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Supreme Master Television adalah saluran TV internasional yang fokus pada berita dan acara 

konstruktif yang mengilhami perdamaian dan mempromosikan teladan cemerlang dalam hal 

kemanusiaan dan gaya hidup mulia. Saluran ini secara eksklusif dikhususkan untuk 

mempromosikan karya baik dan aksi damai. Acara Supreme Master Television yang beraneka 

ragam dan membangkitkan semangat terdiri dari berbagai genre, dari hiburan dan film, hingga 

berita dan dokumenter, gaya hidup dan budaya, dengan tayangan baru dan bermakna terus 

ditambahkan ke jajaran acara yang eklektik. 

 

Dari siaran di tempat tentang peristiwa yang membangun perdamaian, hingga wawancara dengan 

presiden, selebriti, dan karya orang biasa yang luar biasa, Supreme Master Television merupakan 

jembatan untuk memahami dan membagikan kebudayaan-kebudayaan dunia dengan 

menampilkan keindahan semua bangsa, dengan mantap mendapatkan pemirsa global yang setia. 

 

Saluran televisi ini saat ini menyiarkan dalam bahasa Inggris dengan 42 teks bahasa—suatu 

pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penyiaran. Bahasa yang 

tersedia adalah: Arab, Aulac (Vietnam), Bulgaria, China, Kroasia, Ceko, Belanda, Estonia, 

Prancis, Jerman, Yunani, Gujarati, Ibrani, Hindi, Hongaria, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, 

Melayu, Mongolia, Farsi, Polandia, Portugis, Punjabi, Rumania, Rusia, Sinhala, Slovenia, 

Spanyol, Swedia, Tamil, Thailand, Turki, Urdu, Zulu, dan akan tersedia lebih banyak lagi. 

 

Supreme Master Television adalah saluran konstruktif yang unik di dunia, bersiaran 24/7 di 

seluruh dunia secara gratis dan tersedia dengan mudah di seluruh dunia dengan live streaming 

online di www.SupremeMasterTV.com. Pemakluman Supreme Master Television dapat 

ditemukan di publikasi utama dunia seperti majalah TIME, USA Today, The Guardian, 

Frankfurter Allgemeine, Le Monde, dan masih banyak lagi. 

 
 

 

KONTAK PERS: 

Supreme Master Television 

Email: info@SupremeMasterTV.com 

Situs Web: www.SupremeMasterTV.com 
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JAJARAN ACARA SUPREME MASTER TELEVISI SAAT INI: 

 Berita Patut Disimak menghadirkan berita yang menghangatkan hati dari seluruh dunia, 

mengagungkan perbuatan baik, dan memunculkan kesadaran akan masalah sosial yang 

penting. 

 Kata-Kata Bijak menampilkan ajaran-ajaran dari berbagai agama di dunia dan ceramah 

oleh Maha Guru Ching Hai, seorang humanitarian yang terkenal di dunia, guru spiritual 

yang dihormati, dan seniwati ulung, yang akan mengilhami & memuliakan hidup Anda. 

 Perjalanan Melalui Alam Estetis adalah serial pemenang penghargaan yang 

menghadirkan acara hiburan dengan pertunjukan bersemarak dari seluruh dunia. Acara 

televisi yang telah ditayangkan lama ini telah disiarkan secara reguler di Amerika Serikat 

kepada 90 juta pemirsa. 

 Vegetarisme – Gaya Hidup Mulia berupaya menginformasikan kepada Anda tentang 

kenapa dan bagaimana menjalani kehidupan vegetarian yang memuaskan, melalui acara 

memasak, dan wawancara dengan ahli medis dan nutrisi, serta selebriti. 

 Dunia Satwa – Sesama Warga Bumi memperlihatkan cara yang efektif dan penuh kasih 

untuk merawat teman satwa kita. Acara ini juga akan menampilkan kisah nyata yang 

mengungkapkan kecerdasan dan cinta setia hewan yang akan menyentuh hati Anda. 

 Planet Bumi: Rumah Kita Tercinta – Sebagai penghormatan kepada planet kita yang 

indah, acara ini menampilkan berbagai cara untuk peduli terhadap sumber dayanya yang 

berharga. Inilah saatnya untuk melestarikan lingkungan dan tempat ajaib yang kita sebut 

rumah ini. 

