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na negatívnu stránku prírody.
Dobrý deň, Majsterka.
Veci sa dejú
Nedávno som navštívila
podľa osudu obyvateľov
Grand Kaňon v USA.
každej planéty.
Počula som, že vznikol
Takže práve teraz by sme sa
približne pred 2 miliónmi
mali viac koncentrovať
rokov vďaka pohybom
na informovanie ľudí o tom,
zemskej kôry
ako zastaviť globálne
spôsobenej uvoľnením plynu,
otepľovanie na našej planéte
eróziou a zvetrávaním.
a povzbudzovanie ľudí,
Cítila som toho veľa, keď
aby boli vegetariánmi
som videla, ako sa taká
a to by malo byť dosť
obrovská oblasť stala
práce nateraz.
pustatinou, kde nemôžu žiť
Pozitívne myslenie,
žiadne živé bytosti. Je Grand
pozitívna predstavivosť,
Kaňon, ktorý som videla,
pozitívne činy.
podobný vzhľadu Zeme
To je všetko, čo potrebujete.
v budúcnosti, v prípade,
Ďakujem, Majsterka.
že nedokážeme zastaviť
Som taká šťastná,
globálne otepľovanie?
že vás vidím, Majsterka.
Je samozrejme
Majsterka, učili sme sa,
veľmi smutné spomenúť si
že boli rôzne typy
na nejakú nepríjemnú udalosť
ľadových dôb
alebo ničivý úkaz,
alebo koncov civilizácií
ktorý sa prihodil
v minulosti, ako napríklad
na našej planéte.
zničenie Egypta,
Rozumiem, ako sa cítite.
Mayov alebo Atlantídy.
Mohlo by to byť podobné
Existuje nejaké spojenie
Grand Kaňonu
medzi minulými skazami
ale nie celkom také.
a súčasnou krízou?
Niektorá časť bude
Ďakujem, Majsterka.
vyzerať podobne.
Dobre,
Niektorá časť bude iná.
nie je tam žiadna súvislosť,
Záleží to na tom,
ide len o to,
aká veľká bude deštrukcia.
že sa to deje podobne.
V prípade úplnej
Keď sa vyvinieme
deštrukcie to bude ako púšť.
do určitej miery
Nič nedokáže prežiť
technologicky
kvôli príliš veľkému
a nevyvážime to
množstvu jedovatého plynu,
duchovným prebudením,
bude to neobývateľné
potom nevieme,
pre všetkých, zvieratá i ľudí.
ako zvládnuť tento proces.
A potom by sa mohla
A potom budeme niesť
všetka voda vypariť.
následky nášho
A potom nebudú
neúplného poznania
žiadne stromy, žiadne kvety,
technológie.
neprežijú ani žiadne rastliny.
Takže to najlepšie je
Takže ak nechcete
mať súčasne múdrosť
byť smutní, nechoďte
i technológiu.
do Grand Kaňonu, dobre?
Tak by to bolo lepšie.
Nezameriavajte sa

