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Majsterka, 
čo iné môžeme robiť 
okrem rozdávania letákov? 
Pretože v Nemecku 
sú niektoré dediny, 
kde je ťažké 
dosiahnuť ľudí 
s letákmi, 
pretože títo ľudia sú 
zvyknutí na svoj životný štýl 
a zvyky. 
Myslíte v malých dedinách 
alebo všade? 
Obzvlášť v malých 
dedinách. 
Malá dedina a 
veľké mesto sú rovnaké. 
Ide len o to, 
že v malej dedine 
si to všimneš viac, pretože 
je tam menší počet 
obyvateľov. 
Populácia je malá 
a každý pozná každého, 
preto si všimnete, 
že ľudia nemusia byť 
veľmi vnímaví 
voči obsahu našich letákov. 
Keď ste vo veľkom meste, 
mohlo by to byť rovnaké 
alebo dokonca horšie, 
pretože ľudia 
sú viac zvyknutí 
na materiálny život a 
oddávajú sa svojim zvykom, 
aj keď sú ich zvyky 
škodlivé. 
Dokonca o tom vedia, 
alkohol, cigarety 
a dokonca mäso. 
O mäse možno ľudia 
nevedia tak veľa, 
kvôli 
príliš veľkej propagande, 
ľudia si naň zvykli 
a myslia si, 
že je to ich výživa, 
takže o tom 
toľko nevedia. 
Ale dokonca aj keď cigarety, 

alkohol a drogy 
poznajú, 
stále to robia. 
Áno, Majsterka. 
Pretože 
ľudská vôľa je slabá 
a zdrvujúci 
negatívny tlak tohto sveta 
ich tak ohlupuje, 
že proste robia to, 
čo robia, čokoľvek, 
aby mali trochu komfortu, 
aj keď len dočasného. 
Takže preto 
kvôli nim cítime ľútosť, 
kvôli ľuďom. 
A snažím sa najlepšie, 
ako sa dá, prebudiť ich 
všetkými možnými spôsobmi. 
Robím všetky možné veci. 
Pretože viem, 
že sú len obeťami. 
Všetci ľudia 
sú obeťami tejto hroznej 
ilúzie Máje, 
diabolského vplyvu na tejto 
hrubej materiálnej planéte. 
Výhodne využili 
zraniteľnosť duše 
a nevinnosť 
skutočnej, pravej, 
pôvodnej duše človeka. 
Preto na nich uvrhli 
všetky tieto kúzla, 
ktoré sú pre nich hrozné, 
ťažké, temné, zatracujúce, 
a plné utrpenia. 
Preto myslia jednoducho 
na čokoľvek, čo im poskytne 
len trochu úľavy, 
myslia si, 
alebo zdanlivej úľavy, 
tak po tom siahnu. 
Ale oni nevedia, že 
táto dočasná úľava pomocou 
drog, alkoholu alebo cigariet 
ich bude stáť oveľa viac 
utrpenia z dlhodobého 
pohľadu. Ale aj keby to 
vedeli, sú takí zúfalí, 

