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je tak tvrdá, udusaná  Je-li to dobré pro planetu, Mistryně, 
a neúrodná. bravo jim! jako výsledek mnoha 
Padesát let po tom,  Nedělejte si starosti s lakotou. subvenčních programů 
co se na jednom kusu  Oni stejně musí vydělat podporujících  
pozemku choval dobytek, nějaké peníze životní prostředí a ekologii, 
je k nepoužití, a dělají-li toto,  je Německo jedním  
ten pozemek je k nepoužití.  vydělají hodně, z vedoucím států ve 
Padesát let potom.  protože teď je to „in“. využívání udržitelné energie.  
To je hodně. Je to skutečná potřeba Takže v roce 2007 
To je celý náš život,  a je požehnání dělat  tvořila udržitelná energie  
paní. tak vznešenou věc. 14,2 % celkové spotřeby 
Vidíte, Pokud tedy vydělají hodně, energie. 
musíte potom čekat 50 let, já jim pogratuluji, Skvělé. (Ano.) 
abyste tu půdu chamtivost, nechamtivost.  Jen bych ráda věděla, 
mohla obdělávat. Vydělají-li  má-li tento vývoj  
Takže, trochu víc   nějaké peníze navíc, co do činění  
informovanosti, že? rozvinou se více. s pozvednutím vědomí  
Ano, informovanost. To je v pořádku. státu nebo jen 
Jen se musíme rozhodnout, Materiální zisk není hřích. lačností po finančním zisku 
že budeme dobří, to je vše. Kdybyste se narodili z těchto programů. 
Musíte být vznešení, a vyrůstali v násilí, Jste hrozně kritická, 
být dobří. v pouličním gangu, pak  můj Bože. 
Když si představíme, v tom budete pokračovat,  Měli by to dělat, 
jak zvířata trpí možná se ale jednoho dne samozřejmě, 
v takové situaci, probudíte. Nejdříve je to ale i kdyby byli chamtiví. 
v přeplněné továrně, velice těžké, víte? Je dobré mít  
je do nich kopáno Pak se rozhodnete,  udržitelnou energii. 
a dávány elektrické impulsy, že se probudíte a dostanete  Božínku.  
aby se znovu postavila, se z toho, pak to uděláte. Kdyby to nedělali, 
aby mohla jít  Stejné je to  lamentovala byste, 
na porážku. teď s naší planetou… že to nedělají 
A nějaké tele jen stoji,  ještě máme  a že ubližují planetě. 
je slabé, žije tam  malou šanci to udělat. Když to dělají, máte obavy,  
bez světla a všeho,  Kdyby se všichni změnili – že jsou hamižní. 
jen aby jejich maso  žádné další zabíjení zvířat, Ne, já si myslím, 
bylo křehké a bílé – jen je nechat být, že je to dobré, velice dobré. 
celý život stráví tak – jak teď jsou … Je dobře, že se ptáte. 
po celou dobu  Protože i  Má to co do činění  
a jdou na porážku. fyzicky řečeno, s pozvednutým vědomím, 
Jak můžeme  spotřebují hodně vody, že lidé teď rozumí  
mít to srdce nemluvě  naléhavosti 
dál podporovat  o emisích plynů. problému naší planety. 
takovou krutost? Spotřebovávají toho mnohem Lidé se tedy snaží,  
Vše jsou vibrace,  víc, než spotřebují lidé. jak nejlépe mohou vyvinout, 
jak jste řekla  Čistou vodu, nádherné  vynalézt nové technologie, 
na začátku, jsou to  louky…, protože když aby přinesli větší pohodlí 
vibrace, které taky cítíme, na nich chováme dobytek, a udržitelnost planetě, 
aniž bychom si  50 let poté  což je velice dobré. 
toho byli vědomi – nemůžeme tuto půdu I kdyby to byla hamižnost, 
myslím těch vibrací obdělávat, protože jen Bůh to může posoudit. 
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velice snadné řešení – Změňte zvyk  z utrpení zvířat. 
jako dětské kroky, na vegetariána, Ano. Proto to 
říkám je stále –. změňte zvyk, a používejte musíme změnit, 
zaprvé, musíme se snažit udržitelné energie. prostě nový zvyk, to je vše. 
vyhýbat se Ráda bych se Vás zeptala Možná nemáte ráda  
všem živočišným produktům. na něco ohledně  pomerančový džus, 
Později o tom podrobněji. vašich aktivit,  tak pijte jablečný džus. 