 Antara Guru dan Murid mempersembahkan ayat-ayat dari kitab suci berbagai agama 

serta sekilas percakapan terus terang antara Guru tercerahkan, termasuk Maha Guru 

Ching Hai, dan para praktisi rohani mengenai berbagai hal, mulai dari kehidupan sehari-

hari hingga rahasia alam semesta dan masih banyak lagi. 

 Hidup Sehat memberikan informasi tentang pendekatan preventif dan holistik untuk 

kesehatan, kebugaran, dan nutrisi. 

 Layar Sinema melihat beberapa film terbaru serta film klasik dan inspirasional favorit. 

 Elite Vegetarian Para vegetarian masa lalu dan masa sekarang ditampilkan dalam acara 

ini dan gaya hidup welas asih mereka. 

 Dunia Sekitar Kita menjelajahi dunia untuk menemukan dan memperkenalkan lokasi 

spiritual terkenal yang layak dikunjungi. 

 Teladan Kesuksesan menyoroti orang-orang yang menggunakan kesuksesan mereka 

untuk membantu orang lain dan dunia. 

 Hiburan yang Mencerahkan menampilkan wawancara unik, film dan dokumenter yang 

menginspirasi dan mengangkat jiwa serta memupuk semangat. 

 Sains & Spiritualitas Korelasi dan kemiripan antara sains dan spiritualitas sangat 

menarik dan serial ini menggali hubungan yang menarik di antara keduanya ini. 

 Orang Baik, Karya Baik merayakan pahlawan zaman modern yang membantu orang 

lain dan berjuang untuk cita-cita altruistis bagi masyarakat yang lebih baik. 

 Teknologi Zaman Keemasan memperkenalkan teknologi inovatif terbaru dengan cita-

cita mulia yang mendatangkan manfaat bagi umat manusia. 

 Silsilah Mulia Kita adalah pandangan reflektif pada akar budaya, agama, dan spiritual 

dalam vegetarisme. 
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Curahan Hati Pemirsa di Seluruh Dunia 

 

 

"Terima kasih banyak kepada Anda semua karena telah membuat situs TV yang berguna dan 

positif. Menonton Supreme Master TV membuat semua kekhawatiran saya tampak begitu kecil 

dibandingkan dengan semua karya positif yang dilakukan orang untuk membantu satu sama lain 

dan planet kita yang indah!" 

 

C.C., Eureka Springs, AA 

 

 

"Semua berita positif, acara, dan musik hebat Anda membuat saya penuh harapan dan energi 

setiap hari! Mari kita berharap semoga ada semakin banyak saluran TV dengan semua acara  

positif ini, yang tentunya akan membawa Ibu Bumi dan peradaban manusiawi kita ke masa 

depan yang lebih baik dan lebih cerah dengan belas kasih, cinta kasih, dan kebajikan." 

 

DL, Malaysia 

 

 

"Kami melihat Anda setiap hari dari Liberia, Guanacaste. Di keluarga saya, kami menantikan 

setiap hari untuk menonton Anda online. Saluran TV Anda adalah hal terbaik yang bisa terjadi 

di planet ini." 

Patricia, Maria Paula dan Mary Ann, Kosta Rika 

 

"Supreme Master Television adalah TV terbaik yang pernah saya lihat sejauh ini." 

 

Samuel, Uganda 

 

 

"Saya sangat senang mengatakan bahwa Anda sebagai Supreme Master Television bukanlah 

yang terbaik, tapi yang PERTAMA. Akhirnya ada saluran TV yang disiarkan dari surga. Karena 

ini adalah satu-satunya saluran yang menghadirkan belas kasih dan cinta kasih, dan yang 

pertama menyiarkan kata-kata dan berita positif untuk dunia yang lebih baik, jadi perbandingan 

itu tidak mungkin." 

 

Mehrdad, Iran 

 

 

"Saya menonton acara TV Anda hampir siang dan malam karena saya sangat menyukainya. 

Semuanya sangat menyayat hati. Sering kali air mata saya bergulir karena keindahan dan cinta 

yang luar biasa, terutama yang menyangkut hewan. Anda mengatakan "Terima kasih telah 

menonton" dan saya berkata "Terima kasih atas siarannya". 

 

Thomas Heider, Jerman 