že to aj tak urobia. 
Áno, Majsterka. 
Ako zúfalé opatrenia. 
Preto sú 
veľmi zúbožení, 
ľudská rasa je veľmi žalostná. 
Takže či už v dedine alebo 
nie v dedine, pokúste sa 
najlepšie, ako viete. 
My ich len informujeme. 
Nemôžeme od nich 
očakávať, že hneď urobia to, 
čo chceme. 
Áno, Majsterka. 
Takže informujeme ľudí 
a upovedomujeme ich 
o situácii, 
dávame im vedieť o 
alternatívnom spôsobe života, 
lepšom spôsobe života 
a necháme ich o tom 
premýšľať. Niektorí to urobia 
okamžite, myslia si, 
že je to logické, 
pretože sú skutočne bystrí. 
Oni už sú 
na vysokej úrovni vedomia, 
takže to dokážu prijať hneď. 
Niektorí tam ešte nie sú, 
niektorým to potrvá dlhšie 
a niektorí to možno 
nedokážu. Bolo by to dobré 
pre naše ego, keby sme 
podali leták a ten človek by 
povedal: „Ach, áno, pane. 
Stanem sa vegetariánom 
hneď teraz.“ 
Ach, to by bolo pekné! 
„Ha, ha, obrátila som ho.“ 
Nie je to tak. 
Želám si to. 
Áno, Majsterka. 
Dobrý deň, Majsterka. 
Dobrý deň! Ako sa máte? 
Ľuďom sa zdá 
veľmi ťažké 
spojiť si 
jedenie mäsa 
a globálne otepľovanie. 
Zaujíma ma, 
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prečo je to tak? 
Prečo? 
Pretože nie sú 
dobre informovaní. 
Nie sú dobre informovaní. 
Preto hovorím, 
že keby vláda 
a média spojili svoje sily 
a informovali ľudí 
deň za dňom, pretože 
informácií je veľa 
a ľudským mozgom 
zaberie nejaký čas 
stráviť to. 
A teraz, keďže sme 
neboli informovaní 
po celý tento čas, 
len veľmi málo kanálov 
to z času na čas robí, 
noviny uverejnia nejaký 
článok sem tam, 
nie je to dosť silné. 
Nie je to dosť informujúce, 
a nestačí to 
pre pokračujúce úsilie, 
takže ľudia nie sú 
oboznámení 
so všetkými týmito vecami. 
Nemôžete obviňovať ľudí. 
Sú zaneprázdnení, 
chcú si užívať svoje životy. 
Takže ak vláda, 
ktorú si zvolili, 
ich neinformuje 
a nenájde pre nich 
dobré riešenie, 
potom si myslia, 
že nie je ich úlohou urobiť to. 
Spoliehajú sa na vládu, 
že ich bude informovať 
o všetkom, čo je pre nich 
dobré. 
Spoliehajú sa na noviny, 
že im dajú všetky správy, 
ktoré sú nevyhnutné 
a dôležité pre ich život. 
Preto čítajú noviny, 
preto míňajú peniaze 
na ich nákup alebo si platia 
televízne kanály. 

Pre priemerného človeka, 
ako môžu získať 
všetky informácie, 
aby ich média 
urobili dostupnejšími 
alebo aby k nim vláda 
mala väčší prístup? 
Nie je to úlohou ľudí, 
informovať samých seba, 
len pár ľudí to robí 
ale normálne 
oni čítajú noviny 
a veria tomu, 
čo je tam napísané. 
Takže ak to tam nie je 
napísané, nevedia o tom 
alebo tomu neveria. 
To je moc médií 
a vlády. 
Dúfam, že to využijú 
práve teraz pre najlepšiu 
a vznešenú vec. 
Dúfam, že to využijú. 
Ďakujem, Majsterka. 
Dobrá otázka. 
Dobrý deň, Majsterka. 
Dobrý deň. 
Pokiaľ viem, 
mnoho ľudí v Nemecku 
prestalo jesť mäso. 
Myslím tým, že nejedia 
hovädzinu, bravčovinu atď. 
Ale stále jedia ryby. 
Moja otázka je, 
ak sa viac a viac ľudí 
vzdá jedenia mäsa 
ale naďalej budú jesť ryby 
len raz, dvakrát týždenne, 
nakoľko to môže pomôcť 
zachrániť našu planétu? 
A mohla by ste nám povedať, 
ako môžeme efektívnejšie 
poradiť ľuďom, aby prestali 
jesť ryby? Ďakujem. 
Už to je veľmi dobré, 
že prestali jesť červené mäso 
a mäso veľkých zvierat. 
Je to už veľmi dobré. 
Povedzte im 
„Bravo! Bravo! 