Zadruhé, musíme  co se týče tohoto problému. Prostě to změňte. Stejně, jak  
vyrábět a používat V jakém směru se mění někteří lidé: 
udržitelné energie, se nachází řešení přestanou kouřit,  
nové energie, tohoto problému se  přijmou jiný zvyk. 
například sluneční energii, životním prostředím, My se změníme, budeme jíst 
udržitelnou napořád. kterého si začínáme být bezmasou stravu. Tak  
A zatřetí,  víc a víc vědomi snadné. Jen změnit zvyk. 
musíme vysazovat stromy. a lidi začíná víc   Lidé si myslí, že to  
Když každý z nás vysadí  a víc znervózňovat? nemůžou udělat – mohou! 
několik stromů, Já už k tomu Jsou tak silní. 
budeme už mít  skutečně nemám  Vše je to jen zvyk. 
miliardy stromů. víc co říci, Prostě změníme ten zvyk. 
Kdybychom měli sázet… vaše otázka to zodpověděla, Vše se stejně mění. 
Samozřejmě, že to říkám  většinu toho – A vše se změní, 
jen teoreticky,  vy jste si toho dobře vědomi. ano, 
ale měli bychom sázet tam,  Protože si myslím,  a pokud vy se nezměníte,  
kde nejsou žádné stromy, že většina lidí  planeta se změní 
na poušti to již zná  a my půjdeme pryč. 
a podobně. ze zprávy OSN, Nemůžeme si vybírat,  
A začtvrté, měli bychom se  ze zpráv o počasí, zda maso ano nebo maso ne, 
modlit za požehnání a milost  ze zpráv vědců, půjdeme. 
Nebe, aby nás ušetřilo, že je naše planeta skutečně Víte, co myslím? 
pomohlo nám, abychom byli   ve velkém nebezpečí a taky, Soucit, 
schopni a měli sílu to udělat. že řešení leží v našich rukou. musíme mít 
Proč si myslíte,  Zaprvé,  a jen ze  
že se lidstvo dostalo že my, samozřejmě, samotného soucitu 
až do tohoto bodu,  budeme muset snížit bychom měli přestat jíst  
že tak ničí přírodu? takzvanou špatnou  maso, protože to způsobuje 
Ptám se na to sama sebe,  karmickou odplatu, nevýslovné utrpení nevinným 
protože, jak to, že jsme   to dobře víte. bezmocným zvířatům. 
si toho nevšimli dříve? Karma je sanskrtský výraz Ona nám nijak neubližují! 
Protože existují  pro, „jak zaseješ,  Ona nám nijak neubližují. 
některé národy, tak sklidíš“, A bez nich  
domorodci v Bibli. neumřeme hlady. 
v Austrálii Musíme teď zasít  Máme k jídlu  
nebo původní Američané, nějaká jiná semena,  různé potraviny. 
kteří toto vše věděli. abychom sklidili  Miliony lidí  
Ano. jiné ovoce.  na planetě  
Ani ne před sty lety Nesmíme tolik  jsou vegetariány 
staří domorodí Američané do přírody zasahovat. a jsou šťastní 
říkali: „Pokud půjdete  Musíme žít  a jsou v pořádku. 
touto cestou, bude to  a nechat žít. Proto jen změňte  
mít následky,“ Navrhovala bych tedy zvyk, to je vše. 

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 / 4 



Titul: TV_1619_Nejprve buďme vegany pak můžeme rozvíjet udržitelné technologie_I 
Protože nejde jen  cení si toho a oni to věděli.  
o jeden nebo dva životy, a respektují to a snaží se  Proč my, proč 
jen o můj život nebo váš,  to nějak nahradit. západní civilizace 
jde o životy  Neničí v tak  tyto věci nevěděla? 
dětí masovém měřítku,  Proč jsme  
a o další generace. jak to teď většinou  tak slepí? 
