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Jediné co uděláte, 
že vyměníte ten kus masa 
za vše ostatní 
čeho si ceníte, 
včetně vašich dětí, 
vaší planety, vašeho zdraví, 
vzduchu, který dýcháte, 
vody, kterou pijete, 
aut, kterými můžete 
dokonce dál 
chvíli jezdit, 
dokud to nezměníme. 
Protože, když vyloučíme 
chov hospodářských zvířat, 
pak všechen metan – 
hlavní příčina globálního   
oteplování – 
bude pryč. 
Prosím, buďte rychlí! 
Prosím, buďte rychlí, 
než bude příliš pozdě. 
Myslím, 
čím dříve tím lépe. 
Protože i kdyby to 
neovlivňovalo vás, 
ovlivňovalo by to miliony 
dalších lidí, 
každý den. Dokonce 
například, v Bangladéši 
každých 6 minut, 
zatímco tady sedím 
a směju se s vámi, 
zmizí jeden dům 
z jejich života, 
dům, o který se starali, 
na který mají vzpomínky 
a měly tam vyrůstat 
děti a vnoučata. 
Není to jen 
„dům nikoho“. 
Je tam něco, 
je tam historie života lidí, 
práce, emocí, 
lásky a rodinných svazků. 
Není to jen číslo, 
jako jeden dům a pak 
za hodinu jedenáct domů 
a dál takto počítat. 
I když se nás to netýká, 
jak tady můžeme sedět 

a jíst maso a pak 
zemřou všichni ostatní 
kvůli tomu kusu masa, 
který jíme? 
A… dokonce ho ani 
jíst nemusíme! 
Nezemřete. 
Jen budete zdravější. 
Zdravější, šťastnější 
a můžete zachránit 
celé lidstvo 
a také zvířata. 
Každý den je vymazáno 
270 druhů. Každý den. 
Nikoho to nezajímá nebo co? 
Myslím, že čekáme, 
až přijde řada na nás, 
a pak řekneme: 
„Opravdu je to tak naléhavé!“ 
Nebo co? Ne, nesmíme čekat! 
Katastrofy všech ostatních by 
měly být našimi katastrofami, 
domy ostatních by měly 
být jako naše domy, 
a když jsou zničené, 
mělo by nás to bolet, 
jako bychom ho ztratili my. 
A také jejich ztráta životů, 
jejich životní úspory jsou 
pryč a pak jdou pryč 
a stanou se z nich 
bezdomovci, jako žebráci, 
musí se spoléhat na almužny, 
aby přežili. 
Pak nemají žádnou 
důstojnost. 
Jsou to těžce pracující lidé, 
měli předtím domov. 
A kvůli masité 
stravě všichni 
přicházejí o domov 
v mnoha různých zemích. 
Čtyřicet národů se potápí 
nebo se již potopilo, 
malých národů. 
Možná malých, 
ale jsou to národy ne? 
Myslím, jak malý je malý? 
Monako, 
5 čtverečních kilometrů. 