Aj keby sme nemali
žiaden technologický rozvoj,
keby sme mali
duchovný rozvoj,
bolo by to pre nás
dokonca ešte lepšie.
Ale normálne,
ak máme dobrý
duchovný rozvoj,
potom bude aj
technológia pokročilá.
A všetok tento
technologický pokrok máme
aj vďaka tomu, že máme
nejaké zásluhy
duchovného pozdvihnutia.
Pretože mnoho majstrov
požehnalo našu planétu
a pozdvihlo trochu
našu múdrosť,
do určitej miery.
A preto doteraz máme
dosť inteligencie
na vyvinutie technológie.
Ale musíme to viac vyvážiť
duchovným porozumením,
vysokou vznešenosťou
a vynikajúcim morálnym
štandardom. Potom na Zemi
nebudeme mať skazu.
Budeme mať iba
požehnanie, blaženosť
a dokonca aj technologicky
pohodlný život. Takže
všetko, čo teraz robíme,
je zmena smerom
k vznešenosti, súcitu
a láskyplným spôsobom.
Ako stať sa vegetariánom,
robiť dobro, byť ekologický.
Dokonca ak budeme
len vegetariáni, budeme
zároveň aj ekologickí.
Ďakujem.
Ďakujem, Majsterka.
Dobrý deň, Majsterka.
Keď žijem
so zvieratami, cítim,
že oni sprevádzajú nás ľudí,
aby nám pomohli nájsť
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medzi vami a tým
skutočnú lásku a pomohli
psom, mačkou, vtákom.
nám uvedomiť si niečo.
Musíte ich milovať,
Je to pravda?
ináč sa k nim nemôžete
A aký by bol rozdiel
správať ako k priateľovi.
mať zvieracích spoločníkov
Musíte najskôr milovať
alebo ich nemať?
a potom na oplátku
Podľa medicínskych
dostanete lásku.
a vedeckých správ,
A všetky výhody
ľudia, ktorí majú doma
vyplývajúce z lásky.
zvieracieho priateľa,
Keď milujeme,
zažívajú lepšie zdravie,
získavame mnoho
lepší pohľad na život,
dobrých vecí, ktoré sa dejú.
sú veselší,
Ďakujem, Majsterka.
láskyplnejší a dokonca
Milovaná Majsterka,
žijú dlhšie a zdravšie.
som prezidentkou
Takže sú pre vás dobré.
organizácia na ochranu
Z vedeckého a dokonca aj
zvierat.
z lekárskeho hľadiska.
Okrem toho,
Ale nie každý potrebuje
od medzinárodného
zvieracích spoločníkov,
SOS seminára
pretože máte
o globálnom otepľovaní,
manžela, manželku,
ktorý sa konal v Soule,
ľudských spoločníkov.
som založila novú
Pokiaľ sú pre vás dobrí,
vegetariánsku organizáciu
aj oni sú v poriadku.
s názvom „Zelení ľudia“,
Zvieratá sú tu,
a aktívne na tom pracujem,
aby vám pomáhali,
pretože si myslím,
ak ich pomoc potrebujete.
že najrýchlejší spôsob
V každom prípade, je vždy
na ukončenie utrpenia zvierat
dobré mať zvieratá.
je odporučiť ľuďom
Oni vás naučia
vegetariánsku stravu.
bezpodmienečnej láske.
Vďaka Majsterke
Urobia váš život
som sa naučila,
veselým, šťastnejším,
že mnoho zvierat
viac dávajúcim,
pochádza z vyšších svetov
viac chápajúcim.
a majú vyššie NQ
Dokonca sa odporúča
(kvalitu vznešenosti)
malým deťom mať domáce
než ľudia.
zviera, napríklad psa
Avšak zvieratá
a to deťom pomôže,
zažívajú na Zemi
aby vyrástli láskyplnejšie,
mnoho utrpenia.
tolerantnejšie,
Je to kvôli karme zvierat
chápavejšie
alebo je nejaký iný dôvod
a zodpovednejšie.
pre ich utrpenie?
Ale záleží na vás.
Niektoré zvieratá
Nikto by nemal hovoriť,
zažívajú aj svoju
čo je pre vás dobré.
zlú karmu,
Máte zvieratá,
to je pravda,
ak tie zvieratá milujete,
obzvlášť tie takzvané
ak cítite spojenie

divoké zvieratá.
Ale niektoré zo zvierat
trpia kvôli ľuďom,
pretože niektorí ľudia
sa nenaučili byť sami sebou
nespomenuli si
na svoju veľkosť,
nespomenuli si
na svoju skutočnú podstatu,
ktorá je milujúca, súcitná
a nápomocná všetkým
bytostiam. Niektorí ľudia
si neuvedomili svoje veľké
Ja, svoje láskyplné Ja.
Takže niektoré zvieratá
trpia kvôli tomu,
kvôli neúplnému
poznaniu ľudí
o ich skutočnom Ja,
ktoré je láskyplné a dobré.
A tak niektoré zvieratá trpia,
aby prebudili ľudské bytosti.
Obetujú sami seba,
aby prebudili ľudské bytosti.
Niektoré zvieratá sa obetujú
pre ľudské bytosti,
ktoré milujú.
Napríklad váš domáci
miláčik, pes, mačka alebo
vtáčik, ak je ich život
dosť cenný,
môžu vymeniť svoj život
za váš život.
Takže namiesto toho,
aby ste zomreli vy,
zomrú oni.
Namiesto toho, aby ste mali
vy nehodu alebo trpeli,
budú mať nehodu
alebo budú trpieť oni.
Niekedy chodia
do blízkosti niektorých ľudí,
ktorí majú príliš ťažkú
karmu, oni tiež ponesú
alebo budú zaťažení
bremenom zlej karmy toho
človeka. Zlá odplata
toho človeka nejakým
spôsobom nakazí to zviera,
ktoré je blízko toho človeka.

