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Konferencia z Hamburgu 
 
Majsterka, 
v jednej z vašich prednášok 
ste nám pripomenuli 
silu myšlienok 
a uvedomenia si, 
že by sme mali byť 
oveľa opatrnejší v tom, 
čo by sme si mohli myslieť. 
Áno. 
Ešte stále som potom mal  
otázky o význame toho 
a vy ste mi dali knihu 
„Zákon príťažlivosti“. 
Podľa môjho chápania 
je veľmi dôležité, 
čo si myslíme, 
pretože skôr či neskôr 
sa to stane. 
Je to pravda, Majsterka? 
Mohli by ste nám prosím 
o tom povedať viac? 
Áno, je to pravda. 
Je to pravda ale musíme mať 
dostatok tejto sily. 
Na príklad, 
ak je vaša loď 
dosť veľká a silná 
tak v nie veľmi silnej morskej 
búrke vaša dokáže pretrvať 
a bezpečne sa doplaviť 
k brehu, áno? 
Ak je ale vaša loď 
malá a roztrasená 
a búrka je veľmi, veľmi silná, 
aj keby ste boli  
tým najlepším námorníkom, 
najlepším morským  
kapitánom s mnohoročnými 
skúsenosťami, 
aj tak by to bolo veľmi ťažké 
a mohlo by to byť 
až nemožné. 
Preto potrebujeme, 
aby nám pomohlo veľa ľudí. 
Preto potrebujeme, 
aby sa viac bratov a sestier 
pridalo k našej rodine. 
Preto potrebujeme viac ľudí 

s rovnakým zmýšľaním. 
Potrebujeme, aby boli ľudia 
súcitní, milujúci 
a láskaví ku všetkým 
svojim bratom a sestrám 
a tiež k našim 
spoluobyvateľom zvieratám. 
Ináč si tu 
jednoducho sadnem sama, 
zamávam čarovnými  
paličkami a všetko bude 
urobené, nemusím o tom 
hovoriť nikomu inému. 
Musíme myslieť pozitívne, 
ale svet to musí urobiť 
spolu s nami. 
Pozitívne myslenie 
pomáha vždy, 
ale do akej miery? 
Záleží na tom,  
Záleží na tom, 
koľko ľudí myslí pozitívne 
pridávajúc to 
do pozitívneho skladu. 
Takže pokračujte 
v pozitívnom myslení, dobre? 
O jedného človeka viac 
je vždy lepšie ako bez neho. 
A potom rozšírime 
všetku túto pozitívnu energiu 
a zapojíme  
ďalších ľudí, 
aby tiež mysleli pozitívne 
a konali pozitívne spolu 
s nami, potom to bude  
fungovať. Začína to u nás. 
Ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Dobrý deň, Majsterka. 
Majsterka, ako je možné 
rýchlo znížiť CO2? 
Je možné 
rozprávať sa priamo 
s investormi 
ekologických technológií, 
aby predali lacnejšie svoje  
patentové práva výrobcom, 
aby mohli 
byť vyvinuté 
a vyrábané vo veľkom? 

Je možné to urobiť. 
Môžete to tak skúsiť.  
Je to dobré. 
Ak to urobia, 
je to dobrý nápad. 
Veľmi dobrý nápad. 
Takýmto spôsobom 
sa viac a viac ľudí 
pridá k zeleným projektom. 
Ak to oni urobia. 
Ďakujem Majsterka. 
Nemáte za čo. 
Majsterka, John Robbins 
napísal knihu 
„Diéta pre novú Ameriku“ 
v roku 1987. 
Sú tie fakty 
stále aktuálne? 
Je to veľmi dobrá kniha 
a on napísal všetko o 
vegetariánskej a vegánskej 
strave, nemalo by na tom 
byť nič nesprávne, 
nič nesprávne, nikdy. 
Nikdy nebude nič nesprávne 
na vegetariánskej 
alebo vegánskej strave, 
je to večné. 
Netreba sa na to pýtať. 
Aj keby bola jeho kniha 
zastaraná, 
možno sa budete stravovať 
vegetariánsky, 
piť ten vegánsky šejk, 
ktorý odporúčal 
a potom zomriete, 
odporučila by som vám, 
aby ste ho pili. A jedli to. 
Zomriete čestne. Bez toho, 
aby ste niekoho zabili. 
Zomriete pre dobrú vec. 
Áno, Majsterka. 
Rada by som vám 
veľmi pekne poďakovala 
za vaše krásne knihy 
o zvieracích priateľoch. 
Čo sa týka 
globálneho otepľovania, 
dokážem si predstaviť, 
že zvieratá môžu tiež cítiť 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_730_Přinášení většího pohodlí a udržitelnosti naší planetě_II 