Jak malý je Vatikán? 
Jednu čtvereční míli. Ano. 
Jak malý může být ostrov? 
Mnoho ostrovů, 
větších než to, se již 
potopilo do moře. 
Nikoho to nezajímá, 
protože tam nežijeme. 
My nic nevidíme 
nebo: „Oni mluví čínsky, 
já nerozumím,“nebo: 
„mluví jazykem kiribati“ 
nebo jakkoli, 
„nerozumíme“. 
To není možné. 
Pokud jsme lidmi, 
musíme mít srdce. 
Jinak nejsme lidmi, 
jsme jako kameny. 
I kameny mají srdce, 
kdyby ho mohli ukázat. 
Je to tedy už na čase, 
aby lidé žili jako lidi. 
Pokud si říkáme „lidi“, 
musíme vést 
lidský život, ne? 
Dříve než se 
rozpadnou naše domy, 
musíme brát ohled 
na domy ostatních 
a zastavit příčinu. 
Můžeme to udělat, 
ne že bychom nemohli. 
Máme k tomu prostředky, 
zvláště lidé, 
kteří mají domy 
a žijí v tak zvané 
civilizované společnosti. 
Oni mají peníze. 
Zelenina je dokonce 
levnější než maso, 
díky Bohu! 
Ne, není, promiňte, 
kvůli dotacím na maso. 
Protože kdyby 
nedotovali masný průmysl, 
hamburger by stál 
asi 30 dolarů místo 
99 centů, co stojí. 
Všichni to tedy jedí, 
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protože je to taky levné. 
Víte, co myslím? 
Ano. 
A všichni ostatní, 
kteří jedí maso 
nebo nejedí maso, 
musejí ty peníze dotovat, 
a pak ho koupí, 
myslí si, že je to levné. 
Jedí také své peníze. 
Víte, co myslím? 
Je to vše klam. 
Je to vše iluze. 
Nic není 
skutečně tak, jak to vypadá. 
Takže místo dotací do 
masného průmyslu, musíme 
dotovat bio veganství,  
bio zemědělství. 
Je to tedy celé v rukou 
zákonodárců a nás, 
kteří musíme jít ven 
a informovat lidi, 
jak jen můžeme. 
Ale vidíte, 
kolik lidí 
můžeme informovat pomocí 
letáků atd., víte? 
Ani se 
Supreme Master Television, 
někteří lidé nemají televizi. 
V některých odlehlých 
oblastech nemají televizi 
nebo nemají prostředky, 
aby si pořídili počítač. 
Nebo když mají počítač, 
je příliš pomalý nebo něco, 
nemohou ji chytit. 
Je mnoho různých věcí, 
nikdy se nepostarám o vše. 
To vám řeknu. 
Udělala jsem, co jsem mohla, 
ale stejně někde 
něco chybí. 
Nechytnou to, 
nemohou chytat televizi, 
zprávy. 
Víte, co myslím? 
Ano. 
Proto nemůžete vinit lidi. 

Oni to nevědí. 
Jedno vede k druhému, 
byli očkovaní, 
aby jedli maso 
a pili mléko, jinak 
„nebudou mít dostatek 
svalového proteinu“ 
a toho všeho. 
Lidé jsou chudáci. 
Nikdo to neví, protože 
všichni věří tomu, 
co říkají odborníci, ne? 
A odborníci 
lobují za toto 
i vlády říkají toto. 
A vlády, 
podívejme se na to, 
vlády to také nevědí. 
Říkám vám pravdu. 
Není to tak, že každý člověk, 
který sedí 
ve vládní kanceláři 
ví vše 
o výživě a mléce, 
oni to také nevědí. 
Pokud tedy masný průmysl 
lobuje za některé lidi 
ve vládě 
a ti lidé řeknou: „Maso 
je dobré, dobré, dobré,“ 
všichni si myslí: 
„OK, dobré, dobré, dobré.“ 
Protein, víte? 
Jíst maso, nejen, že je 
pro naše zdraví škodlivé, 
je to také důvodem, 
proč se nemůžeme spojit 
s našim pravým Já. 
Vidíte? 
Proto většina lidí, 
někdy jsou dobří, 
někdy jsou špatní, 
nevědí proč. 
Když je někdy 
jejich žaludek prázdný 
a jsou upřímní 
nebo mají nějaké trápení, 
jsou víc spojeni 
se svým nitrem. 
A když mají pohodu, 