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 / 3

Titul: TV_800_Buďte vegetariáni_zmeňte svoj osud_zachráňte planétu_II
ani sami so sebou.
Takže nemôžete jednoducho
Oni dokonca nevedia,
povedať: „Dobre, je to všetko
čo chcú.
zlá karma zvierat,
Nedokážu dokonca načúvať
alebo je to všetko tak a tak.“
svojmu vlastnému srdcu.
Sú rôzne prípady,
Sú príliš zaneprázdnení,
prečo zvieratá trpia.
príliš zaživa ponorení
Ďakujem vám,
v tejto materiálnej
ďakujem vám, Majsterka.
jednotvárnej existencii.
Majsterka, povedali ste,
Takže je to ťažšie
že keby sme všetci rozumeli
načúvať sebe.
reči zvierat,
Ale keď budú cvičiť,
nikto by nejedol mäso.
dokážu to.
Zaujíma ma,
Presne ako teraz
čo musíme urobiť, aby sme
ste sa naučili
pomohli ľuďom porozumieť
praktikovať meditáciu,
reči zvierat.
ktorú som vás učila.
Oni si musia pomôcť sami.
Dokážete načúvať
V mojich troch knihách,
sami sebe jasnejšie,
buď v knihe:
ak tomu venujete pozornosť,
„Vtáci v mojom živote“,
potom skutočne viete,
„Psy v mojom živote“ alebo
čo chcete
„Vznešené zvieratá vo voľnej
a skutočne viete,
prírode“ som tiež
akú radu si vziať
trochu zmienila,
a ako cestou sa vydať.
ako telepaticky komunikovať
A mnohé veci v živote
so zvieratami.
vám budú jasnejšie.
Musíte si sadnúť
Pretože načúvate
so svojimi zvieratami
svojmu Ja, ktoré je
potichu, kedykoľvek máte
Veľkým Duchom vo vás,
čas sadnúť si s nimi,
ktorý je Bohom.
len sa ich dotknite, pohlaďte
To isté bude, keď sa ľudia
ich alebo si spolu sadnite
skúsia utíšiť a žiť
a pokúste sa vo vnútri
cnostnejší život
počúvať, čo sa vám zvieratá
a skutočne milovať
pokúšajú oznámiť.
svoje zvieratá,
Spýtajte sa ich, či vám chcú
potom tam bude spojenie.
niečo povedať.
Budú schopní
Nepovedia vám vždy niečo,
načúvať svojim zvieratám.
pretože možno
Ide len o to,
nie je čo povedať.
načúvajú vôbec?
Oni netárajú vždy veľa
Počúva väčšina ľudí vôbec?
tak ako my.
Rozprávame veľa
Ale pokračujte v tom
ale nepočúvame,
a potom možno jedného dňa
dokonca ani partnerov,
budete mať spojenie.
naše ženy, manželov,
Všetci ľudia
ani priateľov.
dokážu telepaticky
Počujeme ale nepočúvame.
komunikovať so zvieratami.
Nepokúšame sa porozumieť,
Ide len o to, že oni ešte
čo ten človek hovorí.
nedokážu komunikovať

Takže často robíme
nesprávne veci
a už vôbec nehovoriac
o načúvaní Boha vo svojom
vnútri. Boh je tam stále,
vždy pripravený
komunikovať s nami,
kedykoľvek o niečo žiadame.
Ale počúvame?
Zvieratá sa niekedy
chcú s nami rozprávať,
ale počúvame?
O to ide.
Oni s nami telepaticky
komunikujú
o niektorých veciach,
keď potrebujú
a keď nás chcú
pred niečím varovať
alebo nám niečo povedať,
čo by sme mali alebo nemali
urobiť alebo nás varujú
pred nebezpečenstvom.
Ale počúvame?
O to ide.
My nepočúvame.
Nie že by sme nedokázali
telepaticky komunikovať
so zvieratami,
ide len o to, že nepočúvame,
čo nám hovoria.
Takže ak sa ľudia naučia
počúvať, potom bude
telepatická komunikácia
vždy dostupná.
Toto ich skutočne
nemôžete naučiť.
Oni to v sebe majú.
Len či to chcú
cvičiť alebo nie.
Ďakujem, Majsterka.
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