
Titul: TV_1765_Žijeme v tomto svete tak musíme tento svet zachrániť_III 

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 

Pred pár dňami 
náš starosta mesta navštívil 
farmy na predmestí. 
Stál pri našej 
zeleninovej záhrade a 
počúval našich zasvätených, 
ktorí mu detailne 
vysvetľovali metódu 
pestovania bez ubližovania. 
Pochválil naše činy 
a vyjadril svoje uznanie. 
Povedal: 
„Budúci rok by ste to mali 
rozšíriť a pestovať viac. 
To povedal, 
Majsterka. 
To je ohromné! Skvelé! 
Vláda by to mala oznámiť 
v novinách, aby ľudia mohli 
nasledovať tento príklad. 
Starosta povedal, 
že by to mali propagovať. 
Áno, aby sa to naučili 
aj ďalší ľudia. (Áno.) 
Keby každý pestoval 
týmto spôsobom, 
bolo by to neuveriteľné, 
pretože Čína je taká veľká. 
Áno. Začali sme ešte len 
pred nedávnom. 
Mohlo by to pomôcť 
absorbovať veľa oxidu 
uhličitého a zastaviť 
globálne otepľovanie. 
Áno, vysvetlili sme to 
starostovi. 
Obzvlášť ocenil našu prácu. 
Áno. Čína je taká veľká, 
keby každý v krajine 
urobil rovnakú vec, 
bolo by to neuveriteľné. 
To je pravda. 
Ak máte viac než potrebujete 
na jedenie pre seba, 
môžete zvyšnú produkciu 
predávať. 
Áno. Zásobujeme 
vegánsku reštauráciu, ktorú 
otvorili naši zasvätení. 
Minulý mesiac sme otvorili 

stredne veľkú reštauráciu 
a táto zeleninová záhrada 
dodáva bio zeleninu 
do tej reštaurácie. 
Áno! To je fantastické! 
Áno, to je. 
Gratulujem! 
Ďakujem vám, Majsterka. 
Keby niektoré ďalšie 
provincie urobili tú istú vec, 
tiež by som im vyjadrila 
svoje gratulácie. 
Mnoho našich zasvätených 
to robí. 
Pestujú zeleninu 
vo vlastných záhradách 
a produkujú dostatok jedla 
pre seba. 
Áno, áno, áno. 
Dnes niekto napísal list do 
Supreme Master TV, 
v ktorom písal, že sú pár 
a pestujú si v záhrade 
vlastnú zeleninu. 
Majú viac než dosť 
a zvyšok predávajú ostatným. 
Ich trojročné dieťa 
im pomáha 
pestovať zeleninu. 
Veľmi krásne dieťa. 
Videli ste to? (Áno.) 
Videli sme ten program. 
Vysielalo sa to dnes 
alebo včera? 
(Včera.) Včera? 
Dobre. 
V poriadku. 
Mali by sme sa snažiť 
čo najviac, každý deň, 
ktorý žijeme. Dobre? (Áno.) 
Ak dokážeme zachrániť 
planétu, bude to dobré. 
Ak to nedokážeme, aspoň 
budeme mať čisté svedomie. 
Dobre? 
Dobre. Ďalší. 
Ešte niečo? 
Ona nemôže prestať hovoriť. 
Prosím pokračujte. (Chcem 
povedať ešte pár slov.) 