Jen abychom měli děláme my. Protože je 
tuto krásnou planetu Jak to vidíte? takzvaný civilizační  
a my ji ničíme, Co si myslíte,  pokrok tak rychlý, 
to je velmi, velmi žalostné. je ještě čas,  a oni se cítí nadřazení. 
Musíme se rozhodnout  aby se mohli lidé změnit? Neposlouchají takzvané 
jinak, Dva roky. starší lidi, jak jste 
musíme jít jinou  To je vše, co máme. zmiňovala. 
cestou, to je vše. Vědomí se musí  Ti vypadají velice  
Musíme se takhle výrazně změnit jednoduší, žijí jednoduše, 
rozhodnout, „Dobrá, během těchto dvou let. a takzvaní civilizovaní, 
budeme odvážní.  Ano, ano, rozvinutí lidé 
Uděláme, cokoli je potřeba.“ musíme se změnit rychle. si myslí,  
To ale nevyžaduje  nemáme čas. že jsme mocnější 
moc, Já ale mluvím  a domorodí staří lidé 
jen být vegany. jen s vámi. nevědí nic,   
Jen aby každý člověk  Nevím co masa lidí protože 
vysadit několik stromů  tam venku žijí tak jednoduše. 
a používal udržitelnou a samozřejmě, moji lidé  Neposloucháme. 
energii. mají televizi A nejen,  
To je vše, a vysíláme do  že teď neposloucháme,  
tři jednoduché kroky. celého světa. neposlouchali jsme Ježíše, 
Zdržet se zvířat.  Kdo chce poslouchat, Buddhu. 
Samozřejmě, myslím taky  může poslouchat kdekoli, Vždy nám říkali, 
zabíjení ve válkách, v každém koutě  v celé Bibli, 
ale zabíjení ve válkách  světa, všude to můžete najít, 
není v takových číslech, protože máme satelit nejezte maso, 
jako masové zabíjení  a taky internetovou televizi. nezabíjejte zvířata, 
zvířat na jatkách. To je ale vše, co můžeme  neničte přírodu, 
To sami víte. dělat. Taky tiskneme  respektujte všechna stvoření  
Je to tedy velmi jednoduché. letáky, Boha, protože 
Zdržte se vzájemnému  abychom oznámili lidem, všechna jsou od Boha. 
zabíjení a zabíjení zvířat „To se skutečně děje. Stejné je to v buddhismu, 
z jakýchkoli důvodů – pro  Věnujte tomu pozornost,  stejné v křesťanství, 
jídlo, pro zisk,  udělejte, prosím, něco,“ stejné v islámu, 
pro cokoliv. a to je vše, co je v našich stejné v džinismu 
Zdržte se zabíjení. silách, co teď můžeme dělat. stejné v sikhismu. 
Vyrábějte a používejte  Vidíte, je na lidech, Všechna říkají: „ochraňujte  
udržitelnou energii, co si vyberou, přírodu“, ochraňujte zvířata, 
sázejte stromy. jak se rozhodnou. A měli a podobně. 
Můžeme mít všechno, bychom se rozhodnout žít. I když si  
jen to musíme udělat. Ano. Měli bychom se rozhodnout,  domorodí Američané, 
Není to tak, že musíme že uděláme naprosto cokoli, například, 
dělat velké věci.  co je v našich silách, na když si musí 
Ne, velmi jednoduché. záchranu naši planety. z přírody něco vzít, 
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Slunce je nám k dispozici 
stále, 
vítr je nám k dispozici stále, 
vlny oceánu 
můžeme používat stále. 
Nikdy nedojdou. 
Ve srovnání  
s jinými druhy energií,  
které možná máte dnes, 
ale nemusíte je mít zítra – 
a možná dokonce byste  
museli vést válku, 
abyste je získali. 
U slunce, 
nemusíte. 
Nikdo nemůže 
vlastnit slunce. 
Nikdo vám nemůže zakázat, 
abyste ho užívali. 
Proto je to velmi jednoduché. 
Vegan,  
udržitelné energie, 
sázet stromy a samozřejmě, 
modlíme se,  
abychom byli silní 
a aby nám Nebe pomohlo, 
zvolit si správnou cestu. 
To je k řešení vše. 
Je to velmi jednoduché, 
každý to může udělat, 
nemyslíte? 
Jistě. Ano. 
Ano. 