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 

rýchle klimatické zmeny. 
Dokážem cítiť, 
že oni sa tiež obávajú 
tejto naliehavej situácie. 
Len ma zaujíma, 
či sa zvieratá tiež pokúšajú 
dať nám nejaké posolstvo, 
čo sa tohto týka. 
Oni nám ho posielajú 
po všetky tieto storočia 
ale nikto nepočúva. 
Nielen teraz. 
Oni sa neobávajú 
klimatických zmien 
ani nemajú strach 
o svoju vlastnú bezpečnosť 
či niečo také. 
Viac sa obávajú o to, 
akým spôsobom ľudia 
degradujú sami seba. 
A odrazu toho do klimatickej 
tragédie a poškodenia 
životného prostredia 
a možno zničenia 
celej planéty. 
Spolu s tým, 
je to stav ľudí, 
stav ich srdca. 
Zvieratá a obávajú o to, 
o degradáciu, 
o zničenie ľudskej 
vznešenej kvality. 
Oni nemajú strach 
o svoj život či smrť, 
neobávajú sa toľko 
života či smrti  
takým spôsobom ako my, 
pretože väčšina z nich 
je v spojení 
s ich vnútorným ja, 
s Božským ja vo vnútri 
a zomrieť je pre nich 
len zmena miestnosti. 
Oni sa nám pokúšajú  
povedať celé storočia, 
že by sme mali žiť vznešený 
život, život podľa 
Ježišovho učenia 
a Budhovej náuky, ale 
len veľmi málo ľudí počúva. 

Oni stále hovoria to isté, 
hovoria rovnaké veci, 
hovoria to, čo ja. 
Buďte vegetariáni. 
Žite ekologicky. 
Zachráňte svoje duše. 
Ďakujem, Majsterka. 
Dobrý deň, Majsterka. 
Dobrý deň! 
Moja otázka je: 
Sú globálne klimatické  
zmeny skutočne spôsobené 
ľudstvom alebo je to  
výsledok prirodzeného 
vývoja planéty? 
Ach, nie, nie, nie. 
Oni už povedali, 
že 9 z 10 katastrof 
je spôsobených ľuďmi 
a OSN 
už oznámila, 
že je to určite 
ľuďmi spôsobená katastrofa. 
Ohľadne toho 
už nie je žiaden spor. 
Ano, děkuji Vám, Mistryně. 
Protože jiné planety jsou 
rozvinutější než my 
nebo více či méně, 
nemají tento druh katastrof. 
Ne, že by ji neměly  
všechny planety, 
jen, že my ji máme, 
my jsme těmi, 
kteří ničí vlastní civilizaci, 
budeme-li pokračovat v 
destruktivním způsobu života 
to znamená: ničení životů, 
ničení lesů, ničení vzduchu, 
ničení vody, 
tím, že budeme dělat 
výše zmíněné činy. 
Jedení masa, 
těžba dřeva z lesů, 
rybolov a přílišné  
používání zastaralých energií 
na každou maličkost, 
kterou potřebujeme nebo  
nepotřebujeme,  
to způsobuje potíže, 

kterým teď právě čelíme, 
a to klimatickým změnám 
a nic jiného. 
Ano, děkuji Vám, Mistryně. 
Nic jiného. 
Evoluce je dobrá  
a je to přirozený proces 
lidského vývoje, 
údajně, 
vždy od nižšího vědomí 
k vyšší úrovni vědomí 
duchovního porozumění. 
Ale někdy lidstvo přešlapuje 
na jednom místě 
nebo trochu degraduje, 
nešplhá vždy nahoru 
po žebříku evoluce. 
A to je ten důvod. 
Proto, nemáme-li dostatek 
duchovního porozumění, 
výsledek z hlubokého  
vnitřního rozjímání 
a spojení s vnitřním Já, 
znamená to silou Boha, 
Nejmoudřejším a Vše 
Milujícím a místo toho 
jsme zaneprázdněni stíháním 
nebo spoléháním se na vnější 
materiální pomoc a pohodlí 
a nikdy toho nemáme dost. 
Proto každý den chceme 
více a více. 
A tak nadměrně  
utrácíme naše zásluhy 
a nadměrně ničíme 
co je na této planetě, 
co má být pro nás dobré 
a co má být 
dobré pro všechny. 
Mělo být všeho dostatek 
pro všechny, ano? 
Ano, Mistryně, děkuji Vám. 
Rádo se stalo. 
Mistryně, proč  
více vyvinuté  
mimozemské bytosti 
nepomáhají  
zachránit tuto planetu? 
To je typické pro lidi. 
Vždy něco udělají 
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a pak, když je něco špatné,  
řeknou: „Och, ne,  
já to uklízet nebudu. 
Někdo jiný, proč ne? 
Oni mají víc moci, 
víc síly, více peněz, 
všeho.“ Ne! 
Každý z nás je zodpovědný  
za naše činy a následky. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
To je důvod, proč  
všechny žádám, aby přešli 
na vegetariánskou stravu. 
Nemyslím vás, vy ji již máte 
a já vám za to děkuji 
a jsem na vás pyšná. 
Moje první odpovědí je  
otázka.  
Proč by nám měli pomáhat? 
My děláme nepořádek, 
tak si ho uklidíme, ne?  
Jistě. 
Jsme velcí lidé, 
jsme dospělí, 
byli jsme na této planetě 
nevím kolik miliónů let. 
Měli bychom se to do teď 
naučit. Jsme velcí. 
Tolik Mistrů, 
učitelů sem přišlo  
a učilo nás moudré věci, 
my jsme také vzdělaní. 
Nebudeme tady tedy sedět 
a očekávat, že sem  
někdo přijde 
a uklidí za nás nepořádek. 
Ne, my nejsme děti!  
Když jste děti, 
vaše matka po vás  
uklízí pleny, je to tak? 
Očekáváte teď, že by měla  
přijít vaše matka a zase 
vám vyčistí vaši toaletu? 
Ne. (Ne.) 
Není to logické. 
To zaprvé. 
Zadruhé, odpovězte mi, 
kdyby sem přijeli UFO, 
přímo sem,   
do centra v Hamburgu. 