Ona má knihu! 
Pokračujte v čítaní. 
Majsterka, 
zasvätení v Číne robia 
všetky možné veci. 
Distribuujú letáky a otvárajú 
vegánske reštaurácie 
s rýchlym občerstvením. 
Počas toho procesu 
sme hlboko pociťovali 
Majsterkinu lásku 
a hojné požehnanie. 
Ďakujeme vám, Majsterka! 
Dobre. Ste vítaní. 
Počas toho procesu sme 
získali odvahu, sebadôveru 
a oveľa viac. Boli sme 
trénovaní a pokročili sme 
v mnohých smeroch. 
Ďakujeme vám, Majsterka! 
Bude to stále lepšie 
a lepšie. 
Svet sa zlepšuje. 
Pomáha to robiť svet lepším. 
Zlepšuje sa to. 
Atmosféra sa zlepšuje 
a aj my sa budeme 
cítiť lepšie. 
Nebudeme si musieť 
robiť také starosti, 
keď robíme tieto veci. 
Vládni predstavitelia 
nás pochopili. 
Predtým sme len v tichosti 
nasledovali našu 
duchovnú prax. 
Nechvastali sme sa o sebe. 
Ak niekto povedal, 
že sme dobrí, 
odpovedali sme: „Fajn.“ 
Ak niekto povedal, 
že sme zlí, povedali sme tiež: 
„Dobre. Fajn.“ 
Len sme praktikovali 
v tichosti. Tak by to malo 
byť. Avšak zdalo sa, 
že svet speje ku koncu 
v priebehu pár rokov, 
a videla som, 
že s tým nikto nič nerobí, 
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preto sme spustili 
Supreme Master Television. 
Vďaka tomu nám ostatní 
ľudia, vrátane vládnych 
predstaviteľov začali 
viac rozumieť. 
Vedia, 
že naša skupina skutočne 
slúži bezpodmienečne. 
Predtým sme sa starali 
len o seba. 
Aj keď som dala peniaze 
pre utečencov 
a ostatných trpiacich ľudí, 
robila som to v tichosti. 
Nikto o tom nevedel. 
Teraz, keďže máme 
TV kanál, 
mimochodom to hovoríme 
ostatným ľuďom, 
pre prípad, že by tiež chceli 
pomôcť. Rozumiete? 
Napríklad, 
ak sú vo vašom meste 
záplavy, 
naša skupina je malá a moje 
peniaze nie sú neobmedzené, 
preto môžeme ponúknuť 
len malú pomoc, 
ktorá vydrží na chvíľu. 
Ak ale povieme verejnosti, 
aby ľudia vedeli, 
že na tom mieste 
je katastrofa, 
mohli by tam ísť pomáhať 
aj oni, alebo 
poslať peniaze či zásoby 
postihnutým ľuďom. 
Preto to hovoríme. 
Len učím každého, 
kto ku mne príde. 
Dobre. Pokračujte prosím. 
Najkrajšia 
mamička Majsterka, 
mám dobré správy, o ktoré 
sa s vami chcem podeliť. 
Už zasa ma voláte 
„mama“. Môj Bože! 
Koľko máte rokov? 
Som stále veľmi mladá, 

Majsterka. (Dobre. Dobre.) 
Na formózskej (taiwanskej) 
stránke Yahoo 
je petícia s názvom 
„Šesť činov 
na záchranu Zeme.“ 
Kto ju spustil? 
Yahoo! web stránka. 
Spustilo to priamo Yahoo! 
alebo niekto iný? 
Tú petíciu iniciovalo Yahoo! 
Fantastické! 
Sme vďační! 
To je fantastické. Ďakujem. 
Odporúčajú šesť vecí. 
Skutok číslo 1 je: 
viac chodiť po schodoch, 
skutok číslo 2 je: jesť o jedno 
vegetariánske jedlo viac, 
skutok číslo 3 je: vypínať 
svetlá na jednu hodinu, 
číslo 4: opakovane používať 
vlastné paličky na jedenie, 
číslo 5: vyhýbať sa 
používaniu plastových tašiek, 
číslo 6: triediť odpad 
na recykláciu. 
Medzi týmito šiestimi činmi 
je: „jesť o jedno 
vegetariánske jedlo viac“ 
na druhom mieste. 
Skvelé! 
Malo by to byť na prvom 
mieste ale to je v poriadku. 
Áno. Hoci je to 
na druhom mieste, 
je to len jeden stupienok 
od prvého. 
To je v poriadku. V poriadku. 
Už toto je veľmi dobré. 
Ukazuje to, 
že viac a viac ľudí 
súhlasí s konceptom 
byť vegánom 
pre záchranu planéty. 
Ďakujem vám, Majsterka, 
za vaše úsilie 
pri propagovaní vegánstva. 
Je to všetko vďaka vašej 
hojnej láske a požehnaniu. 