pijí a jedí 
a neznají nic jiného, 
nejsou opět ve spojení, 
vidíte? 
Dokonce lidé, 
kteří nepraktikují 
Metodu Quan Yin 
jsou teď tu a tam 
spojeni s Nebem. 
Proto tu a tam 
mohou udržet svůj život 
na této planetě a pak 
tak pokračovat. 
Proto 
nežijí moc dobře, 
ale žijí. 
Víte, co myslím? 
Jako člověk, který je 
nemocný, ale ne úplně mrtvý, 
ještě se může hýbat, 
ale ne moc dobře. 
Tak to je. Vidíte? 
Proto člověk, 
který se naprosto spojí 
sám se sebou 
a praktikuje to spojení 
více a více každý den, 
pak má větší hojnost, 
lepší zdraví, má větší  
jasno v hlavě, větší moudrost, 
více soucitu, 
který je on sám. 
Soucit není z Nebe. 
Soucit není 
z vegetariánské stravy. 
Soucit je vrozený 
v nás všech. 
Vegetariánská strava 
to jen dokazuje, 
že máte soucit, 
že nechcete jíst ostatní. 
Jak to, že přežily 
a ty další Venuše ne? 
(Ano.) 
Jak jim evoluce 
dovoluje pokračovat? 
Protože jsou ctnostnější. 
Na těch druhých Venuších 
žili velmi špatný život. 
Žili ve zlozvycích. 
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Neznali Boha. 
Nebrali v úvahu 
nic, co neviděli 
a soustředili se víc 
na rozvoj 
materiálního pohodlí. 
Proto měli příliš pohodlí. 
Měli vše, co chtěli. 
Vše bylo téměř jako v nebi, 
jen postrádali duchovno, 
morálku a nebeské vlastnosti. 
A nejen to, 
pronásledovali každého, 
kdo se opovážil 
jim oponovat 
nebo zmínil něco 
o neviditelných kvalitách 
Nebe nebo o Bohu. 
Každý, kdo žil 
ctnostný život 
byl jako „státní nepřítel“. 
Uštvali je. 
Nemilosrdně je zabili. 
Bylo to hrozné místo 
k životu pro všechny, kdo 
měli trochu svědomí. 
Jejich svědomí bylo nula. 
Jejich morální úroveň 
byla nula. 
Jejich shovívavost k Bohu 
a Nebi byla nulová. 
Bylo to tedy kvůli tomu 
a masité stravě, 
dohromady. 
To zničilo 
ty druhé dvě planety. 
Kdežto ty dvě planety, 
které přežily, 
přestože ještě mají nějaké 
procento lidí, 
kteří jedí maso – 
jednu čtvrtinu, 25 % 
lidí ještě jí maso, 
ale velmi málo, 
v menší míře. 
Ne jako my, 
že ho máme každý den 
nebo třikrát denně. 
Tak ne. 
Přesto mají ve svém 

srdci cit 
a snaží se také žít 
milosrdnější život, 
se soucitnou 
veganskou stravou. 
Takže rovnováha 
je velmi, velmi dobře 
pod kontrolou, vidíte? 
Tři čtvrtiny 
jsou vegetariáni, vegani 
a jedna čtvrtina jí maso, 
ale v omnoho menší míře, 
v daleko menším množství. 
Pak také všichni ctí Boha, 
váží si 
duchovních lidí, bytostí 
nebo praktikujících. 
Povzbuzují 
ve své společnosti 
morální chování, 
vyučují morálním 
závazkům, 
soucitnému životnímu stylu, 
milosrdnému postoji 
ve školách, 
již od mateřských školek 
příkladem  
a pozitivním povzbuzováním. 
Ve školách již děti učí, 
že k sobě mají být 
navzájem vlídní, 
jak být vlídní 
ke svojí planetě, 
jak být vlídní 
k dalším spoluobyvatelům, 
například ke zvířatům, ano? 
Takže lidé a zvířata 
spolu žijí v harmonii. 
A děti 
již učí morálním zásadám, 
soucitnému chování 
od dětství, aby až 
vyrostou, byli skvělými 
občany. 
Ti, kteří jedí maso 
a poskytují maso, 
žijí v odlehlých oblastech, 
hanebně, 
daleko od zraků lidí. 
A nedělají to na veřejnosti. 