Možná jsem vám všem  
řekla, že dobrá, 
že mohou být v pořádku. 
A vy byste je vlídně přivítali, 
dali jim nějaké 
vegetariánské jídlo 
a nějaké pití, atd.  
Ale vaši sousedé  
zavolají policii. 
A pak než se nadějete, 
vy a všichni UFO lidé  
budete mít na rukou želízka 
a všichni společně půjdete 
na policejní stanici, 
odpovídat na různé otázky, 
které ani odpovědět neumíte. 
Ano. 
A přijdou vědci.  
Někteří dobří vědci, 
možná, že budou dobří, 
někteří špatní  
budou rýpat do jejich kůže 
nebo je operovat nebo jim 
dají injekce, aby je uklidnili.  
Pak jim vezmou krev, 
mají-li nějakou 
a udělají z nich objekt  
k pozorování, 
nebo je dokonce mohou zabít, 
nějakými experimenty, 
jak to dělají v laboratořích 
se zvířaty. 
Zaručíte jim bezpečnost? 
Kdybyste ji zajistili, pak je  
požádám, aby přijeli.  
Zajistíte?  
Zaručíte jim bezpečí? 
Ne. (Ne.) 
Vy nás velice dobře znáte. 
Vy znáte lidi  
na této planetě velice dobře. 
A oni to moc dobře vědí. 
To je důvod proč 
nám nemohou pomoci. 
Dříve, než by nám pomohli, 
byli by mrtví. (Ano.) 
Och, můj Bože, 
dokonce my, máme 
někdy strach sami ze sebe. 
Já mám někdy strach z lidí  

větší než ze zvířat, 
protože dělají věci, 
které vám ubližují. 
Zvířata, když vás zabijí,  
kousnou vás,  
jste zraněni jen fyzicky. 
Ale lidé vám mohou  
způsobit duševní,  
fyzickou, emocionální  
i duchovní bolest. 
Historie to dokázala. 
Ano. 
Děkuji, Mistryně.  
Rádo se stalo. 
Přála bych si,  
aby přijeli a pomohli nám, 
ale nechci, aby přijeli, 
protože by riskovali 
své životy. 
Většinou jsou to  
velice mírumilovné bytosti. 
Mohli by nás zničit 
ve vteřině,  
ale nechtějí to udělat. 
Nemají žádný úmysl to dělat. 
Ale kdyby sem přišli, 
mohli bychom je zničit. 
To je ta věc. 
Mnoho Mistrů 
přišlo na naši Zem, 
do dnešní doby.  
Mluví naším jazykem, 
jedí naše jídlo, 
oblékají se jako my, 
mluví jako my,  
rodí se jako my. 
A lidé o nich stále  
přemýšlí jako o cizincích, 
zvláštních úkazech 
a zabíjejí je. 
Mnoho Mistrů bylo zabito. 
Opravdu bych tedy nikdy, 
nikdy nechtěla, aby sem  
přijeli nějací mimozemšťané, 
nějací mírumilovní občané 
jiné planety. 
Nechci, aby sem jezdili  
riskovat své životy a  
aby lidstvo spáchalo 
další ohavné zločiny 
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proti svým dobrodincům.  
Ano. 
Neseďte a nemodlete se  
za to, protože budete-li 
se modlit, 
mohli by přijet  
a dostat se do ohrožení. 
Nechci, abyste se modlila 
o jejich pomoc. 
Dobře, Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Položme to takto, 
nepomůžou-li si lidé 
na planetě sami, 
nechme to být. My děláme, 
co můžeme, to je vše.   
Ano, děkuji. 
Nechceme ohrozit  
někoho dalšího,  
kdo je nevinný a kdo  
nemá nic společného  
s nepořádkem,  
který děláme, 
který jsme udělali. (Ano.) 
Dobrá, děkuji Vám. 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php