Ďakujeme vám veľmi pekne. 
Ste veľmi statoční. 
Ja vám ďakujem 
a planéta vám ďakuje. 
A mnohé zvieratá 
vám ďakujú!“ 
A potom im dajte leták. 
Zozbierajte všetky informácie 
o škodlivosti jedenia rýb 
a dajte im ich. 
Povedzte: „Teraz, 
ak pôjdete o jeden krok ďalej 
a nebudete jesť ryby, 
budete dokonalí. 
Budete mojim hrdinom.“ 
Dobre. 
Pretože jedenie rýb 
je tiež veľmi vyčerpávajúce 
pre planetárny systém. 
Je dokázané, 
že nadmerný výlov sardiniek 
vyústil do vzniku 
mnohých mŕtvych zón. 
Pretože oni tam sú 
z nejakého dôvodu. 
Sú tam možno kvôli 
oxidácii oceánu 
alebo aby dali život nejakým 
iným druhom 
alebo aby čistili prostredie. 
Akékoľvek druhy, 
ktoré Boh stvoril na Planéte, 
majú tu svoju úlohu. 
Druhy majú prácu, 
ktorú treba urobiť. 
Presne ako my ľudia, máme 
prácu, ktorú treba urobiť. 
Zvieratá majú prácu, 
ktorú treba urobiť. 
Dokonca malé ryby, 
ako sú sardinky, majú prácu, 
ktorú treba urobiť. 
Ide len o to, že mnohí ľudia 
sú nevedomí. 
Myslia si, 
že sú to malé ryby 
a sú aj tak bezmocné, 
neužitočné. 
Nie, nie sú zbytočné. 
Ľudia si myslia, že sú 
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zbytočné, tak ich lovia 
a jedia. 
Ale oni sú 
veľmi, veľmi užitočné 
pre náš ekosystém 
a pre zdravie planéty, 
a následne 
pre zdravie ľudí 
a všetkých bytostí na planéte. 
Takže zozbierajte 
všetky tieto fakty 
zo Supreme Master 
Television alebo z internetu 
alebo informácie, ktoré 
môžete nájsť v knižnici, 
alebo kdekoľvek, 
vytlačte ich na leták 
a dajte to človeku, 
ktorý je ryby. 
Dobre! Dobre! 
Urobíme to. 
Ďakujem, Majsterka! 
Samozrejme, 
že oni to nevedia. 
Možno to nevedia. 
Nie každý vie o všetkom. 
Môj Bože, ako môžu 
vedieť všetko? 
Niektorí ľudia vedia toto, 
niektorí ľudia vedia tamto. 
Takže ak oni niečo nevedia 
a vy to viete, 
dajte im informácie. 
Mistryně, vím z rozhovorů, 
že lidé jsou seznámeni 
s problémem 
globálního oteplování, 
protože všichni k tomu 
mají co říci. (Ano.) 
Přesto, jak spolu vše souvisí, 
Přesto to, jak spolu vše 
souvisí, příčina a následek, 
zdá se, není tak zřejmé. 
Otázka: je to opravdu 
nedostatek informací, 
které lidi mají, nebo musíme 
brát v úvahu další faktory? 
Je to mnoho věcí.  
Nedostatek informací 
je jedna z nich. 

Další věc je, 
že lidské zvyky 
je těžké vymazat. 
Další věc je, že oni 
nevědí nic o špatné odplatě 
za zabíjení zvířat. 
Oni nevědí o prospěchu, 
když chrání životy 
a jsou soucitní 
k ostatním bytostem, 
jiným, ne jen k lidem. 
To je ten problém. 
Oni ani nevědí, 
že jedení masa, 
strava založená na zvířatech 
má nějakou souvislost 
s globálním oteplováním. 
To je důvod, proč jsme tady. 
To je důvod, 
proč děláme, co můžeme, 
abychom zprávy rozšířili. 
To je důvod, proč 
Supreme Master Television 
každý den lidi informuje. 
A i kdyby se na to nedívali, 
ta informace je ve vzduchu. 
Rozšíří se do všech 
koutů světa. 
Kolik lidí ji může přijmout 
záleží na tom, 
jak jsme schopni zdolat 
negativní vlny 
destruktivních médií, 
a destruktivní energii světa. 
My budeme dělat to nejlepší. 
Je to lepší než nic, ano? 
Děkuji Vám. 
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