Stejně jako se teď 
zakazuje kouření 
na veřejnosti, 
je tam zakázaná konzumace 
masa na veřejnosti. 
Proto se 
dokonce jedlíci masa stydí 
a vědí, že je to špatné, 
a třeba když nějaké maso 
konzumují, stále 
se to snaží omezovat. 
Rozumíte mi? 
Ano, Mistryně. 
Jedlíci masa jsou tam 
tolerováni, 
ale jsou jako vyvrhelové 
a cítí to; 
ale někteří lidé nejsou 
vyvinutí tak jako jiní, 
proto to tolerují. 
Jelikož jejich množství 
nepřevyšuje 
množství vegetariánů, 
proto převažují 
zásluhy na planetě 
a atmosféra míru. 
Jejich zásluhy na planetě 
jsou v rovnováze… 
převažuje rovnováha. 
Takže i když jí 
jedna čtvrtina lidí maso, 
velmi málo, nebo méně, 
stejně jsou pokryti 
třemi čtvrtinami 
jiné tolerantní energie. 
Víte co myslím? 
Ano, Mistryně. 
Protože společnost 
jako celek již  
podporuje soucitnou 
veganskou stravu, 
ostatní jedlíci masa, 
přestože ho jedí, 
vědí, že je to špatné. 
A také 
se ve svém srdci kají. 
To je tedy způsob, 
jak zachovali jejich planetu. 
Ne proto 
že by možná chtěli, 
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ale proto, že to znají 
jako způsob života 
a byli tak vychováváni 
od dětství. 
Stali se tedy velmi silnými 
co se týče duchovních zásluh 
a tak mohou ochránit 
svoji planetu. 
Samozřejmě, kdyby byla 
celá populace Venuše, 
100 % z nich 
vegetariány nebo vegany – 
pak by na tom byla jejich 
planeta dokonce lépe; 
nejen, že by přežila, 
prosperovala a rostla, 
a byla takhle 
technologicky dokonalejší. 
Ale byla by vznešenější, 
bylo by to tam jako v Nebi 
ve fyzické úrovni. 
Teď je to jako 80% Nebe, 
nebo 70%, 
kdyby se ale všichni stali 
vegany, pak by samozřejmě 
jejich planeta 
zaznamenala 
mnohem větší povznesení 
v duchovní oblasti. 
A jak se planeta pozvedá, 
když se pozvedá 
vědomí obyvatel, 
bude se dít 
více a více zázraků. 
Přístup k internetu 
bude ve všech koutech světa, 
kde dříve nebyl 
nebo bude 
rozšířeno satelitní pokrytí 
do různých zemí 
a různých koutů 
různých zemí. 
Bude informováno 
více a více lidí 
a více a více lidí 
bude pozvedáno. 
Nicméně ale, 
jejich duše poslouchají, 
protože my jsme propojeni. 
A frekvence z rádií a televizí 

také prostupují  
do atmosféry. 
Tento druh pozitivní energie 
a konstruktivní zprávy 
dosáhnou do hlubin 
jejich mysli a také 
se k nim nějak dostanou, 
aniž by sledovali 
Supreme Master Television; 
určitým způsobem, 
více jemněji. 
Pak se také probudí. 
Musíme být jen trpěliví 
a hodně se modlit, 
hodně se modlit ke všem 
bohům a bohyním, 
ke všem nebeským bytostem, 
ke všem andělům, aby nám 
pomohli, aby se fyzicky 
zhmotnili 
na tuto planetu a pomohli 
všem občanům světa  
se probudit 
k soucitnému životnímu 
stylu, aby mohli utéct 
tomuto dilematu, 
které momentálně 
děsí všechny, 
ať je to prasečí chřipka nebo 
klimatická změna planety. 
Ať se to stane. 
Ano, Mistryně. 
Musíme děkovat 
všem bohům a bohyním. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
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