Ďakujem vám, Majsterka. 
Dobre. Nemáte za čo. 
Milujeme vás. 
Ďakujem vám. 
Ďakujem vám všetkým. 
Je to skvelé. 
Keby záležalo na mne, 
tak namiesto odporučenia 
jesť jedno vegánske jedlo 
by som odporučila 
jesť viac vegánskych jedál, 
„jesť jedno až tri vegánske 
jedlá.“ Rozumiete? 
Jedno až tri vegánske jedlá; 
čím viac, tým lepšie. 
Dobre. To je v poriadku. 
Napriek tomu 
sú veľmi statoční, 
starostliví a láskaví. 
Pretože nikto 
nikdy nepovedal 
také veci na verejnosti. 
Táto web stránka to spustila 
a otvorene propaguje 
vegánstvo. 
Robia jeden krok v danom 
čase. Rozumiete? 
Snažia sa posunúť hranice. 
Rozumiete? 
Snažia sa posunúť hranice, 
začínajú s jedným jedlom. 
Snažia sa to posunúť. Dobre. 
Možno neskôr 
odporučia viac. 
Skvelé, skvelé! 
Je to skvelé! 
Ale nestačí to. 
Chcela by som, aby sa každý 
na tomto svete stal vegánom 
už včera. 
Dobre. 
Budeme trpezliví. 
Len sa obávam, že 
nedokážeme zachrániť Zem. 
Nie že by mi chýbala 
trpezlivosť. Len mám obavy, 
že situácia sa bude 
zhoršovať a zhoršovať. 
Žneme následky. 
Teraz je situácia takáto, 
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ale nevieme, 
čo sa stane zajtra. 
Je to preto, 
že jeden následok 
vedie k ďalšiemu. 
Bojím sa, že to bude horšie. 
Mám obavy, 
že nemáme čas 
zachrániť Zem. 
Bola by to škoda, 
pretože je to taká 
krásna planéta, 
obývaná množstvom 
dobrých ľudí. 
Možno že dobrí ľudia prežijú. 
Ale po prežití 
by sme museli 
začať úplne odznovu. 
Bolo by to ťažké. 
Ak by boli mnohé časti Zeme 
zničené, 
bolo by to ťažké pre tých, 
ktorí prežijú. 
Oceány by mohli byť mŕtve, 
rozumiete? 
Slnko by mohlo byť 
studené, 
všetok arktický ľad 
by sa mohol roztopiť, 
a všetky stromy 
by mohli uschnúť. 
Nezostalo by toho veľa, 
kvôli čomu žiť. 
A mnoho z našich 
priateľov a príbuzných 
by mohlo byť mŕtvych. 
Ľudia by trpeli 
počas života. 
Dúfam, že sa to nestane. 
Robím si starosti. 
Myslím si, že ak chceme 
zachrániť Zem, 
mali by sme to urobiť rýchlo. 
Aký zmysel má odkladať to? 
O toto tu ide. 
My už vieme, že by sme 
mali zachrániť planétu. 
Ak chceme žiť, mali by sme 
zachrániť planétu. 
Ak to chceme urobiť, 

mali by sme to urobiť rýchlo. 
Načo to odkladať? 
Mohlo by byť príliš neskoro. 
Čo teda robiť? 
Pokračujme v našej práci. 
Dobre? Áno. Ak prežijeme 
a ak prežije Zem, 
budeme šťastní. 
Ak neprežijeme, 
tiež odídeme šťastní. 
Máme Domov, do ktorého 
môžeme ísť. Nie je to tak, 
že nemáme kam ísť. 
Snažíme sa zachrániť Zem 
hlavne pre naše deti 
a pre ostatných ľudí. 
Vlastne naše deti majú tiež 
miesto, kam môžu ísť. 
Je to pre ostatných ľudí 
a pre svet. 
Robíme to pre ostatných ľudí 
na svete, dobre? 
Pretože ich považujeme 
za svojich bratov a sestry, 
chceli by sme im pomôcť. 
Nie je to tak, 
že sa bojíme smrti 
a lipneme na živote. Áno? 
Už nie? Veľmi dobre! 
Dobrá otázka! 
Dobrá otázka, 
dobrá správa. 
Som veľmi šťastná! 
A čo jedlo? 
Je dobré? (Áno!) 
Áno. Máte voľno, dobre? 
Ste na prázdninách. 
Máte voľno. 
Robte, čo chcete. 
Meditujte 
alebo sledujte TV, áno? 
Len nerobte hluk a nerušte 
ľudí, ktorí meditujú. 
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