představíme  
v jejich situaci, 
pak jasně víme, 
co dělat. 
Nikdy není omluva na to, 
když někomu ublížíme, když 
ublížíme spoluobčanům nebo 
zvířatům, spoluobyvatelům, 
není na to nikdy vůbec žádná  
omluva, ani ve jménu vědy, 
ve jménu zdraví, 
nijak. Nijak! 
Kdybychom nezabíjeli  
zvířata nebo se nezabíjeli 
navzájem, 
nemuseli bychom se  
dostat na konec,  
na který jsme se dnes dostali, 
s mnoha problémy, 
velkým počtem katastrof, 
velkým utrpením, 
velkým počtem válek,  
velkým počtem nemocí. 
Čím více zabíjíme zvířata 
v laboratořích,  
i kvůli experimentům,  
tím více nemocí máme. 
Podívejte! Jen co 
vyléčíme jednu nemoc 
a jiná se objeví! 
Horší než předtím. 
Zákon karmy (odplaty), 
velký zákon vesmíru 
nikdy nezklame, 
to je ten problém  
s lidmi, protože  
tomu nerozumí. 
Myslí si, 
že co udělají dnes, udělají. 
Že mohou někomu ublížit 
a něco získají, 
nějaké peníze 
nebo povýšení, 
nějakou pochvalu, cokoli. 
To ale není správné. 

To není nikdy správné. 


